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SOU�ASNÝ STAV KATASTRU NEMOVITOSTÍ
�ESKÉ REPUBLIKY

Katastr nemovitostí �eské republiky existuje stejne jako ve Slovenské
republice ji� devátým rokem a mu�eme ji� hodnotit, co z právní úpravy se osved�ilo
a co naopak nevedi o ke splnení o�ekávaných predstav.

2 Právní predpisy upravující problematiku katastru
nemovitostí

Právní úprava katastru nemovitostí �eské republiky je v sou�asné dobe
stále obsa�ena ve dvou zákonech, a to v zákone �. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí �eské republiky (katastráiní zákon), kterým byl katastr nemovitostí
�eské republiky zi'ízen, a zákone �. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických ajiných
vecných práv k nemovitostem. Nutnost dvou právních predpisu byla vyvolána
skute�ností, �e v �eské a Slovenské Federativní Republice, zajejího� trvání se oba
zákony p ipravovaly a byly zákonodárnými sbory p ijaty, patrila právní úprava
vlastnictví do pusobnosti federace, zatímco právní úprava evidování nemovitostí do
pusobnosti republik. Skute�nost, �e problematika katastru nemovitostí je
upravována dvema zákony vede k tomu, �e právní úprava není zce1a p ehledná
nekterá ustanovení se prekrývají, jako napI'. úprava ve ejnosti katastru nemovitostí
(§ 21 katastrálního zákona a § 13 zákona o zápisech), nekterá ustanovení, která se
vztahují k zápisum práv do katastru nemovitostí jsou uvedena v katastrálním zákone
(§ 5 odst. 4 a� 7 katastrálního zákona) nebo jsou uveden a jen v katastrálním zákone
i kdy� by obdobná úprava mela být obsa�ena v zákone o zápisech (§ 8 katastrálního
zákona). A�koliv na Slovensku ji� od roku 1995 je problematika katastru
nemovitostí upravena v jednom zákone [zákon �. 16211995 Z.z .., o katastru
nemovitostí a o zápise vlastnických a jiných práv k nemovitostem (katastráiní
zákon)], v �eské republice jednotná úprava se p ipravuje a� v návaznosti na nový
ob�anský zákoník, jeho� návrh má být p edlo�en koncern pl'í�tího roku.

Za nejvýznamnej�í novely zákonu, které upravují problematiku katastru
nemovitostí Ize ozna�it zákon �. 9011996 Sb., kterým byl nove1izován zákon
o zápisech, a dále zákony �. 8911996 Sb. a zákon �. 120/2000 Sb., kterými byl
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novelizován katastráiní zákon. V sou�asné dobe se dá fíci, �e právní úprava katastru
nemovitostí odpovídá sou�asným mo�nostem a právnímu prostfedí na�eho státu.
Zmeny zásadnej�ího charakteru, ne� byly provedeny citovanými novelami, Ize
provést jen pfi sou�asné zmene dal�ích právních pfedpisu, pfedev�ím v�ak
ob�anského zákoníku. Pfi pfíprave nového ob�anského zákoníku se napI'. po�ítá
s návratem k zásade superficies solo cedit (tzn. �e v�e, co vze�lo na pozemku je jeho
sou�ástí, tj. �e stavba je sou�ástí pozemku). Pokud by se stavba na pozemku tého�
vlastníka stala sou�ástí pozemku, výrazne by se tak mohl sní�il po�et evidovaných
nemovitostí v katastru nemovitostL

Zákonnou úpravu dopl�ují provádecí pfedpisy, kterými jsou vyhlá�ka
�. 190/1996 Sb., kterou se provádí katastráiní zákon a zákon o zápisech, nafízení
vlády �. 111/2001 Sb., o porovnávání údaju katastru nemovitostí a evidence
obyvatel, a vyhlá�ka �. 162/2001 Sb., o poskytování údaju z katastru nemovitostí
�eské republiky.

Správu katastru nemovitostí vykonává v sou�asné dobe celkem
77 katastrálních úfadu s územní pusobností shodnou s vymezením dne�ních okresu
a celkem 7 zememefických a katastrálních inspektorátu kontroluje výkon státní
správy katastru nemovitostí katastrálními úfady. Jednotné provádení správy katastru
nemovitostí zabezpe�uje �eský úfad zememefický a katastráiní jako ústfední
správní úfad. Vecná i místní pusobnost techto orgánu je zakotvena v zákone
�.359/1992 Sb., o zememefických a katastrálních orgánech, ve znení pozdej�ích
pfedpisu. A�koliv vecná pusobnost zememefických a katastrálních orgánu ne�iní
problémy, je nutné pfiznat, �e zfízení tak velkého po�tu katastrálních úfadu
podfízených pfímo ústfednímu správnímu úfadu je zhlediska hospodafení a fízení
neefektivní a neekonomické. Z tohoto duvodu by proto bylo vhodnej�í, kdyby
existoval men�í po�et katastrálních úfadu s vazbou na nove zfízené kraje. Tyto
katastráiní úfady by byly ú�etními jednotkami ve smyslu zákona �. 21912000 Sb.,
o majetku �eské republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, a jejich
vedoucí by mohli zfizovat pobo�ky katastrálních úfadu jako vnitfní organiza�ní
jednotky katastrálních úfadu.

3 Katastr nemovitostí jako jednotný nástroj evidování
nemovitostí a práv k nim

Dne�ní katastr nemovitostí obsahuje mimo jiné jak geometrické ur�ení a
polohové ur�ení nemovitostí a katastrálních území, druhy pozemku, �ísla a výmery
parcel, vybrané údaje o zpusobu ochrany a vyu�ití nemovitostí, údaje pro da�ové
ú�ely a údaje umo��ující propojení s jinými informa�ními systém, tak i údaje
o právních vztazích a dal�ích právech k nemovitostem. Z tohoto vý�tu je zrejmé, �e
katastr nemovitostí dnes plní jak funkci bývalého pozemkového katastru, tak
i bývalé pozemkové knihy. Dnes ji� mu�eme ji� hodnotit kladne skute�nost, �e



katastr nemovitostí plní obe tyto funkce, a �e nedo�lo k návratu k systému
oddeleného vedení pozemkového katastru a pozemkové knihy, který u nás
v minulosti existoval

S rozhodnutím, �e sou�ástí katastru nemovitostí bude i evidence práv
k nemovitostem, úzce souviselo rozhodnutí, kterému orgánu bude svereno do
pusobnosti vedení tohoto katastru nemovitostí, zda soudu nebo správnímu orgánu.
l zde se ukázalo, �e rozhodnutí sverit vedení katastru nemovitostí, v�etne
rozhodování o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí, katastrálním úfadum,
lze hodnotit kladne. V sou�asné dobe ji� hlasy po návratu k samostatnému
evidování nemovitostí správními úrady a rozhodování o povolení vkladu soudy jsou
spí�e ojedinelé. Soustredení problematiky evidování nemovitostí u správního
orgánu, v�etne rozhodování o povolení vkladu práva, má jednu nepopiratelnou
výhodu, která spo�ívá v tom, �e odpadá nutnost kontroly souladu evidence vedené
soudy a evidence vedené správními úfady. pri roz�tepení evidování údaju
o nemovitostech mezi soudy a správní úrady by bylo nutné neustále vynakládat
prostredky na propojování katastru nemovitostí a pozemkové knihy a muse ly by
nutne existovat vyrozumívací mechanizmy mezi evidencemi, aby byl zaji�ten jej ich
neustálý soulad. Katastr nemovitostí se stal dnes ji� tak kompaktním celkem, �e si
lze jen te�ko predstavit, �e by melo u nás v budoucnu dojít k návratu k tradicím
pozemkových knih. Jiste je to i proto, �e katastráiní úrady se ve své rozhodovací
�innosti osved�i ly a není jim mo�no vytýkat, �e by jej ich �innost neodpovídala
principum právního státu.

Katastr nemovitostí je veden jako informa�ní systém o území �eské
republiky prevá�ne po�íta�ovými prostredky. l kdy� bylo jasné ji� pri zrízení
katastru nemovitostí v roce 1993, �e katastr nemovitostí má být veden jako
informa�ní systém, nebylo toto v katastrálním zákone v �eské republice zakotven o
(na rozdU od Slovenské republiky, kde je to v katastrálním zákone uvedeno od
samého vzniku katastru nemovitostí Slovenské republiky). Teprve novelou
katastrálního zákona �. 120 z lo�ského roku je toto s ú�inností od 1.9.2000
v katastrálním zákone uvedeno. Je tak kone�ne vytvoren právní rámec i pro prevod
údaju katastru nemovitostí do digitální formy, a to i souboru geodetických
informací. Uvedená novela vytvorila i zákonné podmínky pro efektivní vyu�ití
zdokonaleného informa�ního systému katastru nemovitostí (ISKN), který byl
uveden do provozu v léte leto�ního roku. Sou�asne byl také výslovne stanoven ú�el,
pro který je katastr nemovitostí veden. Katastr nemovitostí je tak zdrojem informací,
které slou�í k ochrane práv k nemovitostem, pro da�ové a poplatkové ú�ely,
k ochrane �ivotního prostredí, zemedelského a lesního pudního fondu, nerostného
bohatství, kultumích památek, pro rozvoj území, k oce�ování nemovitostí, pro ú�ely
vedecké hospodárské a statistické a pro tvorbu dal�ích informa�ních systému.
�iroké vymezení ú�elu katastru nemovitostí je nutné z toho duvodu, aby bylo mo�né



vést údaje katastru nemovitostí i bez výslovného svolení osob pro ú�ely, které
stanoví katastráiní zákon.

Ode dne 1.1993 se operát evidence nemovitostí (vedený na podklade
zákona �. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí) pova�uje za katastráiní operát.
Dne�ní katastr nemovitostí mohl tak navázat na tradice bývalých evidencí, nejen
zmínené evidence nemovitostí, ale i pozemkového katastru [zákon �. 177/1927 Sb.
z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastráiní zákon)] a pozemkové
knihy [zákon �. 95/1871 r. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách
(obecný knihovní zákon)]. Vzhledem v�ak k tomu, �e evidence nemovitostí mela
jiný charakter ne� tomu bylo u pozemkové knihy a pozemkového katastru, je katastr
nemovitostí zatí�en i v�emi problémy, které s sebou neslo evidování nemovitostí
v podmínkách socialistického státu, kdy prioritu mely predev�ím u�ívací vztahy
pred vztahy vlastnickými. Ve\ký po�et zemédelských a lesních pozemku je nutné
prozatím vést zjednodu�eným zpusobem s vyu�itím bývalého pozemkového
katastru, pozemkových knih a navazujících operám pfídelového a scelovacího
rízení, nebo� hranice techto pozemku v terénu v dusledku evidování nemovitostí pro
potreby socialistického státu neexistují a pozemky byly slou�eny do vet�ích pUdních
celku. Problematické je inedokon�ené scelovací a pfídelové rízení.

V sou�asnédobe katastr nemovitostí obsahuje jak údaje technického
charakteru, které zahmují soup is a popis a geometrické a polohové ur�ení
nemovitostí, tak i údaje právního charakteru, kterými jsou údaje o vecných právech
jako jsou práva vlastnická, zástavní, predkupní s vecnými ú�inky, a oprávnení
z vecných bremen a dále o právech a oprávneních, která nejsou právy vecnými, ale
je presto vhodné, aby byla v katastru nemovitostí vedena. Po novele katastrálního
zákona z lo�ského roku �. \20/2000 Sb. se zapisují do katastru nemovitostí
i príslu�nost organiza�ních slo�ek státu a státních organizací (namísto bývalého
práva hospodarení), správa nemovitostí ve vlastnictví státu vykonávaná
Pozemkovým fondem �eské republiky, oprávnení mestských �ástí hlavního mesta
Prahy hospodarit se svereným majetkem hlavního mesta Prahy, oprávnení
mestských �ástí statutámích mest hospodarit se svereným majetkem statutámích
mest, oprávnení príspevkové organizace zrízené obcí nebo mestskou �ástí hlavního
mesta Prahy nebo statutámího mesta hospodarit s majetkem obce a príslu�nost
k organiza�ní slo�ce právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním nebo jiném
zákonem stanoveném rejstríku a vedoucí této organiza�ní slo�ky je oprávnen
nakládat s nemovitostí evidovanou v katastru jménem právnické soby, k ní�
organiza�ní slo�ka prís\u�í.

Které nemovitosti se v katastru nemovitostí evidují, je vymezeno jednak
pozitivne a jednak negativne. Pozitivním vymezením je stanoveno, �e se v katastru



nemovitostí evidují pozemky v podobe parcel, budovy spojené se zemí pevným
základem, a to budovy, kterým se pi'ideluje popisné nebo eviden�ní �íslo, budovy,
kterým se popisné nebo eviden�ní �íslo nepi'ideluje a které nejsou pi'íslu�enstvím
jiné stavby evidované na té� parcele, dále byty a nebytové prostory vymezené jako
jednotky podIe zvlá�tního zákona, dále za ur�itých okolností i rozestavené budovy
nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci po svém dokon�ení
dále stavby spojené se zemí pevným základem, o nich� to stanoví zvlá�tní pi'edpis.
Takto je pi'edmet evidence vymezen po novele katastrálního zákona zákonem
�. 89/1996 Sb., kdy bylo jasne stanoveno, �e ne v�echny nemovitosti jsou
pi'edmetem evidování v katastru nemovitostL Z definice budovy jako nadzemní
stavby, Ize dovodit, �e ani podzemní stavba nemu�e být pi'edmetem evidování
v katastru nemovitostL Negativním vymezením je stanoveno, �e v katastru
nemovitostí se neevidují drobné stavby (§ 2 odst. 2 katastrálního zákona).
Ustanovení o mo�nosti evidování dal�ích staveb spojených se zemích, zôstávalo
nenaplneno a� do ú�innosti nového vodního zákona �. 254/200 I Sb. Tento zákon
v § 20 odst. I stanoví, �e v katastru nemovitostí se evidují stavby související
s vodními díly uvedenými v § 55 odst. 1 písm. a), d), g) h) a k). Podrobnosti
vymezení techto stavem má stanovit Ministerstvo zemedelství vyhlá�kou. Ú�innost
tohoto ustanovení v�ak je stanovena a� na 1.1.2007, tj. pet let po ú�innosti vodního
zákona. Vodní zákon tak roz�ii'uje pi'edmet evidování v katastru nemovitostí o dal�í
stavby. Toto roz�íi'ení v�ak pi'ichází v dobe, kdy je reálná nadeje na to, �e bude
pi'ijata v novém ob�anském zákoníku zásada superficies solo cedit atakovéto
roz�íi'ení ztrácí na významu. V dobe, kdy nabude ú�innosti ustanovení § 20 odst. I
vodního zákona, bude zi'ejme ji� také platit nový ob�anský zákoník, v�etne uvedené
zásady. Samo ustanovení § 20 odst. 1 vodního zákona pi'iná�í s sebou i tak mnoho
nejasnostL Mají se toti� evidovat v katastru nemovitostí stavby související
s ur�itými vodními díly. Temito vodními díly pi'itom jsou pi'ehrady hráze, vodní
nádr�e, jezy zdr�e, stavby na ochranu pi'ed povodnemi, stavby k vyu�ití vodní
energie a energetického potenciálu, stavby odkali�� a stavby k hrazení bysti'in a
str�L To v�ak znamená, �e v katastru nemovitostí se nemají evidovat tato vodní díla,
ale pouze jakési stavby s temito vodními díly související, nikoliv tedy napi'. samotné
pi'ehrady, hráze, jezy atd. Pi'itom není ani jasné, zda to mají být jen nemovitosti.
Stavby na ochranu pi'ed povodnemi nemusí být nutne jen nemovitými stavbami, ale
naopak se mô�e jednat o mobilní stavby, které Ize pi'esunovat podie aktuální
poti'eby. Prozatím je toto roz�íi'ení pi'edmetu evidování v katastru nemovitostí
ponekud odsunuto do budoucnosti, a to a� na dobu, kdy asi ji� bude platit nový
ob�anský zákoník, ale i nový katastráIní zákon. Snad bude je�te prostor pro doi'e�ení
rozsahu pi'edmetu evidování v katastru nemovitost, i kdy� je otázkou, zda se podai'í
�elit snahám o neustálé roz�ii'ování údaju vedených v katastru nemovitostL Pokud
tomu tak nebude, mô�e se stát, �e katastr nemovitostí se stane nepi'ehledným



souborem, který by posléze ztrácel na verohodnosti, nebo� by se nedafilo udr�ovat

v�echny údaje aktuálnL

Zatímco v pozemkové knize byla plne uplat�ována zásada materiáIní
publicity, sou�asná právní úprava zjednává pouze dobrou víru tomu, kdo vychází
z údaju z katastru nemovitostí, �e stav katastru odpovídá skute�nému stavu veci.
Zásada materiáIní publicity na rozdH od dne�ní dobré víry znamenala, �e platilo to,
co bylo zapsáno v pozemkové knize a tedy, �e ten, kdo byl zapsán jako vlastník
nemovitosti byl chránen, i kdy� by stav neodpovídal skute�nosti, pokud o tom
ov�em nevMet. Bylo proto v zájmu ka�dého, aby si ihned jakmile nabyl vlastnictví
mimoknihovne, zafídil soulad knihovního stavu se stavem skute�ným. Ten kdo byl
zapsán v pozemkové knize byl tak chránen i proti skute�nému vlastníkovi.

Není jiste v pofádku, �e duvera v zápisy v katastru nemovitostí je takto
významne oslabována. Skute�ný vlastník se mu�e domoci na tom, kdo je zapsán
jako vlastník svého vlastnictví pfesto, �e se nepostaral o to, aby jako vlastník byl
zapsán on. Skute�ný vlastník mu�e zpochybnit vlastnictví dal�ího nabyvate1e, který
se opíral o zápis v katastru nemovitostL Obdobná situace nastává i u zástavního
práva. Mu�e se stát, �e ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník,
nemovitost zastaví, pak skute�ný vlastník docí1í zápisu vlastnického práva na sebe,
ale nemovitost je ji� zatí�ena zástavním právem. Pokud by si nekdo chtel být v�dy
jistý, �e vlastnictví mu skute�ne vkladem do katastru nemovitostí vznikne, tzn. �e
ten kdo pfevádí nemovitost je skute�ným vlastníkem a tudí� je skute�ne oprávnen
s nemovitostí nakládat, musel by zkoumat nabývací tituly pfedcházejících vlastníku,
aby bylo mo�né vylou�it, �e nekterý z nich zpochybní vlastnické právo svého
nástupce. Takový postup by v�ak byl velmi nákladný a znamenalo by to popfení
smyslu vedení právních vztahu v sou�asném katastru nemovitostL

Zápisy práva do katastru nemovitostí se provádejí vkladem nebo
záznamem. Zatímco vkladem do katastru nemovitostí právo na základe smlouvy
vzniká a je tedy uplat�ován intabula�ní princip obdobne jako v pozemkové knize,
u záznamu je uplat�ován nadále eviden�ní princip, jako tomu bylo v evidenci
nemovitostL Záznamem se zapí�e právo tehdy, pokud vzniklo ji� dfíve nezávisle na
�innosti katastrálního úfadu. Provedení záznamu zále�í na aktivite vlastníka nebo
jiného oprávneného, zda existenci �i neexistenci práva katastrálnímu úfadu ohlásL
Soudy a správní orgány zasHají sice svá rozhodnutí katastrálnímu úfadu k provedení
zápisu, ale v�dy je to vlastník, který by mel dbát na to, aby skute�ný stav odpovídal
zápisu v katastru nemovitostL Pfi aplikaci eviden�ního principu nikdy nelze



dosáhnout toho, aby se vlastník v�dy postaral o zápis do katastru, aby tento
odpovídal skute�nému stavu.

Priorita pofadí zápisu do katastru nemovitostí je zakotven a v § 12 zákona
o zápisech, ale její uplat�ování v praxi není zdaleka tak bezproblémová, jak by se na
první pohled zdálo. Je sice dáno, �e pofadí zápisu v katastru nemovitostí se tídí,
pokud zákon nestanoví jinak, dobou, ve které návrh na zápis do katastru
nemovitostí byl doru�en katastrálnímu úradu. Problém je v�ak v tom, �e ú�astník
vkladového fízení se nemu�e spolehnout na úplnost zápisu v katastru nemovitostí.
Priorita zápisu se realizuje tak, �e pokud jsou doru�eny dve listiny s návrhem na
vklad práva, �e nejdtíve Ize rozhodnout o návrhu, který byl doru�en dfíve.
Pochopitelné je tedy, kdy� jsou doru�eny postupne návrhy na prodej té�e
nemovitosti dvema ruzným osobám, vlastníkern se stane, pfi splnení v�ech
nále�itostí, ta osoba, která doru�ila návrh na vklad do katastru nemovitostí
katastrálnímu úfadu dríve. Obdobne pokud je napfed doru�en návrh na vklad
zástavního práva a teprve poté návrh na vklad vlastnického práva pro povinného ze
zástavního práva, pak nutne musí být návrh na vklad zástavního práva zamítnut.
Problém ov�em nastává tehdy, kdy� ze zápisu v katastru nemovitostí nelze zjistit
skute�ný stav. NapI'. proto, �e nebylo zapsáno zástavní právo nebo oprávnení
z vecného bfemene vzniklé ze zákona, popfípade na základe rozhodnutí soudu nebo
správního orgánu, nebo nebylo zapsáno omezení smluvní volnosti. Ú�astník fízení
mu�e pak být pfekvapen, kdy� návrh na vklad práva je zamítnut, nebo� existuje
omezení smluvní volnosti, o kterém se ze zápisu z katastru nemovitostí nedovedel,

v hor�ím prípade nabyvatel získá nemovitost zatí�enou zástavním právern, o jeho�

existenci nevedel a ze zápisu se o nem nedovedel.

Vzhledem k tomu, �e existují dva typy zápisu práv do katastru nemovitostí,

vklad s konstitu�ními ú�inky a záznam s eviden�ními ú�inky, mu�e se stát, �e je
proveden zápis záznamem v souladu se zákonern, a pritom bude proveden zápis,
který nebude navazovat na pfedcházející zápis v katastru nemovitostí. Taková
situace mu�e nastat jak u rozhodnutí soudu tak u rozhodnutí správního orgánu.
Mu�e se stát, �e na základe usnesení o dedictví je zapsán jako vlastník nemovitosti
dedic, a�koliv zustavitel takovou nemovitost vubec nevlastnil, nebo soud vydá
rozsudek o ur�ení vlastnictví, kterým vlastnické právo je deklarováno osobe po
zodpovezení pfedbe�né otázky, �e ten, kdo je zapsán jako vlastník v katastru
nemovitostí jím není. Pozemkový úfad jako správní orgán mu�e vydat rozhodnutí,
kterým ur�í, �e nekdo je vlastníkern nemovitosti, kterou povinná osoba nikdy
nevlastnila. Pokud soud nebo pozemkový úi'ad ur�í, kdo je vlastníkern, katastráIní
úfad zapí�e tuto osobu jako vlastníka do katastru nemovitostí pfesto, �e neexistuje
logická návaznost zápisu v katastru nemovitostí. Tento stav, kdy je zapsán jako
vlastník ten, kdo jím evidentne být nemu�e, jiste není uspokojivý. Problémem jsou



i tzv. duplicitní zápisy vlastnictví, které se provedou tehdy, kdy� jsou katastrálnímu
úfadu postupne doru�eny listiny, které sved�í nlzným vlastníkôm. V takovém
pfípade pak musí a� soud ur�it, kdo vlastníkem ve skute�nosti je, a do té
s nemovitostí nemô�e nakládat �ádný z nich (duplicitní zápis vlastnictví se
neprovede v pfípade, �e listinou, na základe které se provádí zápis práva do katastru
nemovitostí, je rozhodnutí soudu o ur�ení práva a rozhodnutí pozemkového úfadu
podie § 9 odst. 4 zákona o pôde, kterým se ur�uje vlastník).

Správní fád je procesním pfedpisem, který platí jak pro rozhodování podie
katastrálního zákona,tak i pro rozhodování jako podie zákona o zápisech. Jedná se
tak o fadu správních fízení, která katastráiní úfady vedou. Podie katastrálního
zákona rozhodují pfedev�ím o oprave chyby (§ 8), o námitkách proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu (§16) a o poru�ení pofádku na úseku katastru
nemovitostí (§ 25).

Podie zákona o zápisech se správní fád vztahuje na fízení o povolení
vkladu, pokud zákon nestanovíjinak (na zápis záznamem ani poznámkou se správní
fád nevztahuje). Od samého za�átku bylo zfejmé, �e správní fád tomuto fizení, které
má svou povahou být pfevá�ne písemné, nemô�e vyhovovat. Z tohoto dôvodu
novela zákona o zápisech �. 90/1996 Sb. se pokusila napravit alespo� �áste�ne tento
nedostatek a stanovila dal�í výjimky z pou�ití správního fádu. Temito výjimkami
jsou:

fízení se zahajuje výhradne na písemný návrh (zásada dispozi�ní),

ú�astníky fízentjsou jen ú�astníci právního úkonu, na jeho� základe se provádí
vklad do katastru nemovitostí,

stanovení nále�itosti návrhu a jeho pfíloh,

rozhodující pro rozhodnutí o povolení vkladu je stav v dobe podání návrhu na
vklad,

právní ú�inky vkladu se vá�í ke dni podání návrhu katastrálnímu úfadu,

mo�nost zastavit fízení nad rámec mo�ností správního fádu.

Krome techto výjimek správní fád pro nzení o povolení vkladu práva platí,
v�etne napfíklad ust. § 3 odst. 2, ve kterém je stanoveno, �e správní orgán má zjistit
skute�ný stav veci a teprve potom rozhodnout. Dostát tomuto ustanovení správního
fádu je prakticky nemo�né. Katastráiní úfad má zkoumat pfedlo�enou listinu, na
základe které má být proveden vklad práva z hledisek stanovených v § 5 odst. 1
zákona o zápisech, nemá v�ak zkoumat platnost pfedlo�ené listiny. Je zde tedy jasný
rozpor mezi nutností zjistit skute�ný stav veci podie správního fádu a omezenou
pfezkumnou mo�ností katastrálního úfadu podie zákona o zápisech. Pfesto, �e



zákon o zápisech obsahuje ur�ité výjimky z u�iti správniho rádu pri rizeni
o povoleni vkladu práva, bylo by vhodné, aby bylo u�ití správniho rádu na toto
rizeni bylo predmetem dal�ich úvah o jeho vhodnosti.

V sou�asné dobe katastr nemovitosti zavr�il v léM ur�itou etapu svého
vývoje prechodem na informa�ni systém katastru nemovitostí, který umo�ni nejen
kvalitativne lep�i a rychlej�i poskytováni údaju katastru nemovitostí, ale i za
stávajici právni úpravy bude prinosem pro zvý�eni bezpe�ného obchodováni
s nemovitostmi. Kvalitativne lep�i mo�nost pfistupu k údajum katastru nemovitostí
prostrednictvim dálkového pristupu jiste oceni mnozi u�ivatelé, kteri si budou chtít
overit pri nakládáni s nemovitostmi aktuálni stav zápisu v katastru.



PROPOSAL OF A FACTUAL PLAN OF THE CADASTRAL LAW

Petr Baudy�2

This paper is aimed to getting acquainted the conference participants with
fundamental principles of a proposal of the factual plan of a new cadastral law.
The new cadastral law should regulate the questions solved nowadays by two acts,
namely in the Cadastral Law (Act No. 344/1992 Coll.) and the Act About Entries
ofOwnership and Other Material Rights to Real Estates (Act No. 265/1992 Col!.).
The section dealt now by the Cadastral Law will be adopted in principIe into the
new legal regulation. The section obtained presently by the Act About Entries
ofOwnership and Other Material Rights will be solved in a completely new way.
The basic reason of this new legal regulation lies in securing protection of third
persons in an efficient manner when they act in good faith in truthfulnessand
completeness of entries registered in cadastre.

Koncern �ervna leto�ního roku predlo�il ministr zemedelství vláde
k projednání návrh vecného zámeru nového katastrálního zákona zpracovaný
�eským úradem zememerickým a katastrálním. Návrh byl zpracován vsouladu
s legislativním plánem vlády.

Po formáIní stránce pfiná�í návrh hlavní zmenu v tom, �e problematika,
která je v dne�ní dobe upravena dvema ruznými zákony, a to zákonem �. 265/1992
Sb., o zápisech vlastnických a jiných vecných práv k nemovitostem, a zákonem
�.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �eské republiky, má být v budoucnu
soustfedena do jediného zákona, kterým bude nový katastráIní zákon. Podnet k této
zmene dala vláda v roce 1996 v souvislosti s tehdej�ím projednáváním novel
stávajících katastrálních predpisu. Pouhé spojení dvou právních norem do jedné by
v�ak na budoucí vývoj katastru nemovitostí nemuselo mít �ádný vliv. V této
souvislosti je treba konstatovat, �e problematika upravená dosud katastrálním
zákonem by v nové právní úprave nemela doznat podstatných zmen, a bude
vycházet zdosavadní právní úpravy. Naproti tomu v prípade problematiky re�ené
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v dne�ni dobe zákonem o zápisech vlastnických a jiných vecných práv
k nemovitostem se navrhuje koncep�ne zcela nové i'e�eni.

Duvodem pro návrh zcela nového vecného i'e�eni této problematiky je
okoInost, �e katastr nemovitosti po formálni stránce pi'evzal funkce, které plni
v zemich sti'edoevropské právni tradice pozemková kniha. Byly pi'evzaty inekteré
pojmy z obecného knihovniho zákona, jako pojem vklad, záznam a poznámka.
Pi'evzeti techto historických pojmu budi dojem, �e se dne�ni katastr vrátil
k právnimu i'e�eni, které se plne osved�ilo pi'i vedeni pozemkové knihy. Toto zdáni
v�ak zatim neni plne opodstatnené. Sou�asný katastr toti� dosud neplni hlavni cH,
ke kterému byly v minulosti pozemkové knihy zi'izeny. Timto základnim cilem bylo
zaji�tení bezpe�ného obchodu s realitami a zaji�tení bezpe�ného úverování oproti
nemovité zástave. Tento cH plnily pozemkové knihy zejména diky ustanoven im
§ 28 a § 63 a násl. obecného knihovniho zákona, ze kterých vyplývalo, jak pusobi
zápis do pozemkové knihy a bylo stanoveno, zajakých podminek Ize provedenému
zápisu odporovat. V citovaných ustanovenich byl zakotven princip materiálni
publicity zápisu vedených v pozemkové knize. Na jeho základe byly za stanovených
podminek chráneny osoby, které nabyly v dobré vii'e knihovni práva od osob
zapsaných v pozemkové knize jako vlastnici, a to i v pi'ipade, pokud by pozdeji
vy�lo najevo, �e tato práva nenabyly od skute�ného vlastnika, ale pouze od osoby
zapsané jako vlastnik v pozemkové knize. Diky temto ustanovenim se nikdo
nemuselobávat, pokud jednal s osobou zapsanou jako vlastnik v pozemkové knize,
�e jim nabyté právo bude pozdeji zpochybneno. Sou�asný stav, kdy zákon pi'iznává
osobám vycházejicim ze zápisu v katastru u�inených po 1.1.1993 za ur�itých
pi'edpokladu dobrou viru, tento stupe� ochrany neposkytuje. Dobrá vira je pouze
pi'edpokladem vydr�eni vlastnictvi k nemovitosti pi'i nepi'etr�ité dobe oprávnené
dr�by po dobu 10 let. Pi'ed ztrátou vlastnictvi �i oprávnení zjiného vecného práva
v�ak dobrá vira v pravdivost zápisu v katastru neochráni, a to pi'esto, �e vet�ina
laické, ale i �ást odborné vei'ejnosti, je pi'esved�ena o pravém opaku. Neni jiste
náhodou, �e i zahrani�ni delegace, které se chteji seznámit s bezpe�nosti právniho
prosti'edi v �eské republice, jakou zaji��uje vedeni katastru nemovitosti, kladou
jako jednu z prvnich otázku, co se stane, pokud budou jednat v dobré vii'e
v pravdivost zápisu v katastru, ziskaji od zapsaného vlastnika právo k nemovitosti, a
pozdeji vyjde najevo, �e zapsaný vlastník ve skute�nosti vlastnikem nebyl. Zatim
jim mu�eme sdelit pouze to, �e v takovém pi'ipade maji smulu, jejich právo
nevznikne, a uklid�ovat je mu�eme tim, �e k takové situaci nedocházi �asto. Pro
toho, kdo bude mit smulu, �e práve v jeho pi'ipade se to stane, to je ov�em pramalou
útechou.

Ste�ejni zásadou nove navrhované právni úpravy je proto zavedeni ochrany
osob, které nabudou právo od osoby zapsané v katastru jako vlastnik. Tyto osoby



budou za stanovených podmínek chráneny práve tak, jakoby své právo nabyly od
skute�ného vlastníka. Aby nedocházelo ke zneu�ití této zásady na úkor skute�ných
vlastníku, nebude se uvedený zpusob ochrany duvery v exitující zápis v katastru
poskytovat od okam�iku jeho provedení, ale a� od chvíle, kdy proti provedenému
zápisu nebude mo�né uplatnit fádný opravný prostfedek, tedy po 30 dnech od
doru�ení oznámení o provedeném zápisu dot�eným osobám. V pfípade, �e
vlastníkovi nebylo z jakýchkoli duvodu provedení zmeny v katastru oznámeno, pak
a� po tfech letech od provedení zápisu. Pfedpokladem poskytnutí uvedené ochrany
bude samozfejme dobrá víra na strane nabyvatele práva. Ten, komu se proká�e, �e
vedel nebo musel vedet o tom, �e zápis v katastru neodpovídá skute�nosti,
uvedeným zpusobem chránen nebude. Uvedeným zpusobem nebudou chráneny ani
osoby nabývající právo od osob blízkých, jednajících ve shode �i personálne
propojených. U techto osob toti� nelze dobrou víru pfedpokládat.

Realizace tohoto základního cHe, ke kterému má navrhovaná právní úprava
smefovat, si vy�ádá fadu dal�ích opatfení, která jsou ve vecném zámeru rovne�
navr�ena. Pfedev�ím je tfeba uvést, �e uvedený zpusob ochrany dobré víry tfetích
osob nebude uplatnen okam�ite. S ohledem na sou�asný stav zápisu v katastru se
pfedpokládá odklad tohoto zpusobu ochrany na dobu tfí let od ú�innosti
navrhovaného zákona. Behem této doby bude mít ka�dý mo�nost pfesved�it se
o tom, zdali jsou nemovitosti v jeho vlastnictví v katastru fádne evidovány. Pokud
se bude domnívat, �e tomu tak není, bude moci za zákonem stanovených podmínek
dosáhnout a� do vyfe�ení spome zapsaného stavu zápisu poznámky, která dobrou"
víru v pravdivost a správno st ur�itého konkrétního zápisu a s ní spojenou ochranu
eliminuje. Pokud si nekdo správnost zápisu v katastru neovefí a strpí svou~
ne�inností, aby o jeho nemovitosti byl v katastru veden i nadále nepravdivý zápis,
u�iní tak ke své vlastní mo�né �kode. Jedine tímto postupem se dá ka�dému
mo�nost, aby si ochránil své vlastnictví, a zárove� se v budoucnu zabrání rUzným
ne�ekaným pfekvapením. Dnes se stává, �e nekdo po zna�né dobe, a to nekdy i po
uplynutí celých desetiletí, pfijde s listinami, kterými se domáhá svého vlastnictví,
o kterém nikdo nemel ani tu�ení. Nemovitost máji� nekolikátého zapsaného nového
majitele, který se náhle dozví, �e jen proto, �e osoba, které sved�í vlastnický titul
z dávné minulosti, se nepostarala o zápis svého vlastnictví do katastru, a� k tomu
byla povinna. On se proto nestal skute�ným vlastníkem koupených nemovitostí, do
jejich� zvelebení navíc ji� investoval zna�né úsilí i finan�ní prostfedky. Nove
navr�ené fe�ení naproti dosavadnímu stavu povede k tomu, �e bude kone�ne
v zájmu samotných vlastníku dbát o to, aby si listiny, podIe kterých se mají
provádet zápisy do katastru, nenechávali pouze pro sebe.

Bezpe�nost realitního obchodu pfedpokládá ochranu dobré víry nejen
v pravdivost, ale i v úplnost zápisu do katastru. S ochranou dobré víry v úplnost



zápisu souvisí zásada pofadí, která má být podIe navrhovaného fe�ení uplatnena
novým zpusobem. Dosud je toti� uplat�ování zásady pofadí zápisu chápáno pouze
mechanicky v tom smyslu, �e zápisy se do katastru provádejí v pofadí, v jakém
návrhy nl;lzápis do�ly katastrálnímu úfadu. Pravidlo pofadí se má roz�ífit v tom
smeru, �e ka�dý zápis bude pusobit nikoli vu�i zápisum provedeným v lep�ím
pofadí, ale potlze vu�i zápisum v poradí hor�ím. Uplatnení tohoto staronového
principu povede k tomu, �e vu�i ka�dému nabyvateli budou pusobit pouze takové
skute�nosti, o nich� se provádí zápis do katastru, o kterých se mohl pri nabývání
nemovitosti z katastru dozvedet. Nebudou tedy vu�i nemu pusobit skute�nosti,
o nich� pri uzavírání realitního obchodu vedet nemohl. To se bude týkat nejen
zástavních práv a predkupních práv smluvne zrízených jako práva vecná, ale
i poznámek, kterými se do katastru zapisují rUzné právní vady nemovitostí. Zásada
ochrany dobré víry v úplnost zápisu v katastru prozatím nebude uplatnena
u vecných bfemen. Tato výjimka vychází z toho, �e zatím není pfesne jasné, jaká
omezení vlastnického práva je treba pova�ovat za vecná bremena a zapisovat je do
katastru, a která omezení vlastnického práva nemají charakter vecných bfemen, ale
pouze verejnoprávních omezení.

V zájmu právní jistoty se navrhuje roz�ífit zápis okruh skute�ností, které se
do katastru zapisují poznámkou. Pujde nejen o v�echny skute�nosti, kterými je
zpochybnena pravdivo st dosavadního zápisu v katastru, nove napI'. o zahájení rízení
o oprave chyby, ale i o zápis zahájení v�ech rízení, kterými je zpochybnen
dosavadní nabývací titul, nove napI'. o zahájení dovolacího fízení, obnovy soudního
fízení, rízení o ústavní stí�nosti nebo zahájení obnovy rízení �i pfezkumu fízení
podIe správního fádu. Údaje o zahájení jmenovaných typu rízení se dosud do
katastru nezapisovaly, pfesto�e na jej ich základe mohl být zpochybnen dosavadní
zápis v katastru ke �kode budoucího nabyvatele nemovitosti, ani� by se tento mel
mo�nost o prípadné právní vade nemovitosti v�as dozvedet.

V zájmu zvý�ení verohodnosti zápisu vedených v katastru by v�echny
zápisy vlastnických a jiných vecných práv do katastru mely být nadále provádeny
vkladem. Rízení spojené s pfezkoumáváním opodstatnenosti navrhovaného zápisu
by se na rozdíl od dne�ního stavu, kdy katastráIní úfad je povinen záznamem
provést i zápis, o kterém je pfesved�en, �e je nesmyslný, melo provádet ve v�ech
pi'ípadech. Oproti dne�nímu stavu se navrhuje v i'ízení o povolení vkladu
pfezkoumávat i logickou návaznost zapisovaného stavu na dosavadní zápisy
v katastru. Tím by mely být vylou�eny dne�ní kuriózní typy zápisu záznamem, kdy
je na dedice pfepisován majetek, který zustavitel nikdy nevlastnil, kdy je na
oprávnenou osobu zapisován majetek, který nikdy nevIastniIa povinná osoba, atp.

V návrhu zákona jsou stanoveny pfísnej�í po�adavky na vkladnou listinu,
podIe které se bude zápis provádet, a to po vzoru právní úpravy stanovené



v minulosti obecným knihovním zákonem. V souvislosti s tím se znovu obnovuje
po�adavek, aby v pfípade soukromých listin vkladná listina nebo její pfíloha
obsahovala intabula�ní dolo�ku, ve které dosud zapsaný vlastník vysloví souhlas
s tím, �e podIe této listiny bude proveden ur�itý zápis do katastru. Tím se sleduje
ochrana dosud zapsaných vlastníku, ktefí si pfi podpisu této dolo�ky nutne uvedomí
význam právního úkonu, se kterým vyslovili souhlas.

Zvý�ení právního významu zápisu vkladem do katastru nezbytne vy�aduje,
aby i proti povolení vkladu meli ú�astníci vkladového fízení mo�nost podat opravný
prostfedek k soudu. Dosavadní stav, který pro takový pfípad mo�nost podání
opravného prostfedky vylu�uje, je v na�em právním fádu kuriozitou. Mo�nost podat
opravný prostfedek má ve v�ech typech fízení i ten, komu je rozhodnutím zdánlive
vyhoveno, a to ob�anským soudním fízením po�ínaje a pfijímacím fízením na �koly
rUzného typu kon�e. Pfipu�tením opravného prostfedku proti kladnému rozhodnutí
bude naplnena rovne� ústavní zásada, podIe které má ka�dý právo, aby jeho vec, a
to alespo� v jednom stupní fízení, mohla být projednána pfed nezávislým orgánem.
KatastráIní úfad nezávislým orgánem v pojetí, jak ho chápe na�e Ústava, rozhodne
není. Je jím v�ak soud. Námitka, kterou bývá ob�as v této veci sly�et, �e se
vkladové fízení zbyte�ne zkomplikuje, a �e proti kladnému rozhodnutí ú�astníci
fízení zpravidla nic nenamítají, a kdy�, tak a� po uplynutí del�ího �asu, zde nemu�e
obstát. Ú�astníkum fízení je naopak tfeba k vyjádfení pfípadných námitek
poskytnout ur�itý �asový prostor hned po provedení vkladu, a pokud ho nevyu�ijí,
odkázat je v pozdej�í dobe na to, �e mo�nost uplatnit své námitky proti
provedenému vkladu meli, ale nevyu�ili jí. Rovne� tímto opatfením se posílí
duveryhodnost zápisu v katastru.

Provedení zápisu vkladem do katastru samozfejme nevylou�í mo�nost
skute�ného vlastníka domáhat se proti zapsanému stavu ur�ení svého vlastnického
práva. V takovém pfípade se v katastru zapí�e poznámka o tom, �e právo zapsané
v katastru je sporné. Zápis této poznámky na rozdíl od dne�ního stavu nevyvolá
nutnost pferu�it a� do rozhodnutí sporu pfípadné probíhající vkladové fízení. Dne�ní
právní úpravy je toti� zneu�íváno podáváním neoduvodnených �alob zejména
s cílem znepfíjemnit a� paralyzovat obchodní mo�nosti konkurenta. Zápis takové
poznámky povede od data podání návrhu na její zápis ke ztráte dobré víry
pozdej�ích nabyvatelu v pravdivost zápisu v katastru. Pozdej�í nabyvatel práva si
bude muset sám zhodnotit riziko, jaké podaná �aloba pfedstavuje, ale vklad v jeho
prospech bude povolen. Uká�e-Ii se pozdeji, �e podaná �aloba byla neúspe�ná, jeho
právo bude zachováno. Uká�e-Ii s,e �e podaná �aloba byla úspe�ná, jeho zapsané
právo nikdy nevzniklo a bude vymazáno, stejne jako v�echny na nej navazující
zápisy. Práv zapsaných v lep�ím pofadí ne� poznámka spornosti se v�ak taková
�aloba nedotkne.



Práva nevl!cné povahy, která jsou odvozena od vlastnického práva, jako
svl!fení majetku statutárního ml!sta nebo hlavního ml!sta Prahy ml!stské �ásti,
pfíslu�nost hospodafit s majetkem ve vlastnictví �eské republiky, správa majetku
kraju a obcí, a pfíslu�nost od�tl!pného závodu zapsaného v obchodním rejstfíku
k majetku podnikatele, se budou do katastru zapisovat záznamem, a to postupem,
který odpovídá dne�nímu stavu. Navrhuje se, aby i v tomto pfípadl! byla poskytnuta
ochrana dobré víry tfetím osobám jednajícím v duvl!fe ve stav zapsaný v katastru.
Vlastník se vu�i tfetím osobám nebude podie návrhu moci dovolat toho, �e stav
zapsaný záznamem neodpovídá skute�nosti. Vlastník se v�ak samozfejml! bude
moci kdykoli pfesvM�it, kdo je zapsán jako oprávnl!ný z vý�e uvedeného
odvozeného práva a postarat se v pfípadl!, �e zapsaný stav neodpovidá skute�nosti,
o okam�ité zjednání nápravy.

S ohledem na to, �e zápisy vkladem, záznamem i poznámkou maji nabýt
oproti dosavadnímu stavu na významu, je tfeba na rozdíl od dosavadniho stavu
zajistit, aby v�echny takto zapsané zml!ny byly oznamovány dot�eným osobám.
Pfedpokládá se, �e obsah oznámení nebude spo�ívat pouze v tom, �e se dot�ená
osoba dozví, �e byl proveden nl!jaký zápis na základl! ur�itého podnl!tu, ale �e pfímo
v oznámení bude uvedeno, jak pfesnl! byl zápis proveden. Tím se samozfejml! posílí
mo�nost vlastníku a jiných oprávnl!ných pfesvM�it se o zapsaném stavu a jeho
zml!nách, a v pfípadl! pochybností o správnosti provedeného zápisu mo�nost zjednat
nápravu.

Návrh vl!cného záml!ru obsahuje i fadu dal�ích díl�ích zml!n. Obnovení
stavu, pfi kterém katastr bude slou�it jako spolehlivý nástroj realitních a
hypoté�ních obchodu, je v�ak z hlediska navrhovaných zml!n nejpodstatnl!j�í. Návrh
v uvedeném sml!ru nelze pova�ovat za nl!jaký v praxi neprovl!fený experiment.
Vychází toti� z principu zakotvených v minulosti v obecném knihovním zákonl!,
podie kterého byly po dlouhá desetiletí vedeny pozemkové knihy, které si pro svou
spolehlivost vydobyly u vefejnosti velikou vá�nost. Pokud bude návrh pfijat, dojde
v oblasti katastru k naplnl!ní odhodláni vyjádfeného v preambuli na�í Ústavy fídit se
osvl!d�enými principy právního státu. Dojde tak rovnl!� k zavr�ení transformace
evidence nemovitostí, vedené hlavnl! jako podklad pro plánování národního
hospodáfství, v duvl!ryhodnou pozemkovou evidenci. V této souvislosti si dovoluji
upozorn it, �e principy, na nich� má být zalo�ena navrhovaná právni úprava, a na
nich� byl zalo�en v minulosti obecný knihovní zákon, se osvM�ily nejen v na�í
zemi, ale napfiklad i v Rakousku, kde se podie uvedeného zákona pn vedení
právních vztahu v pozemkové evidenci postupuje k v�eobecné spokojenosti do
dne�ních dnu.



V dobt!, kdy je pfipravován tento pfíspt!vek k odevzdání do sborníku
konference, projednávají vt!cný zámt!r nového katastrálního zákona komise
legislativní rady vlády. Ve chvíli konání konference ji� bude známa stanovisko
vlády k uvedenému návrhu.



KATASTER NEHNUTE�NOSTÍ
NA SLOVENSKU

Kataster nehnute�nosti v Slovenskej republike je upravený zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky �. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute�nostiam (katastrálny zákon) v znení
neskor�ích predpisov. Pod�a tohoto zákona bol výkon �tátnej správy zverený
katastrálnym úradom a správam katastra ako prvostup�ovým orgánom �tátnej
správy a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako
odvolaciemu orgánu.

Prvá novela katastrálneho zákona, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky �. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej �tátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ustanovila, �e miestnymi orgánmi �tátnej správy
katastra sú katastrálne odbory krajských úradov a katastrálne odbory okresných
úradov. Táto zmena organiza�nej �truktúry nepriniesla zvý�enie funk�nosti výkonu
�tátnej správy na úseku katastra nehnute�ností ani zlep�ila situáciu v oblasti
financovania týchto aktivít �tátu. Naopak do�lo k zhor�eniu v riadiacej �innosti,
preto�e bolo odtrhnuté metodické riadenie od riadenia ekonomického
a personálneho.

D�om 1.1.2002 nadobudne ú�innos� druhá novela katastrálneho zákona,
zákon �.255/2001 Z. z., ktorou boli správne orgány katastra vy�até zo sústavy
orgánov v�eobecnej �tátnej správy a vytvorili sa �pecializované orgány miestnej
�tátnej správy, ktorými sú katastrálne úrady a správy katastra. Zákon zriadil
8 katastrálnych úradov a 79 správ katastra. Katastrálny úrad je zriadený v sídle kraja
aje odvolacím orgánom v katastrálnom konaní, ak zákon neustanovuje inak. Správa
katastra je zriadená v sídlach okresov a koná v prvom stupni. Nová právna úprava
teda zverila rozhodovanie o splnení zákonom ustanovených hmotnoprávnych
podmienok vzniku zmeny a zániku vlastníckych a iných práv k nehnute�nostiam
(rozhodovanie o povolení vkladu práva) opä� správe katastra. V súlade
s po�iadavkami vyplývajúcimi z aplika�nej praxe a potrebou upravi� niektoré
ustanovenia katastrálneho zákona tak, aby zodpovedal zmenám y ob�ianskom práve
a obchodnom práve a v iných súvisiacich odvetviach práva, boli upravené i niektoré
�al�ie ustanovenia katastrálneho zákona, na ktoré chcem v �al�om upriami� va�u
pozornos�.

Katastrálny zákon upravuje oblas� katastra nehnute�ností ako eviden�ného
nástroja na uskuto��ovanie funkcie �tátu pri ochrane právnych vz�ahov



k nehnute�nostiam a pri vyu�ívaní a ochrane nehnute�ností. Kataster nehnute�ností
je �tátny informa�ný systém o nehnute�nostiach a o vecných právach k nim.

Vlastnícke a iné vecné práva k nehnute�nostiam sa do katastra
nehnute�ností zapisujú vkladom práv k nehnute�nostiam do katastra, záznamom
práv k nehnute�nostiam do katastra a poznámkou o právach k nehnute�nostiam
v katastri. Zápisy práv k nehnute�nostiam majú ú�inky právotvorné, eviden�né a
predbe�né.

Právotvorný princíp spo�íva v tom, �e vlastnícke práva a iné práva zo
zmlúv, dohôd a vyhlásení vkladate�ov o vlo�ení nehnute�ností do majetku
právnických osôb k nehnute�nostiam vznikajú, menia sa a zanikajú d�om vkladu do
katastra, pri�om právne ú�inky vkladu vznik~ú na základe právoplatného
rozhodnutia orgánu �tátnej správy katastra o jeho povolení.

Právne ú�inky vkladu pri prevode majetku �tátu pod�a zákona
�. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku �tátu na iné osoby v znení
neskor�ích predpisov vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho
povolení ku d�u ur�enému v návrhu na vklad. V novele katastrálneho zákona je
osobitne upravená i ú�innos� rozhodnutia o návrhu na vklad práva zo zmlúv
o prevode bytov a nebytových priestorov z pôvodného vlastníka na nájomcu, teda
pri prvom prevode bytu alebo nebytového priestoru pod�a zákona NR SR
�. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskor�ích
predpisov. V tomto prípade sa vraciame k in�titútu retroaktivity právnych ú�inkov
vkladov, ke� ú�inky vkladu vznikajú ku d�u podania návrhu na vklad. Za�até
konania o návrhu na vklad práva do katastra nehnute�ností zo zmlúv o prevode
bytov a nebytových priestorov podaných do nadobudnutia ú�innosti novely
katastrálneho zákona sa posudzUjú a dokon�ia pod�a novej právnej úpravy.
Osobitná právna úprava ú�inkov vkladu vlastníckeho práva pri prevode bytov
a nebytových priestorov sa navrhla najmä z dôvodu enormne vysokého po�tu
podaných návrhov na vklad a spolo�ensky ne�iadúcich termínov ich vybavovania.
Navrhovaná právna úprava posilní právnu istotu ú�astníkov konania najmä
z h�adiska nejednotného výkladu otázky prechodu nájomných práv v prípade
za�atia konania o predaji bytu v prípade úmrtia nájomcu bytu.

Konanie o povolení vkladu práva je návrhové konanie. Novela
katastrálneho zákona, odli�ne od zákona o správnom konaní, upravila pojem
"ú�astník konania" o povolení vkladu. Ú�astníkom konania je ú�astník právneho
úkonu, na ktorého základe má vzniknú�, zmeni� sa alebo zaniknú� právo
k nehnute�nosti. Návrh na vklad podávajú ú�astníci konania alebo jeden z nich.
Obsah návrhu je �pecifikovaný v katastrálnom zákone a ustanovuje, �e správny



orgán katastra je návrhom viazaný. Ak zmluva obsahuje viac právnych úkonov,
v návrhu na vklad sa ozna�ia v�etky právne vz�ahy z týchto právnych úkonov.

Správny orgán katastra preskúma platnos� zmluvy, dohody, a to najmä
oprávnen~e prevodcov naklada� s nehnute�nos�ou z h�adiska existencie jeho práva
k nehnute�nosti a z h�adiska spôsobilosti na právne úkony v �ase, ke� k úkonu
do�lo, hodnovernos� prejavu vôle, ú�innos� a zrozumite�nos� prejavu vôle
ú�astníkov konania a nehnute�ností, �alej obmedzenia práva naklada�
s nehnute�nos�ou a iné hmotnoprávne podmienky platnosti právneho úkonu. Pri
rozhodovaní o povolení vkladu práva do katastra nehnute�ností prihliada správa
katastra na skutkové a právne skuto�nosti, ktoré by mohli ma� vplyv na povolenie
vkladu práva do katastra nehnute�ností (napr. obmedzenia pod�a zákona o správe
daní a poplatkov, pod�a exeku�ného poriadku alebo pod�a zákona o konkurze a
vyrovnaní). Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povo�uje, nemo�no poda� riadny
opravný prostriedok a nie je prípustná ani obnova konania, preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania ani protest prokurátora.

Rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra nehnute�ností je
vrchnostenským úkonom orgánu �tátnej správy, ktorý má kon�titutívne ú�inky
v oblasti práv k nehnute�ným veciam. Vznik vlastníckeho práva k nehnute�nostiam
pod�a § 133 ods. 2 Ob�ianskeho zákonníka sa rozhodnutím o povolení vkladu
zavr�uje. Rozhodova� o zániku vlastníckeho práva zapísaného do katastra
nehnute�ností pod�a katastrálneho zákona prinále�í len súdu. Treba re�pektova�
zásadu nezru�ite�nosti vlastníctva (okrem vyvlastnenia vo verejnom záujme na
základe zákona a za náhradu), ktorú garantuje Ústava SR.

Akonáhle rozhodnutie o povolení vkladu nadobudne právoplatnos� d�om
jeho vyzna�enia, je neprípustné, aby správny orgán rozhodoval o vlastníctve ako
takom.

Vlastnícke právo, jeho vznik, zmena alebo zánik, jeho obsah a výkon patrí
do oblasti súkromného práva. Zákonodarca výslovne zveril orgánu �tátnej správy
rozhodovanie o povolení vkladu práva do katastra nehnute�nosti. Povolenie vkladu
je aktom orgánu �tátnej správy, ktorý má kon�titutívne ú�inky v oblasti vzniku,
zmeny alebo zániku práv k nehnute�nosti. Zákonodarca v�ak vyslovene neupravil
oprávnenie orgánu �tátnej správy zru�i� rozhodnutie o povolení vkladu a tým aj
ú�inky tohoto aktu. Zru�enie rozhodnutia o povolení vkladu nie je len procesným
rozhodnutím, ale aj rozhodnutím, ktorým sa správny orgán dotýka vlastníckeho
práva nadobúdate�a, ktoré vzniklo vkladom do katastra. Autoritatívne rozhodnú�
o zániku vlastníckeho práva prinále�í len nezávislému súdu.

Zamestnanci, ktorí rozhodujú o návrhu na vklad práva do katastra
nehnute�ností, musia ma� osobitnú odbornú spôsobilos�. Novou podmienkou tejto
spôsobilosti, v súvislosti so zabezpe�ením kvality rozhodovania, je vysoko�kolské
vzdelanie. Novela zákona definuje odbornú spôsobilos� ako súhrn teoretických



vedomostí, praktických skúseností a znalostí v�eobecne záväzných právnych
predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblas� katastra nehnute�ností a
súvisiacich s katastrom nehnute�ností.

Vlastnícke a iné práva k nehnute�nostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo
zanikli zo zákona, rozhodnutím �tátneho orgánu, príklepom Iicitátora na verejnej
dra�be, vydr�aním, prírastkom a spracovaním, ako aj práva vyplývajúce zo správy
majetku �tátu alebo zo správy majetku obce, práva k nehnute�nostiam osved�ené
notárom a práva k nehnute�nostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv k pozemkom
sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín.

Jednou z najpo�etnej�ích verejných listín predkladaných na zápis do
katastra nehnute�ností záznamom je osved�enie notára o vydr�aní vlastníckeho
práva k nehnute�nosti alebo osved�enie o vydr�aní práva z vecného bremena.
Novela Notárskeho poriadku sprísnila podmienky pre vydanie osved�enia
o vydr�aní. Novela katastrálneho zákona ulo�ila správnemu orgánu katastra
povinnos� posúdi� verejnú listinu - osved�enie notára z h�adiska obsahu zákonom
ustanovených nále�itostí. Ak správa katastra zistí, �e takéto osved�enie notára
o vydr�aní práva nemá nále�itosti pod�a zákona, nevykoná záznam a listinu vráti
tomu, kto je uvedený ako nadobúdate� v osved�ení vyhlásenia o vydr�aní. Táto
kompetencia správneho orgánu zvy�uje právnu istotu vlastníkov. Nadväzne na
uvedené novela katastrálneho zákona vypustila bloka�né ustanovenie § 37 katastrál-
neho zákona, ktoré upravovalo postup orgánu �tátnej správy katastra v prípadoch,
ke� bolo na zápis záznamom predlo�ených viac verejných listín alebo iných listín
vz�ahujúcich sa k tej istej nehnute�nosti v prospech viacerých osôb. Ak bola na
zápis predlo�ená �al�ia verejná listina potvrdzujúca vlastníckej právo k tej istej
nehnute�nosti v prospech �al�ej osoby, orgán �tátnej správy katastra nevykonal
zápis záznamom. Orgán �tátnej správy katastra vykonal záznam v�dy ak bol
verejnou listou právoplatný rozsudok súdu o ur�ení, �e tu právo k nehnute�nosti je.

Novela katastrálneho zákona zárove� ukladá správnemu orgánu povinnos�
zasiela� oznámenie o zápise práv k nehnute�nostiam v katastri nehnute�ností
v�etkým osobám, ktorých práva boli dotknuté zmenou, to znamená aj tým, ktorým
v dôsledku zápisu verejnej listiny záznamom právo zaniklo. Ide o významný krok
zvý�enia právnej istoty vlastníkov, lebo pod�a doteraj�ej právnej úpravy sa
povinnos� katastrálneho úradu zasiela� oznámenie vz�ahovalo iba na tých
vlastníkov, ktorí právo nadobudli.

Osobitne je upravený postup správneho orgánu pri zápise verejnej listiny,
ktorou je rozsudok súdu o neplatnosti právneho úkonu, správny orgán katastra túto
listinu nezapí�e, ak právo k nehnute�nosti bolo dotknuté �al�ou právnou zmenou.



V takomto prípade re�tituova� právny stav je mo�né len ur�ením súdu pod�a § 80
písm. c) Ob�ianskeho súdneho poriadku.

Pri spravovaní katastra sa správne orgány katastra stretávajú s prípadmi
nedolo�ených vlastníckych práv k nehnute�nostiam. V záujme motivácie osôb,
ktoré sú potencionálnymi oprávnenými v právnych vz�ahoch, zakotvuje zákon
poznámku o právach k nehnute�nostiam v katastri. Práva k nehnute�nostiam,
o ktorých bola urobená poznámka, bude musie� ten, kto tvrdí, �e je oprávneným
v právnom vz�ahu, preukáza� právoplatným rozhodnutím súdu alebo notárskym
osved�ením. Ak bude právo k nehnute�nosti uvedeným spôsobom preukázané,
uskuto�ní správny orgán katastra záznam o práve k nehnute�nosti do katastra a
sú�asne zru�í poznámku. Zápis poznámky má prenota�né, predbe�né ú�inky.

Poznámky majú dvojakú povahu.
Obmedzujúcu povahu má poznámka vyzna�ená,

vykonate�ného uznesenie súdu o predbe�nom opatrení,
naklada� s nehnute�nos�ou, upovedomenie o za�atí
nehnute�ností, vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi.

Informa�nú povahu má poznámka o za�atí vyvlast�ovacieho konania,
o skuto�nosti, �e právo k nehnute�nosti má by� ur�ené súdom, alebo osved�ené
notárom.

Obmedzujúca povaha poznámky má aj isté právne následky, je
kvalifikovaným dôvodom zamietnutia návrhu na vklad z titulu obmedzenia práva
naklada� s nehnute�nos�ou.

napríklad na základe
ktorým súd zakazuje
exekúcie predajom

V katastri nehnute�ností sa evidujú nehnutel'né veci, práva k nehnutel'ným
veciam, ako aj iné skuto�nosti súvisiace s právami k nehnutel'nostiam.

Ako nehnute�nosti sa evidujú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory
ako veci, ktoré sú predmetom ob�ianskoprávnych vz�ahov. V katastri sa �alej
evidujú chránené �asti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky a iné.

Novelou zákona sa sortiment predmetov evidovaných v katastri
nehnute�ností roz�íril o rozostavané stavby a evidovanie vecných práv k nim vtedy,
ak je rozostavaná stavba predmetom právneho úkonu o vzniku, zmene alebo zániku
vecného práva k nej.

Novela katastrálneho zákona ustanovila, �e predmetom evidovania
v katastri sú aj práva k stavbám, bytom Íl nebytovým priestorom, ktoré vznikajú na
základe zmluvy o výstavbe, stavbe a nadstavbe domu stavebníkmi. Právna úprava
v oblasti právnych vz�ahov k bytom a nebytovým priestorom si vynútila evidovanie



vlastníckych práv a iných vecných práv k budúcim stavbám, bytom a nebytovým
priestorom. Táto evidencia umo�ní zria�ova� k týmto stavbám hypotekárne úvery,
ktoré by umo�nili finan�ne zabezpe�i� ich výstavbu prípadne dokon�enie.
Uvedené je výnimkou zo zásady, �e práva k nehnutel'nostiam sa do katastra zapisujú
len vtedy, ak nehnutel'nosti, ku ktorým sa via�u, sú v katastri nehnutel'ností u�
evidované.

Novela katastrálneho zákona prispeje k plneniu dôle�itej úlohy �tátneho
informa�ného systému katastra nehnutel'ností, ktorá spo�íva vo zvy�ovaní právnej
istoty fyzických a právnických osôb, �o je nevyhnutne späté s budovaním právneho
�tátu ako aj vo vyu�ívaní informa�ných úloh katastra pri rozvoji trhového
mechanizmu a v neposlednom rade aj k vstupu Slovenskej republiky do Európskej
únie.

{l] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky �. 162/1995 Z z. o katastri
nehnute ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute nostiam {katastrálny
zákon} v znení neskor�ích predpisov.
{2]Hor!anský, l. a Toma�ovi�ová, J: A opä# sú tu katastrálne úrady. Justi�ná
revue, Bratislava, ro�ník 2001, v tla�i.



PROJEKT INFORMA�NÍHO SYSTÉMU KATASTRU
NEMOVITOSTÍ A POSKYTOV ÁNÍ ÚDAJU DÁLKOVÝM

PIUSTUPEM

PROJECT OF ENHANCED INFORMATION SYSTEM OF REAL ESTATES
AND REMOTE ACCESS TO CADASTRAL DATE

Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre has implemented
project of enhanced information system of real estates in all cadastral offices and in
department of central database this year.

The article contents description about development of project, most
important features of solution and information about remote access to cadastral date
for internal and external users.

Projekt informa�ního systému katastru nemovitostí (dáte "ISKN") byl
zahájen v polovine roku 1997, ukon�en bude v roce 2002 skon�ením etapy záruky.
Projekt ISKN vycházel z koncepce digitalizace, která byla resortem zpracována
v polovine 90. let. ISKN nahrazuje stávající fe�ení a integruje správu katastru
nemovitostí (dále "KN") do jednotného informa�ního systému. ISKN pokrývá a
integruje ve�keré �innosti spojené se správou KN. Jedná se pfedev�ím o vedení
popisné a geodetické �ásti (katastráIní mapy) katastrálního operátu, dále o podporu
správního fízení, zvý�ení bezpe�nosti, vyu�ívání dat zjiných informa�ních systému
státní správy a zavedení dálkového prístupu k ve�kerým digitálním datum KN
(technologií internet).

Re�ení obsahuje vývoj nového aplika�ního programového vybavení (dále
"APV"), obnovu HW pracovi�f katastrálních úradu ajejich deta�ovaných pracovi�f,
vybudování nôvého centra a propojení v�ech pracovi�f resortu privátní WAN.

APV je vyvíjeno systémovým integrátorem, spole�ností APP Czech, s r.o.
APV je provozováno s vyu�itím databázového stroje Oracle a produktu Bentley. Pro
dálkový prístup se vyu�ívá platforma BEA WebLogic a pro systémový managament
produkt TNG od spole�nosti CA.

3 Josef Jinnan, Ing., �eský úfad zem~m~fický a katastrální, Pod Sídli�t~m 9, 182 II Praha 8,
tel.: 02/84041227, e-mail: josefjirman@cuzk.cz



Projekt ISKN se nachází v závere�né fázi. V zái'í 2001 byl ISKN
implementován na v�ech 113 resortních pracovi�� (77 katastrálních úi'adu,
36 deta�ovaných pracovi�� a centrum), skon�ilo �kolení více jak 5000 koncových
u�ivatelu, byl ukon�en audit a probíhají etapy záruky a podpory externího provozu.
Koncern �ervence 2001 byla uvolnena pro externí u�ivatele aplikace dálkového
pi'ístupu k datum KN.

Pro optimální ulo�ení dat byl zvolen jediný datový model pro ulo�ení
popisných a prostorových dat. To umo��uje sou�asnou aktualizaci popisných a
prostorových dat a udr�ení jej ich vzájemné konzistence. Dále byla pi'ijata koncepce
samostatné evidence budova beze�vé digitální katastráiní mapy. Uchovávají se také
ve�kerá digitální data a vhodným uplatnením a pou�íváním �íselníku je mo�né
sestavovat data do poti'ebných výstupu k historickému datu (�asový vývoj).

Ulo�ení dat v ISKN zmenilo i pohled na pojem "list vlastnictví" - Výpis
z KN. Oproti dosavadnímu systému je výpis definovánjako nemovitost nebo soubor
nemovitostí, které tvoi'í právní jednotku ve vlastnictví té�e osoby (spoluvlastnictví
tých� osob). Nejedná se tedy o seskupení na strane vlastníku, ale na strane
nemovitostL

Jako dule�ité je ti'eba videt splnení datových standardu.

Mezi hlavní rozdíl oproti dosavadnímu zpracování zmen v datech KN je
mo�nost pi'ípravy zmeny s vyu�itím dat jiných registru státní správy (dnes registru
obyvatel a registru ekonomických subjektu) v�etne pi'evzetí geometrického plánu
v digitální podobe (soui'adnice nebo kresba). Zmena je postupne pi'ipravena do
budoucího stavu katastru nemovitostí s mo�ností provádení úprav pi'ed zplatnením
dat budoucího stavu, mo�nosti zobrazení budoucího stavu dat, a to v�etne
geodetických dat. To umo��uje dukladnou kontrolu pi'ed ukon�ením a aktualizací
celé zmeny.

Nové procesy zpracování dávají mo�nost �áste�ného nabytí platnosti
geometrického plánu s automatizovanou zmenou návrhu zmeny v budoucím stavu,
dále také aktualizaci dat katastru nemovitostí zpusobem, který nezamyká
aktualizovaná data, ale pouze i'e�í konflikty pi'i pokusu aktualizovat stejná data.

Velice dule�itým prvkern je i jednotná centráiní správa �íselníku, která do
procesu zpracování zmen na katastrálních úi'adech vná�í jednotnost a zvy�uje tím
kvalitu dat.



Dosavadní mo�nosti poskytování údaju z KN byly na úrovni katastrálních
úfadu a jejich deta�ovaných pracovi�� zachovány. Vzhledem k technologickému
re�ení ISKN, kdy jsou v�echna pracovi�tt! spojena s centrem prostrednictvím WAN
a data jsou v pravidelných dvouhodinových intervalech replikována do centráIní
databáze, bylo umo�nt!no zavedení dálkového prístupu k ve�kerým digitálním
datum KN prostrednictvím internetu. Slí�e v samostatném odstavci 5.

Proto�e do�lo s ohledem na poskytování údaju dálkovým prístupem
ke zmt!nám v legislativní oblasti, je vhodné se seznámit s Vyhlá�kou �íslo 162/200 l
Sb. o poskytování údaju z katastru nemovitostí �eské republiky. Vyhlá�ka nabyla
ú�innosti 1.6.200 l.

Jak ji� bylo uvedeno jsou data KN ulo�ena v nových datových strukturách
a bylo proto nutné zpracovat nový výmt!nný formát. Nový výmt!nný formát
obsahuje drtivou vt!t�inou dat, která jsou na katastrálních úradech vedena v digitální
podobt!.

Jeho popis byl schválen a je uverejnt!n ve Zpravodaji �ÚZK �íslo 2 a 3
z roku 2000; dále mu�ete popis také najít na adrese /adr07/zpravodailzpravodaj.html

Pro lep�í seznámení se s novým výmt!nným formátem bude v nebli��ích
dnech umístt!n na stránkách resortu http://www.cuzk.cz/vzorek dat zjednoho
katastrálního území.

Se zverejnt!ným popisem a vzorkem datje mo�né zahájit seriózní analýzy a
vývoj aplikací externích firem, proto�e obsah dat se vsou�asnosti mt!nit nebude.
Predpokládám pouze dal�í upresnt!ní a zkvalitnt!ní popisu nového výmt!nného
formátu, jeho� upresnt!ná verze bude na stránkách resortu k dispozici nejpozdt!ji
v prosinci 2001.

Pro dosa�ení po�adované bezpe�nosti je vyu�ívána kombinace prostfedku
opera�ního systému (audit událostí souvisejících s prihlá�ením do systému, se
zmt!nou prístupových práv apod.), databáze (prístupy a zmt!ny oprávnt!ní
k databázovým objektum, atd.) a vlastních prostredku aplikace ISKN (pro audit
aplika�ních událostí - napr. spu�tt!ní modulu). Data databázového a aplika�ního
auditu se ukládají do datových struktur systému ISKN. Nad tt!mito daty jsou
vytvoreny moduly, které jsou ur�eny pro prohlí�ení ulo�ených informací.

Pou�ití modulu dávkového charakteru (moduly, které nepracují
interaktivnt! - napr. exporty a importy dat, tisky sestav apod.) je registrováno ve



speciálních datových strukturách systému ISKN. Pro ka�dý spu�tený dávkový
proces je v nich mo�no dohledat jeho aktuální stav, pfípadné chyby vzniklé v rámci
behu, a po dobehnutí procesu i datum a �as dokon�ení. Slo�itej�í a déletrvající
procesy jsou roz�leneny do fází, které se také registrují v datových strukturách
ISKN tak, aby u�ivatel mohl sledovat prube�ný vývoj zpracování dávky.

Pro sledování provozu a aktuálního stavu systému slou�í tzv. bezpe�nostní
logy. Jsou to vlastne informace o spou�tených modulech v rámci systému ISKN.
Ve formuláfi pro prohlí�ení bezpe�nostních logu si mu�e administrátor prohlédnout
informace o tom, které moduly byly spu�teny, kdo je spustil, zjakého po�íta�e a
kdy.

V�echny údaje ulo�ené v ISKN obsahují takzvané auditovací informace.
Jsou to informace o tom, kdy a kým byla pfíslu�ná veta (fádek) v tabu Ice zalo�ena a
pfípadne zmenena. Tyto auditovací informace je mo�no si zobrazit.

ISKN je z funk�ního pohledu rozdelen na aplikace, které jsou zobrazeny na
úvodní (vstupní) obrazovce po�íta�e zamestnance resortu:



PA - Pfíprava aktualizace - evidence o prubehu vyfizování fízení (dosavadní
protokoly), zápis vkladu a výmaz práva - V, záznam práv - Z, potvrzování GP -
PGP, správa dokumenta�ních fondu.

AK - Aktualizace KN - pfíprava návrhu zmen, kontrola návrhu zmeny, mo�nost
práce s budoucím stavem, potvrzení zmen, pfesun návrhu zmen z budoucnosti
do pfítomnosti, aktualizace dal.

PU - Poskytování údaju - údaje o poskytnutí, údaje k aktuálnímu, historickému
i budoucímu stavu, podklady pro GP (rezervace �ísel ZPMZ, nová parcelní �ísla,
�ísla bodu PBPP), správní poplatky.

PP - Pfíprava a pfebírání podkladu - pfíprava podkladu, na�tení údaju z externích
zdroju, obnova katastrálního operátu, pfesun �ásti k.ú. a zmena hranic k.ú.

ST - Sumarizace a statistiky - statistiky a sumarizace, bilanee a výkaznietví,
podklady pro AElS (ekonomický inforrna�ní systém).

se - Správa �íselníku - �íselníky z externích zdroju, �íselníky ISKN centrál ní a
lokální, import a aktualizace.

EX - Vazby na externí systémy - pfebíraní podkladu pro prostorovou identifikaci,
�íselníku BPEJ, kontroly identifikace fyzických osob (registr obyvatel), kontroly
identifikace právnických osob (registr ekonomickýCh subjektu).

TO - Technicko-organiza�ní zabezpe�ení - interní aplikace pro podporu provozu
ISKN, zaji�tení bezpe�nosti ISKN, replikace dat, tisky.





Od 23.7.2001 je k dispozici aplikace dálkový pfístup (dále DP)
k infonnacím KN. Znamená to, �e z Iibovolného místa je mo�né, prostfednictvím
údaju shroma��ovaných funkcemi ISKN z lokálních pracovi�� v centráiní databázi,
získat infonnace o v�ech údajích �eského katastru.

Vstupní obrazovka do aplikace DP, tak jak ji má k dispozíci externí
u�ivatel aplikace:

Úvodní obrazovku najdou externí u�ivatelé na adrese http://katastr.cuzk.cz/
Na úvodní obrazovku je pfístup volný a bezplatný. Ji� z úvodní obrazovky je videt,
�e jednotlivé odkazy umo��ují u�ivateli získat podrobné infonnace o aplikaci a
o podmínkách, jak se stát plnoprávným registrovaným u�ivatelem.



Velmi dôle�itý je odkaz "Dálkový pfístup na zkou�ku". Zde u�ivatel
pi'istupuje opet volne a bezplatne. Vstoupí do prostfedí aplikace se v�emi jejími
funkcemi, které si mu�e vyzkou�et a zárove� nau�it ovládat a vyu�ívat. K tomu
slou�í data katastrálního území Bylany, jejich� obsah byl vhodne pozmenen.

Úvodní stránka nabízí zasilání dotazu a pfipomínek k aplikaci na externí
helpdesk, který je sou�ástí pracovi�te Zememefického úfadu - odboru centráIní
databáze.

Cilem aplikace je umo�n it poskytovaní údaju z KN prostfednictvim
dálkového pfístupu k centráIní databázi, kde jsou od 2.9.2001 ulo�ena ve�kerá
digitální data katastru nemovitostí za celou �eskou republiku. Dálkovým pi'ístupem
se rozumí on-line pfístup smluvních partneru (externích u�ivatelu) nebo pracovníku
katastrálních úfadu k datum lSKN prostfednictvim internetu nebo intranetu - WAN.

Dálkový pfístup roz�íi'i1 stávajíci pfístup k datum katastru nemovitosti, ani�
jsou kladeny dal�í nároky na zamestnance katastrálních úfadu.

Dálkový pi'ístup je, jak ji� bylo uvedeno, rozdelen na dva typy.

Je ur�en pro interní (vnitfui) pou�iti v rámci resortu �eského úfadu
zememefického a katastrálního. Zabezpe�uje poskytování údaju pouze pro
zamestnance resortu, a to z centráIní databáze umístené na interním serveru s daty
v�ech katastrálních úi'adu, které se z lokálních serveru replikují na centrál ní interní
server jednou za 2 hodiny. K pfístupu k datum se vyu�ívá intranetu a resortní WAN.
Interní DP nelze pfidelit �ádnému subjektu vne resortu �eského úfadu
zememefického a katastrálního.

Externí dálkový pi'ístup je ur�en pro v�echny externí u�ivatele, ktei'í o tuto
slu�bu po�ádaji. Musí pouze splnit podmínky dané Vyhlá�kou �íslo 162/2001 Sb.
o poskytování údaju z katastru nemovitostí �eské republiky a uzavfit smlouvu.
Externí DP je slu�bou placenou, pokud externí u�ivatel nemá ze zákona mo�nost
získávat údaje bezplatne. Externí DP pfistupuje také k digitálním damm v�ech
katastrálních úfadu, av�ak prostfednictvím internetu. Datajsou umístena v centru na
externím serveru, kam jsou replikována z centrálního interního serveru jednou za
4 hodiny (v sou�asné dobe).

Podrobnosti se získáním pfístupu a o cene za poskytované údaje najdete,
jakji� bylo uvedeno prostfednictvím úvodní obrazovky aplikace externího DP, nebo



na webové stránce resortu http://www.cuzk.c71 Na uvedené stránce najdete dal�í
dôle�ité informace spojené s detailním návodem pro ovládání aplikace, souhrn
technických podmínek pro správnou funk�nost aplikace DP a dal�í aktuality
o aplikaci.

Rozsah poskytovaných informací (jednotlivých funkcí DP) je zna�ný a
podIe dosavadních zku�eností ~osta�ující.

Na tomto místt! je nutné opt!tovnt! zdôraznit, �e údaje je mo�né získat
z libovolného katastrálnfho území, obce nebo okresu. Tak zvané celorepublikové
dotazy (jedná se o pfehled vlastnictví fyzické nebo právnické osoby) je k dispozici
pouze vybraným extern fm u�ivatelôm, které mají na tuto slu�bu nárok ze zákona.

V pffspt!vku jsem stru�nt! popsal vývoj ISKN jeho hlavní rysy v�etnt!
hlavního pfínosu pro externí u�ivatele,jím�je dálkový pffstup.

Rád zodpovfm na dotazy k ISKN, které mô�ete posflat na uvedenou adresu.



INFORMA�NÝ SYSTÉM KATASTRA NEHNUTE�NOSTÍ NA
SLOVENSKU

INFORMATION SYSTEM OF THE REAL ESTATE CADASTRE IN THE
SLOVAK REPUBLIC

Contents, legislative assurance and state of the primary data base for the
Real Estate Cadastre in the Slovak Republic (R.E.C.). R.E.C:s hardware and
software support. Present software and data imperfections in the central data base.
Data delivering from the R.E.C. and R.E.C:s development.

Vyu�ívanie výpo�tovej a zobrazovacej techniky a zavádzanie
automatiza�ných technológii pri zabezpe�ovaní úloh rezortu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) má viac ako 30 ro�nú
históriu. Koncom �es�desiatych rokov sa za�alo so spracovaním písomného operátu
evidencie nehnute�ností na po�íta�i TESLA 200 a v roku 1971 s digitálnym
spracovaním máp ve�kých mierok na po�íta�i ODRA. Následne sa alfanumerické a
grafické údaje spracovávali na po�íta�och typu EC a SMEP. Do roku 1993 boli
popisné informácie katastra nehnute�ností automatizovane spracovávané centrálne
za územie Slovenska na po�íta�och EC 1033 a IBM 4381. V sú�asnosti sa
centrálna báza údajov Informa�ného systému katastra nehnute�ností spravuje na
po�íta�i IBM SP 2. Dostupnos� po�íta�ov PC na trhu a potreby praxe si vynútili
dvojstup�ový model vedenia a spracovávania popisných informácií katastra
nehnute�ností. A tak okrem centrálneho po�íta�a sa v priebehu rokov 1993-1995
za�alo s budovaním lokálnych báz údajov na vtedaj�ích správach katastra na báze
po�íta�ov PC. Rozvoj a vyu�itie výpo�tovej techniky umo��uje spracova� údaje a
následne ich prostredníctvom prenosovej techniky ponúknu� pou�ívate�om na
vyu�itie.

Legislatívne zabezpe�enie ISKN tvoria najmä:
Zákon NR SR �. 261/1995 Z. z o �tátnom informa�nom systéme (�IS),

4 Andrej Vojti�ko, Ing., PhD., Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Stromová 1,83786 Bratislava,
te\. ++421250374290, fax: ++421254774753, E-mail: vojticko@geodesy.gov.sk



Zákon NR SR �. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute�ností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnute�nostiam (katastrálny zákon) v znení neskor�ích
predpisov,

Zákon NR SR �. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii,

Vyhlá�ka ÚGKK SR �. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri
nehnute�ností v znení vyhlá�ky ÚGKK SR �. 79/1998 Z. z.,

Vyhlá�ka ÚGKK SR �. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a
kartografii

Smernice na prevádzkovanie automatizovaného informa�ného systému
geodézie, kartografie a katastra, ÚGKK SR, 1999, S 74.20.73.84.00

ISKN z h�adiska jeho rozsahu a významu patrí medzi najvä��ie a najdô-
le�itej�ie informa�né systémy budované v rámci �IS. ISKN sa skladá zo:
a) súboru popisných informácií,
b) súboru geodetických informácií.

ISKN je spravovaný dvojstup�ovo, na okresnej a centrálnej úrovni:
okresná báza údajov (OBÚ) ISKN je spravovaná katastrálnymi odbormi
okresných úradov (KOOÚ) a prevádzkovaná na báze
PC/LANIMSDOS/WINDOWS/ NOVELL/ETHERNET

centrálna báza údajov (CBÚ) ISKN je spravovaná Geodetickým a kartografic-
kým ústavom v Bratislave (GKÚ) na výpo�tovom systéme IBM SP 2.

V rámci projektu PHARE bolo v apríli 1999 vybudované elektronické
prepojenie Katastrálnych odborov okresných úradov (KOOÚ), katastrálnych
odborov krajských úradov (KOKÚ) a vybraných pracovísk rezortu s centrálnym
výpo�tovým strediskom GKU prostredníctvom �ifrovacích modemov a dátovej siete
ViaPVT nazývanej PRIMA. OBÚ ISKN je spravovaná 79 KOOÚ na ktorých je
1590 osobných po�íta�ov. Technické vybavenie KOOÚ bolo v roku 2001 obnovené
v rámci projektu PHARE SR9807 dodávkou 48 servrov, 137 grafických staníc, 554
pracovných staníc a 96 tla�iar�ami. Okrem toho v tomto roku sa z rozpo�tu UGKK
SR uskuto�ní �al�ia dodávka 10 servrov, 30 grafickéch staníc a 47 pracovných
staníc .. Na �iestich KOOÚ bude do konca roku 2001 in�talovaná �trukturovaná
po�íta�ová sie�. V rámci projektu PHARE SR9807 bol na v�etky pracoviská KOOÚ



dodaný grafický systém WINKOKE�, MS Office, Antivírový softvér a Novell
NetWare 5.1.

V roku 200 l sa v rámci projektu PHARE realizovalo roz�írenie pôvodnej
konfigurácie výpo�tového systému IBM SP2. Nová konfigurácia obsahuje 5 nodov:

NODE l - komunika�ný server, typové ozna�enie 604 High Node, procesor 2 x
112 MHz, pamä� 512 MB, disk 2 x 2,2 GB SCSI, opera�ný systém AIX 4.3.3,

NODE 5 - komunika�ný server, typové ozna�enie 604 High Node, procesor 2 x
112 MHz, pamä� 512 MB, disk 2 x 2,2 GB SCSI, opera�ný systém AIX 4.3.3,

NODE 10 - vývojový server, typové ozna�enie Power 3 Wide node, procesor 2
x 317 MHz, pamä� 4096 MB, disk 2 x 9,1 GB SCSI, opera�ný systém AIX
4.3.3. Server plní funkciu vývojového servera pre databázu a pre aplikácie.
Zárove� plní aj funkciu zálohy dát, ktoré sa nachádzajú na databázovom
serveri,

NODE 12 - aplika�ný server, typové ozna�enie Power 3 Wide node, procesor
2 x 375 MHz, pamä� 2048 MB, disk 2 x 9,1 GB SCSI, opera�ný systém AIX
4.3.3 ..Tento NODEje ur�ený na správu aplikácií KATKA99 a KATRENA99,

NODE 17 - databázový server, typové ozna�enie S80, procesor 2 x 450 MHz,
pamä� 2048 MB, disk 2 x 9,1 GB SCSI, opera�ný systém AIX 4.3.3. Na tomto
NODE je aplikovaný databázový systém IBM DB2 Universal Database v 6.1
server. CBÚ obsahuje:

DBRO - celorepubliková CBÚ SPI ISKN. Je ur�ená externým klientom na �ítanie
údajov.

DBRW - celorepubliková CBÚ SPI ISKN. Je ur�ená interným klientom na �ítanie a
zápis údajov.

V roku 200 l bude zvä��ená disková kapacita externých diskov o 140 GB
z dôvodu zálohovania dát jednotlivých serverov. Tie� bude zvý�ená kapacita
páskového zálohovacieho zariadenia.

Sú�as�ou centrálneho výpo�tového systému sú �alej aj tieto po�íta�e IBM
F50 - CONTROL WORK STATION, IBM PC server 704, FIRE WALL IBM
RS/6000 43P MODEL 140 a po�íta�ové (pracovné) stanice pre vývoj aplikácií a
správu CBÚ a po�íta�ové stanice pre prácu s CBÚ, ktoré sú umiestnené na
vnútornej sieti LAN a konektujú na hore uvedené servery cez protokol TCP/IP.

V rámci projektu PHARE bola v roku 2001 na GKÚ vybudovaná vnútorná
po�íta�ová sie� Intranet pomocou �truktúrovanej kabelá�e FTP 10 Mbps Ethernet.
Server RS/6000 SP je pripojený na sie� ATM 155 Mbps. Pracovné stanice na
pracoviskách GKÚ sú pripojené �truktúrovanou kabelá�ou k sieti ArTM a v rámci



siete LAN slú�ia ako aplika�né a prehl'adávacie terminály na prístup do centrálnej
databázy. Aplikácie sa spú��ajú priamo na príslu�nom PC alebo sa spú��ajú na
centrálnom serveri, pri�om PC slú�i ako prehliada� procesov a výstupov.

V rámci prevádzkovania ISKN sa pou�íva len autorizované programové
vybavenie, ktoré zohl'ad�uje:
a) definíciu formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI),
b) prístupové práva k údajom katastra nehnutel'ností,
c) podmienky elektronického poskytovania údajov zo súboru popisných informácií
1qltastranehnutel'ností,

d) výmenný formát grafických súborov vektorovej katastráInej mapy (VOl).

4.1 Programové vybavenie OBÚ ISKN

Programové vybavenie 'pre spravovanie a aktualizáciu okresnej bázy
údajov SPI ISKN vypracoval VUGK. Programy sú vytvorené v programovacom
jazyku databázového systému FoxPro verzie 2.0 a pracujú pod opera�ným
systémom MS-DOS od verzie 3.30 vy��ie. SOI ISKN je spravovaný grafickým
systémom KOKE� �eskej proveniencie. Aktualizáciu programového vybavenia
vykonáva VÚGK a �peciá,lizované softverové firmy.

SOI ISKN sa spracováva a eviduje v sú�asnosti rúi:jmä prostredníctvom
interaktívného grafického editora WINKOKE�, verzia 4.x a nadstavbové programy
k nemu - VKM, GPL, ROEP, MAPA, MAPL a konverzné programy vdo iných
grafických systémov (ARCINFO, AUTOCAD, MICROST AnON), Geoscan 6.44-1
a rôznymi doplnkovými programami.

V ISKN sa mô�u pou�íva� len autorizované programy, ktoré po odporú�aní
koordina�ného pracoviska autorizuje ÚGKK SR. Zoznam autorizovaných
programov sa zverej�uje v Spravodajcovi ÚGKK SR a v Operatívnych pokynoch
pre krajské a okresné úrady.

V sú�asnosti sa v rámci spravovania SPI ISKN vyu�ívajú aj DOS-ovské
aplikácie. Mo�no kon�tatova�, �e obnovou výpo�tovej techniky na KOOÚ v roku
2001 sa vytvorili podmienky na prechod spracovania SPI ISKN pod platformu
Windows.

Programové vybavenie pre spravovanie a aktualizáciu centrálnej bázy
údajov SPI ISKN vypracovala firma Bank Pro Team.



CBÚ SPI ISKN je spravovaná súborom aplika�ných progrämov na
výpo�tovom systéme IBM SP2 v architektúre klient - server nad CBÚ rela�ného
typu. V centrálnom výpo�tovom stredisku sú spravované dve identické CBÚ
rela�ného typu. CBÚ vyu�ívaná na aktualizáciu je typu read - write (DBRW), kým
CBÚ ur�ená na poskytovanie informácií je typu read only (DBRO). Tretia CBÚ je
napl�aná príle�itostne pre testovacie ú�ely.

Aplika�ný softvér KATRENA slú�i najmä na :
a) Poskytovanie informácií presahujúcich územnú pôsobnos� KOOÚ naj�astej�ie
da�ovým, colným a exekútorským úradom.

b) Údr�bu �íselníkov.
c) Spravovanie registrov územných jednotiek.
d) Tvorbu a tla� sumariza�ných výkazov obsahujúcich sumárne údaje katastra
o pôdnom fonde (verzia 1997).

e) Evidenciu prístupu do CBÚ.

Aplika�ný softvér KATKA umo��uje prehliadanie a tla� vybraných
tla�ových zostáv vzdialenými u�ívate�mi. Aplikácia má dve vetvy pre
diferencovaný prístup klientov k centrálnej databáze (preh�adávanie nad celou
databázou, resp. po katastrálnych územiach). Poskytuje tie� mo�nos� evidencie
prístupu vzdialených u�ívate�ov a preh�ad ich práce s CBÚ.

Aplika�ný softvér KONVERT zabezpe�uje konverziu' zmenových
záznamov, sumariza�ných viet a základných súborov popisných informácií z dbf
do txt formátu.

Aplika�ný softvér AKTUALIZÁCIA SPI umo��uje aktualizova� CBÚ na
základe zmenových záznamov dodávaných z regiónov na externých pamä�ových
médiách, príp. v tý�denných dávkach sie�ou PRIMA.

Kontrolný softvérový balík slú�i na preverenie správnosti a úplnosti
základných SPI, ktoré vznikajú na okresných pracoviskách.

Na uspokojenie �pecifických po�iadaviek klientov snadokresnou
pôsobnos�ou sa vyu�íva súbor programov vytvorený vo Fox a pracujúci
so základnými súbormi v tvare DBF. Tieto programy umo��ujú najmä:
a) poskytnutie základných súborov SPI externým pou�ívate�om,
b) výber u�ívate�ov a vlastníkov pod�a klientom dodaných parametrov,
c) výber redukovaných súborov SPI pod�a klientom dodaného zoznamu �ísiel
eviden�ných listov, resp. �ísiel listov vlastníctva,

d) výber redukovaný ch súborov SPI pod�a názvu a identifika�ného �ísla
organizácie vlastníka a u�ívate�a,

e) vytvorenie a tla� základných zostáv SPf.
V rámci CBÚ sa SGI ISKN neprevádzkuje.



Medzi nedostatky sú�asného softvéru a spravovania CBÚ patrí:
a) pomalý prístup do CBÚ , v dôsledku nevhodnej �truktúry údajov (najmä
o vlastníkovi),

b) zatia� len pribli�ne �tvr�ro�ná periodicita napí�ania (aktualizácie) CBÚ
základnými súbormi z KOOÚ,

c) �astá absencia identifika�ného �ísla organizácie a rodného �ísla, v dôsledku
, historického napí�ania bázy údajov a obtia�nosti hromadného automatizovaného
dopí�ania,

d) absencia histórie (retrospektívy) v dôsledku nedostato�nej kapacity pamä�ových
médii.

Hlavným zdrojom rozdielov v obsahu CBÚ a OBÚ je
a) rozdielnos� pou�ívaného údajového modelu - CBÚ nemá

zoh�adnené v�etky zmeny vykonané v údajovom modeli,
b) rozdielnos� pou�ívaného programového vybavenia - CBÚ

pou�íva aplika�né programy v architektúre klient-server a databázy rela�ného typu
a okresné pracoviská súbor programov vytvorených vo FoxPro pracujúcich
s základnými súbormi v tvare DBF, ktorých "funkcionalita" je zalo�ená na
rozdielnych princípoch v dôsledku nedostato�ného finan�ného zabezpe�enia,

Údajovú základ�u SPI ISKN tvoria v zmysle katastrálneho zákona údaje
o vlastníkoch, nájomcoch, dr�ite�och, bytoch a nebytových priestoroch, stavbách na
pozemkoch a súvisiace dopl�ujúce údaje o právnych vz�ahoch, doru�ených listinách
a plombách, defini�ných bodoch nehnute�ností a priestorových jednotiek
a o kódoch. Súbor geodetických informácií tvorí najmä vektorová katastrálna mapa,
katastrálna mapa v analógovej forme a mapa ur�eného operátu.

Stav budovania ISKN je nasledovný:
l) súbor popisných informácií ISKN je zalo�ený a spravovaný celoplo�ne na území
Slovenskej republiky t.j. na v�etkých 79 katastrálny ch odboroch okresných
úradov (KOOÚ), okrem toho je vedený aj v centre v Geodetickom a
kartografickom ústave Bratislava (GKÚ),

2) súbor geodetických informácií ISKN je spravovaný na výpo�tovej technike PC
vo forme vektorovej katastrálnej mapy v 401 úplných katastrálnych územiach
(k.ú.), 79 k.ú. v �asti zastaveného územia obce a 39 k.ú. v �asti mimo
zastaveného územia obce. Z celkového po�tu 3 520 k. ú. to predstavuje cca 15%
územia Slovenska. Okrem toho je súbor geodetických informácií v digitálnom
tvare vytvorený v rámci tvorby registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)



v 795 k. Ú., zjednodu�eného registra pôvodného stavu (ZRPS) v 537 k. Ú. a
pozemkových úprav v 12 k. ú., �o predstavuje 38% pokrytia územia Slovenska.

Preh!ad o sú�asnom stave evidovania vlastníckeho práva
k nehnute!nostiam v cie!ovej podobe (v listoch vlastníctva KN) je uvedený
v tabu!ke �. 1. Z tabu!ky vyplýva, �e v roku 1948 bolo na Slovensku 12 mil.
parciel. Od tohoto dátumu dochádzalo k �al�iemu drobeniu parciel. K 1.7.2001 je
v lSKN evidovaných 11 mil. parciel, pritom je údajová základ�a ISKN naplnená
cca na 50 %.

Po�et parciel
Po�et parciel Po�et parciel z (2) Po�et parc. VO z (2) %

v SR vroku
SRvKN vpísaných na LV vpísaných na LV (3)+(4)

1948
(C + E) v registri C v registri E z
k 1.7.2001 k 1.7.2001 k 1.7.2001 (1)

l 2 3 ~ 4 5

SR 12 000 000 11040520 3678975 35,4 % 5518549 500% 76,6%
i 3000000 3100000 2790000 90,0% - - 90,0%

E 9000000 7940520 888975 9,9% 5518549 69,5% 71,2-%

V súvislosti s informatizáciou spolo�nosti rastú aj po�iadavky na hromadné
poskytovanie údajov z ISKN. V sú�asnosti sa jedná o poskytovanie údajov z OBÚ
ISKN a z CBÚ lSKN. Z OBÚ ISKN sa údaje poskytujú:

na elektronickom médiu (diskete),

vzdialeným prístupom (modernovým prepojením),

napojením na lokálnu po�íta�ovú sie� KOOÚ.
Prevádzkovate! poskytuje na po�iadanie a za odplatu súbory informácií

z ISKN alebo ich �asti pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby. Vybrané
súbory popisných informácií alebo ich �asti obsahujúce údaje o právnych vz�ahoch
vrátane údajov o vlastníkoch nehnute!ností sa poskytnú na budovanie iných
informa�ných systémovo nehnutel'nostiach len so súhlasom ÚOKK SR. Informácie
sa poskytujú v stanovených výmenných formátoch FUVI a VOl a mo�no ich
pou�íva� iba pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií.

Z CBÚ ISKN prostredníctvolU existujúceho technického vybavenia je
mo�né sprístup�ova� údaje externým klientom dvomi spôsobmi:
1. Autorizovaný prístup cez telefónnu linku (modem)
- prístup je mo�ný výhradne na základe povolenia prevádzkovate!a



- prístup je mo�ný v rovnakom �ase len jednému u�ívatel'ovi
- prístup je mo�ný po nain�talovaní MetaFrame klienta u u�ívatel'a a pridelení
u�ívatel'ských práv

- vyu�íva sa jedna telefónna linka, modem, aplika�né rozhranie MetaFrame server
+ KATKA 99{sfw.)

Takéto rie�enie nie je vhodné pre hromadné sprístupnenie údajov,
neodporú�ame ho  alej vyu�íva�.
2. Autorizovaný prístup cez internet
- prístup je mo�ný výhradne na základe povolenia prevádzkovatel'a
- prístup je mo�ný v rovnakom �ase maximálne 30 u�ívatel'om (dané licenciou

MetaFrame Servera)
- prístup je mo�ný po nain�talovaní Web MetaFrame klienta u u�ívatel'a

s pridelením u�ívatel'ských práv
- vyu�íva sa dátová linka o priepustnosti 128 kB/s oboma smermi, aplika�né

rozhranie MetaFrame server + KATKA 99
Rie�enie je nevhodné pre hromadné sprístupnenie údajov.
Vytváranie centrálnej bázy údajov KN prebieha v sú�asnosti

v trojmesa�ných cykloch preklápaním kompletnej regionálnej (okresnej) bázy
údajov do CBÚ v�dy na konci kalendárneho �tvr�roka.

Pripojenie do centrálnej bázy údajov a rozsah prehl'adávania je daný
zmluvnými podmienkami dohodnutými medzi externým klientom a GKÚ. Obsahuje
pridelené prístupové práva do MetaFrame servera, centrálnej bázy údajov a cenové
podmienky.

Prehl'adáva� KATKA 99 sprístup�uje údaje pomocou systému menu a
predpripravených výstupných zostáv. Ka�dý klient si v�ak mô�e nadefinova�
vlastnú výberovú podmienku. výstupom mô�e by� report na obrazovke alebo report
na tla�iare�. Katka 99 sprístup�uje údaje bu vo forme zoznamov alebo
individuálnych podrobných výpisov z databázy. KATKA 99 eviduje prístup
ka�dého klienta do databázy vo forme �urnálu, ktorý slú�i ako zdroj informácií
o rozsahu prehl'adávania daným klientom. Mô�e by� vyu�itý pri spoplat�ovaní
prístupu do CBÚ. KATKA 99 sprístup�uje �íselníky a registre vo forme prehl'adov.

Rozhodujúce faktory, ktoré bránia masovému sprístupneniu údajov cez
Internet:
- nedokonalá údajová �truktúra a kvalita údajov
- nevyhovujúci spôsob dátových tokov okres - centrum
- organiza�no-administratívne nedostatky.

V sú�asnosti nie je mo�né realizova� hromadné sprístupnenie údajov KN
prostredníctvom Internetu bez zmeny softvérového, údajového a organiza�ného
vybavenia zaht�ajúce investi�né a prevádzkové náklady. Navrhované rie�enie
predpokladá:



umo�ni� anonymný (verejný) aj autorizovaný pristup k existujúcim údajom
evidovaným v centálnej báze údajov (popisné údaje KN) prostrednictvom
Internetu (nevyhnutný len be�ný web. prehliada� a Internet poskytovate!)

vyu�i� existujúce technické (HW) vybavenie centrálneho výpo�tového
strediska a roz�íri� priepustnos� siete (resp. zriadi� chránený samostatný
prenosový kanál)

roz�iri� a zdokonali� existujúce SW rie�enie

zabezpe�i� organiza�né zmeny v administrácii a prevádzke systému.

Rie�enie neodstráni nasledujúce problémy:
l. pomalé odozvy z centrálnej bázy údajov KN (rádové minúty a� hodiny)
2. kvalitu a aktuálnos� údajov (20% chybovos� v údajoch a 3 mesa�ný
aktualiza�ný cyklus)

Pre odstránenie týchto nedostatkov je nevyhnutné �alej vykona�:
zosúladenie technologického prostredia región - ncentrum a výmenného
mechanizmu údajov

doplnenie údajovej základne KN na okresnej úrovni

zavedenie adekvátneho údajového modelu a zabezpe�enie migrácie údajov

Náklady spojené s realizáciou technického a dátového prepojenia
reprezentujú �iastku jednorazových kapitálových výdavkov 13,9 mil.Sk a �iastku
na prevádzkové náklady 20,4 mil.Sk ro�ne.

Rozvoj ISKN zabezpe�uje ÚGKK SR prostrednictvom �tátnej úlohy
rozvoja vedy a techniky #Rozvoj informa�ných technológii v oblasti geodézie,
kartografie a katastra# V roku 2001 sa v rámci �iastkovej úlohy #Rozvoj
viacú�elového katastra nehnute�nosti# vytvori pre okresný stupe� základné
programové vybavenie druhej generácie na spolo�né spravovanie, aktualizáciu a
poskytovanie údajov SPI a SOI ISKN (v jednom systéme bázy údajov). Cie�om je
vytvori� prostredie, v ktorom po�iadavky na informácie budú uspokojené na
po�kanie a v zlo�itých pripadoch vo ve�mi krátkom �ase, vrátane poskytovania
informácii cez verejnú dátovú sie�.

Vytvorenie otvoreného ISKN, s vyu�itim moderných technológii
zalo�ených na priemyslových �tandardoch informa�ných technológií, umo�ni
integrované spracovanie bázy údajov SPI a údajov SOI, integrujúcich jednotlivé
funkcie zabezpe�ujúce plnenie základných po�iadaviek kladených, na kataster
nehnute�nosti.



Z úzkej súvislosti CBÚ a OBÚ vyplýva nutnos�:
a) zosúladenia softvérového vybavenia a databázových �truktúr ako prvotnej
podmienky pre jednotný (kompatibilný) postup pri správe a vyu�ívaní údajov
KN na oboch úrovniach,

b) zabezpe�i� ú�innú ochranu CBÚ,
c) pravidelný monitoring vytypovaných parametrov za ú�elom dosiahnutia
optimálnosti celého systému,

Sú�as�ou projektu je aj rie�enie sprístupnenia údajov externým
pou�ívatel'om prostredníctvom Internetu.

Uvedený výhl'ad úzko súvisí so softvérovým a hardvérovým dobudovaním
okresných pracovísk katastra na úrove� porovnatel'nú s centrom.

Rozdielnos� obsahu bázy údajov (rozdielnos� evidovania údajov KN) -
neúplnos� bázy údajov v CBÚ bude odstránená vytvorením a úpravou softvéru
do 31.12.200 l

Búrlivý rozvoj informa�ných technológii a ich prenikanie do v�etkých
oblastí I'udskej �innosti vytvorili novú situáciu aj vo vývoji informa�ných systémov.
Rastie vel'kos� a zlo�itos� informa�ných systémov, vytvárajú sa integrované
systémy. Pokra�uje proces prechodu do postindustriálnej (informa�nej) spolo�nosti.

Tieto skuto�nosti zvýraznili potrebu vytvorenia ISKN novej generácie.
Inovovaný ISKN musí pritom zohl'ad�ova� najmä funkcie a obsahovú nápl�

stanovenú katastrálnym zákonom a nové implementované informa�né technológie

musia vyu�íva� sú�asné mo�nosti výpo�tovej, zobrazovacej a komunika�nej

techniky.

[l] Analýza procesov a po�iadaviek, 2. �ast: Analýza externých po�iadaviek,
realiza�ný výstup VTP. BankProTeam. a.s., Bratislava 2001.
{2]Mo�nosti zverejnenia Informa�ného systému katastra nehnute ností na
Internete. ÚGKK SR �. PP-27731200l. Bratislava 2001. 6 str.
{3]Poskytovanie údajov z centrálnej bázy údajov Informa�ného systému katastra
nehnute ností. ÚGKK SR �. 375212000. Bratislava 2000. 7 str.
[4]Smernice na prevádzkovanie automatizovaného informa�ného systému
geodézie, kartografie a katastra, ÚGKK SR. 1999, S 74.20.73.84.00



ZKU�ENOSTI s IMPLEMENTACÍ ZDOKONALENÉHO
INFORMA�NÍHO

SYSTÉMU KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ODBORU
CENTRÁLNÍCH DATABÁZÍ

EXPERIENCE WITH IMPLEMENTATION OF THE ENHANCED
INFORMATION SYSTÉM OF REAL ESTATE REGISTER IN THE

DEPARTMENT OF CENTRAL DATABANK

Jifí Polá�ek5

Enhanced information system of real estate register from the point of view
of the Department of Central Database. Experience and problems of
implementation.

NejdUIe�itej�ím úkolem v�ech organizací resortu �ÚZK v r. 2001 bylo
zajistit pfechod na zdokonalený informa�ní systém katastru nemovitostí (ISKN).
Tento pfíspevek se pokusí o stru�né shmutí pfípravných fází projektu a zku�enosti
z procesu zavádení a provozu ISKN v Odboru centrálních databází Zememefického
úfadu (OCD).

OCD (dfíve výpo�etní stfedisko) krome jiných úkolu (podpora digitálního
mapování, skenovací práce apod.) dlouhodobe plní v resortu �ÚZK dUIe�itou
funkci centrálního úlo�i�te dat katastru nemovitostí (KN). Z tohoto duvodu se
krome statistických výstupu (sumarizace) staly nejdUIe�itej�ími úkoly OCD
poskytování hromadných dat a vyhledání vlastnietví v rozsahu celé �R
(vyhledávací slu�ba).

OCD poskytuje hromadná data souboru popisných informací (SPI)
pfedev�ím jako podporu informa�ních systému státní správy a dal�ích subjektU
s celostátní nebo regionální pusobností. Mezi nejvýznamnej�í odberatele
hromadných dat se fadí Ministerstvo financí a finan�ní feditelství, Ministerstvo

5 Jifí Polá�ek, Ing., CSc., Zem~m~fický úfad, Pod sídli�t~m 9,18211 Praha 8, tel.: (02) 84041550, E-mail:
jiri.polacek@cuzk.cz



obrany �R, BIS, Ministerstvo zemed~lství �R, Pozemkový fond �R, Ministerstvo
zdravotnictví �R, organizace M�P a referáty �P okresních úfadu.

Po�adavky na vyhledávací slu�bu mají vzrustající tendenci (za rok 2000
46758 vyhledaných subjektU, dal�ích cca 17000 nevyfízeno, koncern srpna t.r. tém~f
60000 vyhledaných subjektu), tato slu�ba je vefejností velmi oce�ována a pfispívá
významn~ zejména k pfíprav~ vypofádání vztahu mezi v~fiteli a dlu�níky, tedy je
v souladu s celospole�ensky po�adovaným fe�ením v�eobecn~ známé nepfíznivé
situace.

Hlavními pfínosy fe�ení ISKN zhlediska GCO byly spatfovány :
ve vytvofení jednotné databázové struktury ISKN na KÚ a v centru

v odstran~ní rozdílného prostfedí pro vedení centráIní databáze (10M S v GCO
a dBase IV, resp. FoxBase na KÚ)

zjednodu�ení a zrychlení procesu aktualizace centráIní databáze replikacemi
databázových tabulek (z lokální databáze do centra a naopak)

odstran~ní nutnosti periodicky porovnávat a slad'ovat obsah centráIní a
lokálních databází KN

Zdokonalený ISKN umo�nil navíc GCO poskytovat nové slu�by a plnit nové
úkoly. Jedná se zejména o:

Provoz dálkového pfístupu (OP) vefejnosti k datum KN prostfednictvím
Internetu

Poskytování dat SOI - zejména digitální katastráIní mapy (OKM) a údaju o
bodových polich

Úkoly centráIní administrace ISKN (WAN, systémový management - TNO a
dal�í)

Centrál ní slu�ba u�ivatelum (Helpdesk).

CentráIní správa �íselníku ISKN

Pfechod na ISKN pfedstavoval pro GCO technický a organiza�ní problém
pfedev�ím z t~chto duvodu:

Byl spojen s novou lokalizací centráIní databáze (Smíchov, Kobylisy)

Pfedstavoval pfechod na novou výrazn~ odli�nou technologickou infrastrukturu
(sálový po�íta� IBM 4381, Compaq Alpha server OS60 v c1usterové
architektufe) a odli�ný u�ivatelský interface programového vybavení



Proces migrace dat znamenal pro centrum paraleiní provoz po dobu 5 mesícu
(duben-srpen 200 l)

Neméne obtí�ná byla pro OCO i fáze pfípravy na implementaci ISKN.
Byla zahájena v 2. �tvrtletí 1999 instalací nové technologické infrastruktury
v dokon�ované budove zememefických a katastrálních úfadu v Praze - Kobylisích a
pokra�ovala po pfestehování významné �ásti OCO v �ervnu 2000 technicko-
organiza�ním zaji�tením zku�ebních provozu ISKN. U� pfi techto provozech byly
konstatovány nekteré problémy ve fungování centráiní databáze. Za nejvýznamnej�í
byly pova�ovány:

Silné zatí�ení centráiní databáze - pfedev�ím vlivem replikací a výstupu
hromadných dat

Chybovost a obtí�ná administrace replikací

Pomalost a chybovost výstupu hromadných dat

Chybovost v procesu sjednocení a ovefení oprávnených subjektu

Pochybnosti o úspechu implementace ISKN v OCO u� v této fázi byly
zduvodneny neúmerne vysokým zatí�ením interního clusteru ji� pfi
6 namigrovaných KÚ. Zamestnanci OCO bylo konstatováno, �e na dodaném HW
nezustává výkonová rezerva ani pro umístení dat ostatních KÚ, ani pro pfijatelne
rychlé vykonávání dal�ích nezbytných �inností (výstupy SVF SPI, vyhledávací
slu�ba a dal�í).

Vlednu 200 bylo na základe techto zku�eností pfistoupeno ke zna�nému
navý�ení kapacity diskových polí centrálních serveru.

Podie puvodních pfedpokladu projektu migrace se mel po úspe�né migraci
dat na KÚ zapnout replika�ní mechanizmus a tímto zpusobem realizovat pfenos dat
KN do centráiní databáze. Tento postup se ji� za�átkem r.2000 ukázal jako
nereálný. Proto bylo nutné pfistoupit k víkendovému importu dat dovezených do
centra na magnetických mediích. Tento postup vyvolal nutnost náro�ných
organiza�ních opatfení, aby práce KÚ byla co nejméne omezena. Zamestnanci KÚ
nesmeli toti� po vytvofení importní dávky jakkoliv modifikovat data v lokální
databázi pfedtím, ne� jim byl oznámen úspe�ný výsledek importu do centra a
nastavení replikací,; V�e bylo �asto komplikováno výpadky WAN a vy�adovalo
neustálou pohotovo st zamestnancu administrace OCO.

Na základe záveru opakovaného zku�ebního provozu se zhotovitel projektu
rozhodl realizovat �innosti, které mely v opakovaném zku�ebním provozu za



následek silné zatí�ení centráIní databáze (import BPEJ, rebonitace, zplatnení
neúspe�ne namigrovaných DKM) je�te pfed importem dat do centra. Tím se
problémy avizované zamestnanci OCD nevyfe�ily, pouze se oddáIiI okam�ik, kdy
v reálném provozu v plné mífe nastanou.

Ve zmíneném �asovém období OCD byla nucena vydávat hromadná data
z obou zdroju (staré i nové centráIní databáze). Kontinuita vyhledávací slu�by byla
vyfe�enajejím pfesunem na PC s vyhledáváním nad vytváfenými hromadnými daty
(MISYS �R) a podafilo se tak podstatne zvý�itjejí produktivitu.

Krome zmínených úkolu a zaji�tení provozu centráIní infrastruktury
(WAN, UNIX, doména NT, databáze Oracle, elektronická po�ta apod.) za�alo
centrum' plnit úlohy systémového managementu. V po�áte�ní fázi (bfezen, duben
2000) si TNG (SW pro jeho zaji�tení) vy�ádal masivní spolupráci s firmou Compaq
(revitalizace TNG). Krome centráIní instalace pfedev�ím aplika�ního programového
vybavení (APV) postupne za�alo TNG plnit dal�í funkce v oblasti monitoringu HW
i SW v celé síti WAN. Jeho dal�í komponenty jsou postupne zprovoz�ovány.

Od 1.4.200 I za�ala nepfetr�itá funkce Helpdesku (oddelení podpory
u�ivatelu). Ten byl zprvu orientován výhradne na problémy resortu (interní
Helpdesk), po startu provozu DP byly jeho slu�by roz�ífeny i pro externí zákazníky.

Po mnoha problémech s výkonností a testech organizovaných OCD byl
23.7.2001 spu�ten na provizorní technologické infrastruktufe provoz externího DP.
Pfes fadu chyb a nedostatku (problémy s autorizací, neexistence varování pfed
velkými sestavami a z toho duvodu enormní mno�ství reklamací, problémy
s výstupními formáty PDF a HTML, kritizovaný u�ivatelský interface aplikace
apod.) je o tuto slu�bu mezi vefejností velký zájem. Za�átkem záfí 2001 bylo
vytvofeno pfes 600 zákaznických ú�tu.

Interní dálkový pfístup, umo��ující resortním organizacím vytváfet
výstupy z celé �R, byl spu�ten 8.8.200\. Jeho vyu�ití v úfedních hodinách KÚ je
v sou�asné dobe omezeno pfedev�ím stavem zatí�ením interního databázového
serveru.

Pfi masovej�ím importu dat do centráiní databáze v �ervnu t.r. se za�aly
projevovat první pfíznaky jejího zatí�enÍ. �asy výstupu hromadných dat (SVF SPI)
za�aly rust a odezvy pfi interak�ní práci se zpomalovaly. Pfi pokusu vytvofit



výstupy hromadných dat pro stálé zákazníky OCD v polovine roku se ukázalo, �e
OCD není schopen po implementaci ISKN tuto svou základní funkci splnit. Pfesto,
�e více ne� % hromadných dat bylo mo�né získat na starém pracovi�ti, bylo nutné o
zbylé výstupy po�ádat KÚ. Situace se je�te více zkomplikovala chybovostí výstupu
a jej ich opravami, tak�e OCD byl schopen reálne dodat tato data zájemcum a� na
pfelomu srpna a záfí 200 l. Za�átkem srpna, kdy export SVF SPI nekterých okresu
pfekro�il dobu mezi nutnými restarty databáze, byly!)'to pokusy v OCD ukon�eny.

Spu�tení vyhledávací slu�by v ISKN brání krome výkonových problému
dosud neprovedené sjednocení OS. To zpusobuje mnoho�etné duplicity a prakticky
znemo��uje korektní provedení této �innosti.

Po startu interního DP 8.8. se okam�ite projevila enormní záte� centra a po
importu dal�ích pracovi�f v polovine srpna se stalo zatí�ení centráIní databáze
neúnosné. Dan se ste�í provádet základní nezbytné funkce (editace �íselníku,
administrace zákaznických ú�tu DP). Nekteré dule�ité úlohy (sjednocení OS pro
hlavní mesto Prahu, plnení centrálních statistik apod.) není do odstranení potí�í
vubec reálné spou�tet.

v techto dnech (za�átek záfí 2001) není OCD schopna plnit nekteré své
základní úkoly.
Re�ení zmínených problému je mo�né spatfovat v techto smerech:

posílení HW interního centráIní c1usteru
optimalizaci dodaného APV
odstranení chyb nekterých �inností (replikace, interní DP), které záte� centra
zhor�ujL

V sou�asné dobe se ve spolupráci zhotovitele (APP) a za aktivní ú�asti
dal�ích dodavatelu (Compaq, Oracle) pfipravuje harmonogram �inností, jejich�
výsledkem by melo být odstranení uvedených problému a uvedení centráIní
databáze do plne provozuschopného stavu.

[l] Úvodní studie nového informa�ního systému katastru nemovitostí. �j. �UZK
3223/1996-22
[2] Pracovní dokumenty projektu fSKN



This year get in Czech Republic to broadcast setting ISKN. Our office was
one of three offices that established ISKN in advance. There are our experiences.

Tento rok do�lo k celoplo�nému nasazení ISKN v celé �eské republice.
Ná� úfad byl mezi tfemi úfady, které ISKN zavedly v pfedstihu.

Jsme katastráIní úfad, který nebyl vybrán jako pilotní pracovi�te pfi vývoji
ISKN, na ná� názor se nikdo v pnibehu tvorby systému neptaI. Krome zpráv
podávaných na poradách napf. feditelô jsme meli jen malou pfedstavu o skute�nosti.
Desivé zprávy o veliké náro�nosti na ovládání celého systému jsme brali s reservou.

Kdy� me pan místopfedseda Ing. Ve�efe vlednu 2001 nabídl, abychom se
jako tfet! úfad pfifadili ke katastrálním úfadôm v Mostu a Opave a v pfedstihu
zavedli na na�em katastrálním úfade ISKN, souhlasila jsem. Hlavní dôvody jsem
videla:
- bude nám venována mimofádná pé�e
- akce nezasáhne léto - tudí� zamestnanci nebudou mít naru�eny dovolené
- projeví se to v pfídelu penez na odmeny.

Po porade s vedoucími oddelení jsem dala definitivní souhlas. Zamestnanci
na�e rozhodnutí pfijali kladne. Rozhodnutí padlo 11.1.2001. Od tohoto data za�ala
vlastní pfíprava, která spo�ívala ve zvý�ené aktivite. V�echno smefovalo k tomu,
aby do za�átku akce bylo zapsáno co nejvíce vkladô a záznamô, aby po vyhlá�ení
stopstavu zôstalo jen to, co melo objektivní dôvod k nezapsání do KN. Intenzivne se
opravovaly chyby v KN 2000. To se zdafilo a stopstav byl vyhlá�en 19.2.

6 Marie Burianová, Ing., Katastrálnf úrad, Resslovo nám. 12, 537 46 Chrudim, tel. 0455-623105,
E-mail:marieburianová.@cuzk.cz



o omezení provozu a pozdeji i o zastavení (19.3.) jsme zájemce
informovali prostfednictvím internetových stránek, v<místním tisku a výveskami na
katastrálním úfade. V�ichni, ktefí tvofí velké procento odberatehi na�ich informací
se pfedzásobili (napf. podnikatelé).

U� pfed zapo�etím celé akce jsme zva�ovali, jak zajistit provoz
v po�adované mífe, tj. pfijímání podání a následné plombování, vydávání výpisu,
podávání informací podnikatelum.

Nakonec bylo v�echno zvládnuto k v�eobecné spokojenosti.
Podání byla pfijímána po celou dobu. Pfijímali jsme �ádosti o vklad,

záznam i o výpisy z KN. Aby byla zachována návaznost, musel zustat funk�ní
systém KN 2000. Do toho systému jsme prube�ne plombovali. Výpisy byly
poskytovány ze sytému KN 2000.

Abychom nemeli problémy s �adateli, ktefí byli �asove závislí na zápisu do
KN (napf. �ádosti o vklad zástavního práva, jednoduché kupní smlouvy apod.) byl
prováden i zápis do KN 2000. Sou�asne byl ru�ne veden seznam toho, co do KN
2000 bylo promítnuto. Tak�e nikdo z klientu nebyl pfedem upozornen, �e mu
nebude z duvodu zavádení ISKN vyhoveno. Nebylo to nutné.

V té dobe se na úfade pracovalo:
- vybraní zamestnanci opravovali chyby z migrace
- ostatní - digitalizovali

- rozhodovali o vkladech
- rovnali archivy
- plombovali do KN
- pofizovali výpisy z KN 2000.

- podie harmonogramu chodili na �kolení.

o celé akci byli informováni podnikatelé, ktefí na na�em území pracují. Ti
si brali informaee do 19.3. a dal�ích 14 dní v omezené mífe. Na katastrálním úfade
byla pfidelována �ísla ZPMZ a záznamy o tom byly vedeny ru�ne.

�ádosti o výpisy byly k datu stopstavu vyfízeny v�echny. 14 dní (19.3.-
2.4.) nebyly vydávány �ádné, na to byla chrudimská vefejnost pfipravena.

19.3. jsem rozhodla o spu�tení ISKN. Byl zastaven provoz. Vefejnost
po pfedchozích upozorneních pfijala opatfení s pochopením.

Za�alo dopl�ování prací provedených v KN 2000 do ISKN. Byl vy�lenen
tým zamestnancu, ktefí podie seznamu prací provedených v KN 2000 toté�
realizovali v ISKN.

Podatelna byla v provozu i po 19.3.. V�echny do�lé �ádosti o zápis do KN
dostávaly dal�í pofadová �ísla.



2.4. za�al nonnální provoz v ISKN. Celá akce zpusobila dvoumesí�ní
zpo�dení ve vyfizování vkladu a záznamu. V �ervnu u�jsme byli ve Ihutách.

Poznámka:
Z mých duvodu uvedených na za�átku se první splnil �áste�ne, druhý

zcela, tfetí vubec ne.
Pfechod na ISKN v pfedstihu také pomohl ostatním katastrálním úfadum.

Na�i zamestnanci poskytovali infonnace-o svých zku�enostech v�em, ktefí o ne meli
zájem a nebylo jich málo. Mu�eme fíci, �e zájemci se hlásili z celé republiky.

Od 2.4. je spu�ten systém ISKN. V�echny výpisy z KN jsou porovnávány
s výpisy z KN 2000. Chyby, které se v nich vyskytují jsou okam�ite opravovány.

V sou�asné dobe v�ichni pou�ívání ISKN zvládli. V�echno trvá déle. Ale
rutinou Ize nekteré �asy zkrátit. Ze za�átku vydala situace hufe.

Nejvíce se projevuje prodlou�ení u výpisu z KN. Zhotovení trvá 3 a� 4x
déle ne� dfíve. Pro �loveka, který výpis vidí poprvé je nepfehledný, nepfehledná je
hlavne infonnace o parcelách. Doporu�ujeme zmenit úpravu výpisu.

U hromadných výstupu je to daleko hor�í. Pro tento ú�el jsme provedli
zkou�ku s devíti katastrálními územími. V KN 2000 získání trvalo l minutu
s mo�ností výberu pro opakovaný výstup. V ISKN trvalo získání souboru 12 minut
+ 2 minuty výber. Pfi opakovaném výberu se musí za�ít znovu.

Dal�ím problémem je tisk dokladu k pfedání obálek na po�tu. Program
neumí tfídit po�tu podIe váhy (ceny), nejsou uvedenajednací �ísla, neprovádí sou�et
ceny, fádkuje moc huste. S pracovníky po�ty jsou problémy.

Uvítali jsme grafiku, jako sou�ást systému. Máme u� zdigitalizováno 38
KÚ DKM, jsou v ISKN. S dal�ími 4 k.ú. �ekáme, pfesto�e jsme hotovi. Neexistuje
toti� program, kterým bychom ona 4 k.ú. zrealizovali do ISKN. Jsou to vet�í mesta,
dochází tam ke zmenám a není mo�né je udr�ovat y ISKN. Toté� platí o realizaci
bonit u pfebonitovaných katastrálních území. U nás se zabývá 9 zamestnanc u
digitalizací SGI. V techto podmínkách nemohou pracovat, práce do �uplíku není
dobrá (mají tam u� také 10 KM-D).

Zápis do KN trvá u té�e práce 2x déle, ne� v KN 2000. Na prodlou�ení
Ihuty u vyfizování vkladu a záznamu to nemá rozhodující vliv, proto�e u celé akce
zápis do KN tvofí malé procento.

Nejvet�í - asi 20% prodlou�ení doby se projevuje u vkladu bytu. Po získání
rutiny se vliv del�í doby na zápis projeví cca 10% prodlou�ením na vyfízení.



Nápl� rolí není dobfe vymy�lena. Nt\které úkony vy�adují pfifazení role, na

kterou by zamt\stnanec nemohl mít nárok, proto�e to odporuje bezpe�nosti systému.

Ale on bez ní není schopen svoji práci dokon�it.

Zvolená systémová politika je nevyhovujícL Vadí nám nemo�nost
individuelního nastavení po�íta�e. Ka�dému vyhovuje napf. jiná velikost
zobrazovaného písma. Jsou problémy se zvoleným opera�ním systémem Windows
NT, problém domén a problém se spu�tt\ním Dr. Watsona - pn podávání informací
se stále spou�tL V úfední dny mnohdy vyfízení na po�íta�i trvá i 30 minut.

Interní vzdálený pfístup je prakticky nefunk�ní, klienti z nt\j vy�adují
informace na základt\ propagace v médiích a my jim nemu�eme pomoci. Zru�ení
polo�ek výkazu zmt\n nepfispt\lo k zpfehlednt\ní dokladu o zmt\nách.

Celý systém je poznamenán tím, �e zadání a dohled na tvorbu z na�í strany
nebyly dokonalé. Firma tvofící program nerespektovala systém, který na na�em
území trvá u� od Rakouska-Uherska, tj. systém knihovní vlo�ka, pozdt\ji list
vlastnický. Vytvofila program, který nemt\1 vyhledávací znak list vlastnický, ale
parceiu a vlastníka. Tím, �e a� dodate�nt\ doplnili list vlastnický, stal se program
pfíli� komplikovaný, pomalý.

Úkolem zítfka je jeho zjednodu�ení a tím se doby potfebné pro získání
v�ech informací zkrátL

Nový ISKN je na svt\tt\, musíme se s ním s�ít, vidt\t na nt\m to dobré a
vt\fit, �e to �patné bude odstrant\no v brzké dobt\.



SKÚSENOSTI SPREVÁDZKOU
INFORMA�NÉHO SYSTÉMU KATASTRA

NEHNUTE�NOSTÍ NA SLOVENSKU

EXPERIENCE IN THE OPERATION OF THE INFORMATION SYSTEM
OF THE CADASTRE OF REAL ESTATE S IN SLOVAKIA

Contribution deals with the experience in the operation of the Information
System of the Cadastre of Real Estates in the regional workplaces which provide the
administration of the cadastre in Slovakia. It describes hardware and software,
organization and legal rules. It contains present functional model of regional
workplace. In conclusion it describes critical places of the system and indicates the
direction of further development.

AIS GKK je jednotný celo�tátny systém zalo�ený na databázovej
technológii spracovania údajov geodézie, kartografie a katastra pod�a §19, odstavca
2 zákona NR SR �. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii dvojstup�ovo:

a) na centrálnej úrovni Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava

b) na regionálnej úrovni katastrálnymi odbormi okresných úradov pod�a územnej

pôsobnosti.

Bázu úd~ov AIS GKK tvorí:

a) Informa�ný systém katastra nehnute�ností (ISKN)

Súbor popisných informácií (SPI)

Súbor geodetických informácií (SGI)

b) Informa�ný systém geodetických bodových polí (ISGBP)

c) Základná báza geografického informa�ného systému (ZB GIS)

Predchodcom KN SR bola v rokoch 1964-1992 Evidencia nehnute�ností

(EN), ktorá bola v rámci mo�ností �iasto�ne prevedená na po�íta�ové spracovanie a

prevádzkovaná na po�íta�i TESLA 200. Za�iatkom 70-tych rokov sa za�alo

budova� programové vybavenie na spracovania údajov SP\.



Centrálne výpo�tové stredisko (CVS) v rokoch 1970-1980 zabezpe�ovalo
pre potreby evidencie nehnute�ností len mapovú �as� a v roku 1981, sa na sálovom
po�íta�i ECI033 za�al spracováva� aj písomný operát EN. Dátová �truktúra bola
navrhnutá pod�a vtedaj�ích po�iadaviek EN, povy�ujúca u�ívate�ské vz�ahy
k nehnute�nostiam nad vz�ahy vlastnícke. Celé spracovanie bolo zalo�ené na
systémovom usporiadaní údajov EN na báze údajov, ktorá sa nazývala register
evidencie nehnute�ností (REN).

V roku 1988 sálový po�íta� nahradil nov�í typ EC 1034, ktorého hlavným
prínosom bol priamy prístup pou�ívate�ov na CVS prostredníctvom terminálov.

V rokoch 1992-93 bolo vyvinuté nové programové vybavenie pre
spracovanie a aktualizáciu súboru popisných údajov (SPI) na katastrálnych
odboroch okresných úradov. Postupom �asu sa toto programové vybavenie
aktualizovalo a roz�iroval o nové funkcie v závislosti na schválených a
novelizovaných právnych normách a �al�ích záväzných predpisoch.

Na centrálnej úrovni bol v roku 1994 sálový po�íta� radu EC nahradený
sálovým po�íta�om IBM 4381-R14 a v roku 1998 bol z prostriedkov PHARE
uvedený do prevádzky po�íta� IBM RS/6000 SP2, ktorý je vyu�ívaný dodnes.

Sú�asné rie�enie je vytvorené v programovacom jazyku FoxPro verzia 2.0
a pracuje pod opera�ným systémom MS DOS. Jedná sa o balík oddelených
programových aplikácií, komunikujúci cez spolo�nú údajovú základ�u.
Prevádzkované je na regionálnych pracoviskách v lokálnych po�íta�ových sie�ach
Novell NetWare verzia 5.xx.

Vy��ie popísaný vývoj sa týka len SPI. Údaje SOI sú v sú�asnosti postupne
digitalizované. K 26.3.2001 bolo 382 katastrálnych území (k.ú.) pokrytých
vektorovou katastráInou mapou (VKM) v celom k.ú., 75 k.ú. bolo pokrytých VKM
iba v extravlIáne a 36 k.ú. bolo pokrytých VKM iba v intraviláne. Zvy�né územie
SR je pokryté len analógovými mapami, ktoré v preva�nej �asti nespl�ujú
po�iadavky katastra nehnute�ností orientovaného na vlastnícke vz�ahy - chýbajú
v nich najmä hranice pozemkov zru�ené pri kolektivizácii po�nohospodárstva.

Programové vybavenie pre prácu s VKM - grafický systém KOKE� - je
prevádzkovaný pod opera�ným systémom MS DOS a WINDOWS. Prepojenie
medzi grafickou a popisnou �as�ou bolo v roku 2001 realizované prehliada�om SPI,
ktorý je zabudovaný do grafického systému KOKE�. Spracovanie SPI a SOI sú dve
oddelené úlohy.

V GKÚ Bratislava je zriadené CVS, ktoré má v rámci informa�ného
systému katastra nehnute�ností na centrálnej úrovni zabezpe�ova� 3 základné
funkcie:



1. Kontrolná - kontrola základných súborov bázy dát a to hlavne súborov KN
(hlavne z h�adiska správnosti a úplnosti údajov), ktoré primárne vznikajú na
regionálnych pracoviskách.

2. Zabezpe�ovacia - nezávislá archivácia SPI a SOI. Archivácia záznamov zmien
sa vykonáva tý�denne. Záznamy zmien sú z regionálnych pracovisk posielané
po�íta�ovou sie�ou PRIMA. �tvr�ro�ne sa prevádza aktualizácia celej databázy
údajov

3. Informa�ná - poskytovanie rôznych celoplo�ných informácii a realizácia
globálnych analýz.

Katastrálne odbory okresných úradov sú prevádzkovatelia regionálnych
báz úd~ov ISKN. Jednotné technické a programové vybavenie zabezpe�uje riadiaca
skupina pre informatiku rezortu ÚOKK SR. Báza údajov ISKN je tvorená SPI
a SGI. Sú�as�ou regionálnych databázových súborov sú aj aktuálne registre
(katastrálnych území, obci, ... ) a �íselníky potrebné pre správu úd~ov a údaje
o plombách.

Na regionálnej úrovni je vykonávaná správa a aktualizácia KN v rámci
spravovaného územia. Medzi hlavné �innosti, ktoré katastrálne odbory zais�ujú
patrí:

Správa a údr�ba SPI a SGI príslu�ných katastrálnych území

Rozhodovanie v katastrálnom konaní

Zápis práv k nehnutel'nostiam

Rozhodovanie v priestupkových konaniach

Poskytovanie informácií

Na regionálnych pracoviskách je AIS OKK v sú�asnosti prevádzkovaný na
PC pod OS DOS / Windows9x v sieti LAN so sie�ovým OS Novell NetWare
ver.5-5.1.

Servre: 83 regionálnych a 8 krajských pracovísk
Procesory P90, PB3, PPRO 200, PIlI 450 a PIlI 900 MHz, RAM 32 - 512 MB,
SCSI disky, mirroring, duplexing. Prebieha výmena najstar�ích serverov za
kategóriu Plil 1000 MHz.

Pracovné stanice: cca 2000 PC
Procesory 386 - PIlI 700, RAM 4 � 128 MB. Najslab�ia konfigurácia je u� skôr
. výnimka, stanice sa obnovujú tak, aby na nich be�al OS Windows95/98.

Grafické stanice: cca 300 grafických staníc



Od be�ných PC sa lí�ia vel'kos�ou monitorov 19-21", vä��ími diskami,
kvalitnej�ími grafickými kartami a vel'kos�ou pamäte RAM.

Stanica správcu siete:
Na ka�dom pracovisku je jedna pracovná stanica správcu ISKN IBM PIl

400 MHz, RAM 32 MB. Tieto stanice sú v priebehu roka 2001 nahradzované
stanicami PIII 700 MHz s 256 MB RAM z dodávky Phare.

NJveII NetWére
5efver+lPS

sie�
PRIMA GKÚ

.(OJS)
e-rreil,

M:lPr"era>

Výstupné zariadenia:
Stav tla�iarní a plotrov je vel'mi rôznorodý: 9 - 24 ihli�kové, atramentové,

laserové, LED a� po vel'ké stránkové tla�iarne so sie�ovými kartami. Na mnohých
pracoviskách je ploter, ale vä��inou je zanedbaný a nefunk�ný - pre potreby
katastrálnych odborov sú plotre privel'mi �a�kopádne. Pre potreby jednotlivých
katastrálnych odborov sa ako ideálne výstupne zariadenie pre tla� grafických
výstupov javia farebné atramentové tla�iarne vä��ích formátov - niekol'ko
pracovísk takéto tla�iarne vlastní.

Ostatné vybavenie:
Na ka�dom pracovisku je jedna UPS 600-1000W. Táto je umiestnená pri

serveri. Niektoré grafické stanice majú  al�ie UPS. Zálohovacím zariadením sú
DAT streamry od DDS 2x4 GB cez DDS2 2x8 GB a� po DDS3 2xl2 GB podl'a



typu servera. �alej ZIP mechaniky a Co mechaniky. Skenery a Co RW mechaniky
sa e�te len za�ínajú dodáva�. Na ka�dom pracovisku je jeden kryptovací modem zn.
SECUR PAC V.34 FAX MODEM

Siete:
Koaxiálne rozvody l - 4 segmenty, na niektorých pracoviskách EAD

zásuvky, inde iba BNC konektory priamo na kabelá�i. Nov�ie siete sú u� UTP alebo
FTP 10Mb �truktúrované kabelá�e s HUBmi a Switchmi. Niekde je u� in�talovaný
aj jeden 100 Mb výstup k serveru. Najnov�ie kabelá�e sa u� in�talujú kompletne
100 Mb aktívne �i pasívne sie�ové prvky s dvojzásuvkami.

Základ programového vybavenia pre správu a aktualizáciu okresných
dátových základní SPI ISKN vytvoril VÚGK v Bratislave. Kostru celého systému
tvoria moduly SHL, AKN a ISKN, ktoré sú rutinne pou�ívané na v�etkých
regionálnych pracoviskách, vyu�itie ostatných modulov sa v jednotlivých regiónoch
lí�i. Jednotlivé moduly vznikali postupne ako izolované systémy vyu�ívajúce
spolo�nú údajovú základ�u. Jediným prepojením jednotlivých aplika�ných modulov
sú informácie o plombách, ktoré sa z SHL prená�ajú do ISKN.

- SHL - modul pre údr�bu a evidenciu registrov vkladov, zápisov, plomb na
katastrálnych úradoch

- AKN - aplika�ný modul pre aktualizáciu základných súborov KN
- ISKN - poskytovanie údajov z KN

KOKE� - interaktívny systém pre správu SGIKN, predov�etkým VKM

Izolovanos� jednotlivých systémov so sebou priná�a nutnos� duplicitných
vstupov (do niekol'kých systémov sa musí vlo�i� rovnaká informácia), takisto
�asové odozvy niektorých funkcií sú nedostato�né.



ENU

Evidencia nehnuternostl
útastnika

FPU

Form átované
poskytovanie údajov
{poskytov6nl údajO z SPI KNv

zévazn'm formátu na vÝm6nu inform

VRD

Vstup údajov z ROEP
(dávkový zápis do KN

VRP
Vstup údajov z RVP/ZRPS

(dillvkový zápis do KN

Bezpe�nos� sú�asného AIS GKK je zaist'ovaná:
a) Aplika�ným modulom "Systém pristupových práv k údajom" (SPPÚ KN) -
Pristup k údajom KN je kontrolovaný a evidovaný na v�etkých úrovniach a
v ka�dej etape spracovania.

b) Vyu�it im bezpe�nostných mechanizmov sie�ového systému Novell NetWare
(systém pristupových hesiel)

c) Zálohovanim a archiváciou
d) Antivirovými programami
e) Organiza�nými predpismi

Prepojenie CVS s regionálnymi pracoviskami je zabezpe�ené
prostrednictvom siete PRIMA. V sú�asnej dobe je proces aktualizácie centrálnej
databázy prostrednictvom zmenových viet pozastavený a aktualizácia sa vykonáva
jeden krát za tri mesiace replikáciou celých databáz ziskaných z regionálnych
pracovisk na pamä�ových médiách (HDD, FDD, ZIPDrive, CD).

K zvládnutiu správy ISKN je potrebné stabilné, za�kolené a spo�ahlivé
obsadenie funkcie informatika - správcu ISKN na jednotlivých pracoviskách.
Situácia v zabezpe�eni funk�nosti ISKN ale nie je uspokojivá. Pozicii informatika
na mnohých pracoviskách zatia� nie je venovaná dostato�ná pozornos�. Pracovné
miesto je obsadzované �asto improvizovane, aj pracovnikmi vykonávajúcimi
náhradnú VS. Pracovníci povereni touto �innos�ou majú len ve�mi malú mo�nos�



absolvova� odborné �kolenie. Pritom dôlie�itos� �innosti správcu 18KN
a zodpovednos� pracovníka ktorý ju vykonáva je rovnocenná s najzodpovednej�ími
funkciami na pracovisku.

Prístup k obsadzovaniu pozície správcu 18KN na regionálnych
pracoviskách je potrebné prehodnoti�. Výberu pracovníka na túto funkciu je
potrebné priklada� rovnakú dôle�itos� ako pri výbere pracovníka do riadiacich
funkcií. Aj plánované nasadenie a správa nových databázových systémov si bude
vy�adova� podstatne odbornej�í prístup ako dosial' pou�ívané programové
vybavenie.

Na regionálnej úrovni je vykonávaná správa a aktualizácia KN v rámci
spravovaného územia. Medzi hlavné �innosti, ktoré katastrálne odbory zais�ujú
patrí:

Správa a údr�ba SPI a SGI príslu�ných katastrálnych území

Rozhodovanie v katastrálnom konaní

Zápis práv k nehnute�nostiam

Rozhodovanie v priestupkových konaniach

Poskytovanie informácii
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x . Register, ktorý obsahuje údaje o oprave chýb v KN

V � Vklady
Z ·Ziznamy
N -Nijmy
R � Register listin, ktoré nesúvisia s právami k nehnut. nostiam, najmä listiny o zmene druhu pozemku

P1 � Regisier poznámok, ktoré majú obmedzujúci charakter (uznesenie súdu o predbefnom opatreni zákazu
n.kládat s nehnufefnosfou, uznesenie súdu o z.~atíkonkurzného kon.nia .... )

P2 � Reg/stor poznámok, ktoré majú informatívny charakter (ze!atie vyvlastl1ovacieho konania, za atie
konani, our enie práva k nehnúternosti, ... )

LS - Osobitni ovidoneia listín, ktoré osvedéujú a/obo potvrzujú právo k pozemku (diel)
H � Register údajov o konaní our!enie priebehu hranice � pozemkov

. obce

� kotestrólného územie
K � Register údajov o zmenách názvov kata:st,álnych územi



Prevádzku ISKN, bezpe�nos� a ochranu údajov v ISKN usmer�ujú viaceré
právne normy:

Zákon NR SR �.52/1998 Z. z. O ochrane osobných údajov v informa�ných
systémoch

§ 10 Zodpovednost' za bezpe�nost' osobných údajov
Prevádzkovate� a sprostredkovate� zodpovedajú za bezpe�nos�

osobných úd!yov tým, �e ich chránia pred odcudzením, stratou, po�kodením,
neoprávneným prístupom, zmenou alebo roz�irovaním. Na ten ú�el musia prija�
primerané technické a organiza�né opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania,
ako aj spôsobu likvidácie osobných údajov.

§ 11 Pou�enie
Prevádzkovate� je povinný pou�i� právnické osoby a fyzické osoby,

ktoré majú prístup k informa�nému systému, o ich právach a povinnostiach
ustanovených týmto zákonom a o zodpovednosti za ich poru�enie.

§ 17 Dozor nad ochranou osobných údajov
(1) Za výkon dozoru nad ochranou osobných údajov spracovaných pod�a

tohto zákona zodpovedá prevádzkovate�.
(2) Ak prevádzkovatel' zamestnáva viac ako pä� osôb, výkonom

dozoru písomne poverí zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné
osoby, ktoré dohliadajú na dodr�iavanie zákonných ustanovení pri
spracúvaní osobných údajov. Zistenie poru�enia sa musí bezodkladne oznámi�
prevádzkovatel' ovi.

Zákon NR SR �.26111995 Z. z. O �tátnom informa�nom systéme

§ 10 �tandardy
(l) Pri tvorení a prevádzkovaní �tátneho informa�ného systému sú

prevádzkovatelia povinní zabezpe�ova� uplat�ovanie �tandardov.
(2) �tandardy sa vypracúvajú na základe medzinárodných

technických noriem a metodík, ako aj slovenských technických noriem.
§ 16 a § 17 Zodpovednos� prevádzkovatel'a
Prevádzkovatelia zodpovedajú za správnos�, pravdivos� a aktuálnos�

poskytnutých údajov.
Prevádzkovatelia zodpovedajú za ochranu údajov pred odcudzením,

po�kodením, zni�ením alebo zneu�itím.
Ochranu údajov v �tátnom informa�nom systéme, ktoré sa týkajú

právnických alebo fyzických osôb, upravujú osobitné zákony.



�al�ie platné predpisy:
�iesta �as� Zákona NR SR �.215/1995 Z.z.o geodézii a kartografii;

Zákon NR SR �.162/1995 Z.z. (Katastrálny zákon);

Vyhlá�ka ÚGKK SR �.79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon;

§ 49 a 50 Vyhlá�ky �.178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon �.215/1995;

§ 45a Vyhlá�ky �.72/1997 Z.z., ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon;

Smernice na prevádzkovanie automatizovaného informa�ného systému
geodézie, kartografie a katastra �. S 74.20.73.84.00 zo d�a 22.11.1999.

Základ dátovej �truktúry pochádza zo 70. rokova u� nespÍ�a teraj�ie
po�iadavky, kedy je kladený dôraz na vedenie vlastníckych vz�ahov. Je limitujúcim
faktorom �al�ieho rozvoja celého systému a preto je nutná zásadná revízia a úprava
dátovej �truktúry. Niektoré po�iadavky KN nie je mo�né do stávajúceho systému
zapracova�, iné sa zapracovávajú iba nesystémovým spôsobom.

K nedostatkom prispieva aj slabé obsadenie pozície správcu ISKN na
mnohých regionálnych pracoviskách.

Medzi hlavné nedostatky sú�asného stavu patrí:
Kompatibilita - niektoré programové moduly pre správu KN sú prevádzané na
po�íta�och pod OS MS Windows9x, iné pod OS MS DOS

Rozdielne prostredia pre vedenie centrálnej databázy a lokálnych databáz

Nákladnos� - neefektívne zapracovanie nových po�iadaviek

Rýchlos� - rýchlos� zapracovania informácií i ich poskytovanie je nedostato�né

Izolované spracovanie SPI a SOI

SOI je v preva�nej miere vedené iba v analógovom tvare

V dátových súboroch ISKN sú niektoré dôle�ité údaje vpisované vo forme
re�azca znakov (napríklad meno a priezvisko, ulica a obec, ...) a nie je ich
mo�né �alej automatizovane spracováva�

Sú�asné programové vybavenie nespÍ�a základné po�iadavky na funk�nos�
celého systému, aplika�né moduly sú nestabilné

Nie je dostato�ná evidencia pohybu listín

�tatistické výstupy sú nespol'ahlivé

Prístupnos� dát prostredníctvom po�íta�ovej siete je celkom nevyhovujúca,
predov�etkým dáta SOI nie sú k dispozícii v digitálnom tvare

Nedostato�ná spol'ahlivos� a bezpe�nos� dát



Nedostato�ná miera automatizácie pri spracovaní

Nutnos� zadávania redundantných údajov

Nedostato�ný tok dát a chýbajúce väzby medzi jednotlivými modulmi

Nekvalitné poskytovanie údajov a informácií z ISKN

Kvalita a úplnos� údajov

Potreba rie�enia vy��ie uvedených nedostatkov si vy�iadala pristúpi�
k tvorbe nového otvoreného katastrálneho systému. Tento systém je tvorený na báze
najmodernej�ích informa�ných technológii a najnov�ích poznatkov v oblasti
katastra nehnute�ností. Vzniká ako výsledok medzinárodnej spolupráce. Mal by
vyhovova� najnov�ím know-how v oblasti KN. Jeho základnými znakmi sú:
- nový údajový model
- sofistické vyu�itie danej údajovej základne
- otvorenos� systému
- realizácia klient - server architektúry
kompatibilita s prostredím pou�ívate�ského rozhrania Windows

� priamy prístup k jednotlivým objektom systému
- jednoduchá in�talácia
- spolo�ná prezentácia aj spolo�ný prístup k rôznym typom informácií
� konkrétna realizácia know-how v oblasti KN SR
- stavebnicový charakter tvorby softvéru
- �peciálny softvér pre plnenie vopred ur�eného ú�elu pre �peciálny okruh

pou�ívate�ov s mo�nos�ou sprístupnenia informácií pre verejnos� a komer�nú
sféru

� schopnos� poskytovania informácií novými formami



KATASTR NEMOVITOSTÍ OD DERNÉHO �TÍTKU
K INTERNETU

THE CADASTRE OF REAL ESTATES AND
ITS WAY FROM TABULATING CARD TO INTERNET

Evolution of data mechanization and automation of Cadastre of Real
Estates and previous registries. Subject of automation (Land Cadastre, Uniform
Land Registry, Registry of Real Estates, Cadastre of Real Estates). Means of
automation (card equipment, mainframe computers, personal computers, computer
networks). Data acquiring (tabulating cards, paper tapes, magnetic tapes, personal
computer). Extent of data base (parcels, users and owners, legal relations, soi!
values). Using of data from data bases (manually produced listings, printed
configurations, microfiches, screen outputs). Providing of information (manually
prepared documents, computer outputs, Internet outputs).

Po�átky automatizace údaju katastru nemovitostí spadají do doby pted
padesáti lety. Vet�inu tohoto období byl vývoj automatizace ptipravován
ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK)
v Praze, pozdeji ve Zdibech. Ji� výzkumná zpráva �. 2 z roku 1954 byla venována
vyu�ití derno�títkových stroju Aritma pro zpracování údajô. o parcelách
pozemkového katastru. Podrobná analýza a te�ení automatizovaného zpracování
písemného operátu evidence nemovitostí (EN) na tehdy dostupných sálových
po�íta�ích byly obsahem výzkumných zpráv z let 1967-8. Vletech 1971-5 byl te�en
Informa�ní systém geodézie a kartografie a jednou z �ástí byl Registr evidence
nemovitostL Výsledky tohoto te�ení pak byly roku 1976 vyu�ity pro výzkumné
zprávy obsahující ideový projekt te�ení vedení a vyu�ívání údaju EN na po�íta�ích
jednotného systému. Automatizace vedení právních vztahu byla te�ena vletech
1978 a� 1980 a celá osmdesátá léta byla venována výzkumu Automatizovaného
informa�ního systému geodézie a kartografie (AISGK) z po�átku spole�ne s VÚGK
Bratislava. Krealizaci jedné �ásti AISGK - informa�ního souboru nemovitostí -
do�lo v roce 1991. Od roku 1987 bylo ptipravováno vyu�ívání osobních po�íta�u
pro vedení údaju EN zpo�átku ve VÚGTK a pozdeji za �iroké ú�asti pracovníku

7 Zbym'!k Sou�ek, Ing.,  eský úfad zemt\mt\fický a katastrálnl, Pod sld1i�tt\m 9, 182 II Praha 8, tel.
02-84041231 E-mail: zbynek.soucek@cuzk.cz



celého resortu s realizací ji� pro údaje katastru nemovitostí od roku 1993. Pfípravám
sou�asného Informa�ního systému katastru nemovitostí jsou venovány jiné
pfíspevky.

Jak ji� bylo nazna�eno, pfedmetem automatiza�ních snah byly v�echny
druhy pozemkové evidence, které v uplynulých letech byly u nás vedeny. Pro
pozemkový katastr byla sice v roce 1954 pfipravena výzkumná zpráva, ale jeho
vedení bylo v roce I956 ukon�eno, tak�e navr�ené postupy by ly realizovány pro
jednotnou evidenci pUdy, která byla veden a vletech 1956 a� 1964. Prakticky
stejné zpracování bylo pou�ito vletech 1964 a� 1972 i pro evidenci nemovitostí.

Od roku 1972 byly údaje EN postupne pfevádeny na pame�ová media
po�íta�ô a od roku 1977 byly s výjimkou údajô o právních vztazích vedeny
automatizovane. Úd;ye písemného operátu EN vedené na po�íta�i byly
nazývány nejdfíve jako Registr evidence nemovitostí (REN), pozdeji
Informa�ní soubor nemovitostí (ISN) a Soubor popisných informací (SPI). Údaje
EN pfe�ly v roce 1993 do katastru nemovitostí (KN), který je prakticky od
po�átku veden interaktivne v lokální po�íta�ové síti.

Jak se vyvíjela výpo�etní technika a její dostupnost, tak se menily
prostfedky vyu�ití automatizace. Postupne byly údaje pfíslu�né pozemkové
evidence zpracovány na této technice:

derno�títkové stroje Aritma vletech 1956-1976 u rôzných provozovatelu,
pozdeji v resortní strojne po�etní stanici (výpo�etním stfedisku),

po�íta�e TESLA 200, ZPA 600 a MINSK 32 (tzv. po�íta�e 2. generace)
v období 1972 a� 1977 v krajských závodech Podniku výpo�etní techniky
(PVT), programový systém byl zpracován pro ka�dý po�íta� samostatne
s pou�itím jazyku COBOL a MAT32,

po�íta�e EC 1030 od roku 1977 té� v PVT a od roku 1988 pouze po�íta� EC
1045 v Zememefickém ústavu (ZÚ), programový systém pro vedení a
vyu�ívání údaju EN byl sestaven v jazyku COBOL (PVT �eské Budejovice) a
pro sumarizaci údaju v jazyku PLlI (ZÚ),

po�íta�e IBM 4361 a 4381 té� v Zememefickém ústavu (pozdeji
Zememefickém úfadu), od roku 1991 byly údaje ISN, pozdeji SPI vedeny v
centráiní databázi databázovým systémem IDMS,



112 lokálních po�íta�ových sítí NOVELL na v�ech pracovi�tích katastrálních
úradu, lokální databáze byly postupne vytvoreny vletech 1993-4 a vedeny
programovým systémem KN v databázovém prostredí dBASE IV a od roku
2000 FOX-PRO.

Pro po�áte�ní fáze automatizace ka�dé �innosti je rozhodujíci prenesení
v�ech potrebných dat na pame�ová media po�íta�U. Rovne� vedení techto údaju na
po�íta�i v aktuálním stavu vy�aduje porizování dat. Zpusoby tohoto porízení dat se
v prubehu let menily v návaznosti na rozvoj a dostupnost techniky. Postupne byly
pou�ívány tyto zpusoby:

1956 - 1972 - derování do 90ti sloupcových derných �títku (pro jednorázové
zpracování výstupních sestav na strojích Aritma),

1972 - 198I - derování do 80ti sloupcových derných �títku (pro prvotní ulo�ení
dat do po�íta�e i pro aktualizaci údaju),

1974 - 1986 - derování do petistopé derné pásky,

1975 - 1992 - prepis údaju na psacím stroji písmem OCR-B s následným
optickým snímáním,

1978 - 1981 - prímý záznam na magnetickou pásku,

1978 - 1992 - optické snímání originálu dokladu (speciálních výkazu zmen)
s ru�ním písmem OCR,

1982 - 1994 - záznam na terminál po�íta�e SM-4/20 (SM 52/11) v dialogovém
re�imu, prípravu zmenový ch vet fidil programový systém GEOREN,

1983 - 1993 - záznam na pru�né disky na zafízení rady CONSUL 271,

1988 - 1991 - záznam na pru�né disky na mikropo�íta�i SAPI l-ELIS,

1991 - 1993 - záznam na pame�ová media osobních po�íta�U PC,

1993 - dosud - prímé ulo�ení na po�íta�i PC v síti s následnou prímou
aktualizaci dat.

Rozsah automatizovaných dat se v prubehu let neustále roz�iroval.
V jednotlivých fázích byly automatizovány tyto údaje:

Z údaju JEP a EN byly na derno�títkovém stroji zpracovávány pouze údaje
o parcelách, tyto údaje po vyhotovení tiskových sestav nebyly na �ádných
nosi�ích uchovávány a pri ka�dé obnove písemného operátu (cca po 4letech)
byly znovu derovány.



Vletech 1972 - 1977 byly na pame�ová media po�íta�U trvale ulo�eny údaje
o parcelách a údaje o u�ivatelích a vlastnících nemovitostL

Od roku 1978 byly vedeny na po�íta�i té� údaje o katastrálních územích.

Právní vztahy k nemovitostem (dopl�kové údaje listu vlastnictvi) byly
zku�ebne zpracovány v omezeném rozsahu roku 1980, ve dvou okresech plne
zalo�eny vletech 1984 a 1985, alejejich úplná automatizace v celé �R byla
dokon�ena teprve v rámci digitalizace SPI vletech 1993 a� 1998. Sou�asne
byly automatizovány údaje o parcelách evidovaných zjednodu�eným zpusobem
(tzv. závorkové parcely).

Od roku 1993 byla data SP1, vedená na po�íta�ových sítích, roz�ífena o údaje
pomocné evidence (pfíprava k aktualizaci) a o trvalé archivování zmenových
vet. Tyto údaje zustaly pouze sou�ástí lokálních bází dat.

Pfi digitalizaci SPl byly do KN doplneny údaje o �ástech obcí (rok 1996) a
vztah bonitovaných pôdne ekologických jednotek k parcelám (1997 a� 1999).

V leto�ním roce realizovaný Informa�ní systém katastru nemovitostí (ISKN) ji�
obsahuje ve�kerá data potfebná pro vedení údaju SPf, která byla doplnena o
údaje digitální katastráiní mapy, administrativní data a pfehled dokumenta�ních
fondu.

V roce 1977 po pfevodu údaju EN ze v�ech katastrálních území obsahovala
báze dat celkern 14,3 mil. vet. Centráiní bázi dat SPI 31.12.2000 ji� tvofilo plných
90,3 mil. vet.

Vletech 1977 a� 1993 byly údaje REN (ISN, SPf) ulo�eny pouze
v centráiní bázi dat. Teprve pfevod údaju do lokálních bází dat je zpfístupnil pfímo
v�em u�ivatelum síte.

Písemný operát pozemkového katastru byl ve v�ech �ástech vyhotoven
ru�ne a jeho nové vyhotovení pficházelo v úvahu zejména pn obnove celého
operátu. Zmeny údaju písemného operátu se zapisovaly v prubehu roku do výkazu
zmen a v�dy v prvním �tvrtletí následujícího roku se vyzna�ily ru�ne v operátech.

Pfi vyu�ití derno�títkových stroju byly jako výstupní sestavy vyhotoveny
soupisy parcel, eviden�ní listy a nekteré souhrnné pfehledy parcel (úhrnné hodnoty
druhU pozemku, sektorové pfehledy), pfi�em� jména u�ivatelu se do eviden�ních
listu dopl�ovala ru�ne. Ostatní �ásti písemného operátu JEP a EN byly vyhotoveny
pouze ru�ne. Aktualizace údaju v ti�tených sestavách probíhala stejne jako u �ástí
vedených ru�ne, pouze po �tyfech a� peti letech se sestavy obnovily po novém
derování v�ech údaju o parcelách.

Po pfevedení vet�iny údaju EN na pame�ová media po�íta�u se písemný
operát vyhotovoval jako tiskový výstup z datových souboru s výjimkou listU



vlastnictví, které se nadále vedly ru�ne. Proto�e tisk celého písemného operátu byl
�asove náro�ná �innost a vyu�ívání tiskových dodatku se zmenami za uplynulý rok
organiza�ne slo�ité, byly tiskové sestavy nahrazeny mikrofi�emi, které bylo mo�no
ka�doro�ne obnovovat. Zmeny údaju písemného operátu se zapisovaly do výkazu
zmen, prube�ne se z nich pofizovaly zmenové soubory, kterými se jednou a�
�tyfikrát ro�ne aktualizovala centráIní báze dat. K aktualizaci automatizovane
vedených �ástí písemného operátu tedy docházelo výmenou dosavadních mikrofi�í
za nové, vyhotovené z aktualizovaných údaju báze datjednou za rok. Ru�ne vedené
listy vlastnictví se aktualizova ly sou�asne se zápisem zmeny do výkazu zmen.

Ke zcela zásadní zmene do�lo pfevodem údaju SPI do lokálních bází dat.
Písemný operát byl pro vet�inu �inností nahrazen po�íta�ovými soubory dat,
z kterých se získávaly informace v dialogovém re�imu a pouze ve zvlá�tních
pfípadech bylo mo�no podIe potfeby jednotlivé �ásti operátu vytisknout. Zmeny
údaju SPI se ji� nezapisovaly do výkazu zmen, ale té� v dialogovém re�imu pfímo
aktualizovaly bázi dat v reálném �ase. Provedené zmeny se ukládaly do zmenový ch
souborU a výstup z nich nahradil výkaz zmen jako doklad o provedení zmeny
v po�íta�i. Postupným pfevedením údaju o právních vztazích na po�íta� bylo mo�no
ukon�it ru�ní vedení i poslední �ásti písemného operátu - listu vlastnictví.

V novém ISKN jsou uvedené principy pro vedení a vyu�ívání údaju SPI
zachovány, navíc jsou prohloubeny vnitfní kontroly systému, aby pfi aktualizaci
nedocházelo ke sni�ování kvality údaju.

Zvlá�tní skupinou vyu�ívání údaju SPI je zpracování souhmných údaju
o pudním fondu za ruzné územní celky - sumarizace údaju SPI. Od zalo�ení JEP
se výmery parcel podIe druhu pozemku a podIe sektoru jejich u�ivatelu
sumarizovaly ru�ne, pouze po ka�dé obnove operátu byly vyu�ity sestavy
vyhotovené na demo�títkových strojích. K získání sou�tu za vy��i územní celky
(okresy, kraje, republiku) byla krátkodobe vyu�ívána demo�títková technika a
pozdeji i po�íta� ZPA600. Kvalitativní posun nastal v roce 1978, kdy bylo zahájeno
automatizované vytváfení sumariza�ních souboru pfímo z údaju o parcelách a j ejich
u�ivatelich. Sumariza�ní soubor se po�átkem roku aktualizovalo nejnovej�í zmeny,
které je�te nebyly v údajích SPI provedeny. Po zru�ení evidence u�ívacích vztahu
zustalo pouze zpracování úhmných hodnot druhu pozemku a po�tu objektu KN,
které probíhá zcela automatizovane z údaju lokálních bázi dat.

Na zpusobu podávání informací o nemovitostech jsou nelépe videt hlavní
vývojové zlomy. Po dobu ru�ního vedení písemných operátu i pfi vyu�ití
demo�tftkové techniky bylo mo�no ve�keré výpisu z operátu poskytovat pouze
ru�ne.



Pfevod základních údaju o nemovitostech na po�íta� v roce 1977 umo�nil
poskytovat informace automatizovane - výstupem z datových souboru bu� tiskem
na papír nebo do výberových souboru podie po�adavku u�ivatele. Pfedáním
hromadných dat (úplných souboru dat za vet�í území) bylo umo�neno vytváfet
resortní nebo podnikové evidence pozemku na podklade EN. Zvlá�tním druhem
výstupu byla kopie �ásti písemného operátu EN z mikrofi�e. NejdUIe�itej�í výstup
z EN - Výpis z EN - jako podklad pro sepisování listin byl vyhotovován pouze
ru�ne, i kdy� bylo mo�no vyu�ít pro jeho vyhotovení jako pomocný podklad obsah
sestavy List vlastnictví na mikrofi�i.

Zcela nové mo�nosti pfinesl pfevod údaju SPI na po�íta�e v lokálních
sítích ve v�ech pracovi�tích katastrálních úfadu. Pfiblí�ení výpo�etní techniky
místum, kde byly informace po�adovány a zejména doplnení báze dat údaji
o právních vztazích, umo�nily poskytovat po�adované informace v reálném �ase
jako výstup z lokální báze dal.

Sou�asný ISKN pfiná�í dal�í mo�nosti. Propojení v�ech lokální sítí spolu
s centráiní bázi dát umo�ní vydávat základní informace z KN na v�ech pracovi�tích
ze v�ech okresu �R. Dálkový pfístup k datum KN pomoci internetu zpfístupní KN
vnej�ím u�ivatelum.

Na vývoji zpracování evidencí nemovitostí v posledních �tyficeti letech je
videt výrazný pokrok, který v�dy smefoval k tomu, aby se usnadnila a sní�ila Iidská
práce, zvý�ila kvalita obsahu a urychlilo poskytování informací. Ka�dá výraznej�í
zmena ve zpracování zpo�átku pfiná�ela více obtí�í, ale po zvládnutí vy��í techniky,
pfípadne po zdokonalení programového vybavení se v�dy úrove� zpracování
zvý�ila. Bude tomu tak ur�ite i pfi vedení a vyu�ívání ISKN.
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CÍLE A POSTUP DIGITALIZACE SOUBORU
GEODETICKÝCH INFORMACÍ V �ESKÉ REPUBLICE

PURPOSES AND PROGRESS OF DIGITIZING THE GEODETIC
INFORMATION FILE IN THE CZECH REPUBLIC

Bohumil Jane�ek8

The paper specifies digitizing the Geodetic Information File, reasoning of
digitizing in the Czech Republic, documents founding present digitizing and
advancement during next years.

Digitalizace souboru geodetických informací, která probíhá vsouladu
s pfíslu�nou legislativou, usneseními vlády a koncep�ními dokumenty �eského
úfadu zememefického a katastrálního (dále jen "�ÚZK") zahrnuje pfepracování
katastrálních map do digitální formy, dokon�ování dfíve rozpracované obnovy
katastrálního operátu podie dfívej�ích pfedpisu pro tvorbu Základní mapy velkého
mefítka (dále jen "ZMVM"), obnovu katastrálního operátu novým mapováním a na
podklade výsledku pozemkových úprav a pfevod katastrální mapy v S-JTSK
(ZMVM) na digitální katastráiní mapu (dále jen "DKM"). Nereálnost vet�ího
rozsahu obnovy katastrálního operátu novým mapováním v pfijatelném �asovém
horizontu je duvodem, pro� je pfi digitalizaci uva�ováno pfedev�ím
s pfepracováním katastrálních map (od roku 1927 se podatilo nove zmapovat pouze
30 % území státu). Tato nereálnost je dána pfedev�ím omezenými mo�nostmi
státního rozpo�tu. Z finan�ních duvodu k digitalizaci existujícího mapového fondu
pfistupují i ekonomicky vyspelej�í státy západní Evropy.

Hlavní cHedigitalizace souboru geodetických informací:
umo�nit vyu�ití moderních digitálních technologií pro práci s katastráiní mapou
pfi v�ech �innostech souvisejících s vedením a správou katastru nemovitostí,

dosáhnout úplného souladu souboru popisných informací se souborem
geodetických informací,

8 Bohumil Jane�ek, Ing., �eský úfad zemt!mt!fický a katastrální, Pod sidli�tt!m 9, 18211 Praha 8,
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spojit proces pfevodu katastrálních map do digitální formy s odstra�ováním
zjednodu�ené evidence zemedl!lských a lesních pozemku, aby výsledná mapa
zobrazila v�echny evidované pozemky, �ím� bude dosa�eno mnohem vl!t�í
srozumitelnosti katastru i pro jeho laické u�ivatele (prakticky od roku 1945
taková mapa není k dispozici),

usnadnit propojování údaju katastru nemovitostí s jinými informa�ními
systémy,

umo�n it vyu�ití katastrálních map v dal�ích informa�ních systémech o území,
v�etnl! snadné aktualizace údaju katastru v tl!chto systémech,

umo�nit poskytování v�ech dlile�itých údaju katastru dálkovým pfístupem bez
nutnosti jednání na katastrálním úfadl!.

Dal�í duvody digitalizace souboru geodetických informací: poskytování
podkladu identických s katastrální mapou (dále jen "KM"),

stejná grafická úrove� vedení KM,

ni��í �asová náro�nost vedení KM,

rychlé vyhledání parcel na KM,

mo�nost vést v SPI výml!ry odpovídající geometrickému ur�ení nemovitosti,

mo�nost �asovl! ménl! náro�ného zavedení dal�ích izolinií dule�itých pro státní
správu (napf. souborU lesních typu),

zobrazení i velmi malých pozemku jako parcel v KM.

Digitalizace souboru geodetických informací v souladu s koncepcí
digitalizace katastru nemovitostí z roku 1993 navázala na dokon�ení digitalizace
souboru popisných informací, která byla ukon�ena v roce 1998. Pro její dal�í postup
byla za�átkem roku 1999 pfijata Koncepce pfepracování katastrálních map do
digitální formy. Pii zpracování této koncepce se vycházelo z této struktury
mapového fondu KM se stavem k 30.6.1998:



Druh Po�et % z toho
katastráiní katastr. zk.ú. DKM Pfídel. l>ozemk Rozpr. Nedok. Nedok. Pôvod.
mapy území celk. celkem i'ízení úpravy obnova scel. pi'ídel. KM

(k.ú.) vyu�it plán. katast. i'ízení fízení
celkem zaháj. operátu

schvál.
po�et katastrálních území

Gusterberk 6349 48,6 6 1265 365 118 286 469 3840
celkem
- �ást k.ú. 239 1,8 9 70 16 8 19 22 95
Sv.�tepán 2452 18,8 11 304 92 10 144 223 1668
celkem
- �ást k.ú. 34 0,3 2 9 O 1 6 2 14
1nstrukce A 294 2,2 33 25 6 25 10 5 190
THM-red. 888 6,8 24 209 72 22 51 91 419
stfe�.plá�te
- bez red. 223 1,7 10 42 6 12 10 33 110
stfe�.plá��.
ZMVM 2047 15,7 347 375 130 81 118 142 854
FUO 175 l 3 8 66 II 9 19 5 57
Nové 70 0,5 63 O O O O O 7
mapování
FMpi'evod 57 0,4 1 5 O 2 2 O 47
Voi.úiezdv 35 0,3 11 14 O O O 2 8
Jiné 210 1,6 9 66 17 4 20 10 84
CRcelkem 13 073 100,0 534 2450 715 292 685 1004 7393

Je�te pred koncern roku 1998 byl �ÚZK schválen Prozatímní návod pro
obnovu katastrálního operátu prepracováním souboru geodetických informací a pro
jeho vedení a dodatek k návodu pro obnovu katastrálního operátu mapováním.

Digitalizace souboru geodetických informací v�ak prirozene nemohla být
v dobe príprav a vlastní implementace Informa�ního systému katastru nemovitostí
hlavním rozvojovým úkolem katastrálních úradu. Tím mu�e být a� po jejím
dokon�ením. Tomu odpovídá i dosavadní po�et k.ú. s dokon�enou digitální
katastráIní mapou a katastráIní mapou digitalizovanou:

- pred r. 1999 583 k.ú.
- v roce 1999 360 k.ú.
- v roce 2000 1045 k.ú.
- v roce 2001 (do 30.6.) 265 k.ú.

Celkern 2253 k.ú. (17,2 % z celkového po�tu k.ú.)
Struktura KM v digitální forme byla k 30.6.2001 následující:

DKM: 1343 k.ú. (z toho v 76 k.ú. jen na �ásti území)
KM-D: 910 k.ú.



V návaznosti na postupné uvol�ování pracovních kapacit by výchozí stav
pro dal�í postup digitalizace byl v prubehu I.pololetí 2001 následující (v % po�tu
k.ú. s dokon�enou KM v digitální forme):

HI.m.Praha Karlovarský kraj
Jihomoravský krajhl.m.Praha 15 Cheb 24

K.Vary 17
Blansko 32

Stfedo�eský kraj Brno-mesto 46
Bene�ov 17

Sokolov 33
Brno-venkov 28

Beroun 28 Ústecký kraj Bfeclav 24
Kladno 19 De�ín 36 Hodonín 37
Kolín 4 Chomutov 36 Vy�kov 37
K.Hora 7 Litomefice 19 Znojmo 23
Melník 22 Louny 20

Olomoucký kraj
M.Boleslav 10 Most 48
Nymburk 13 Teplice 32

Jeseník 41

Praha-východ 21 Ústí n.L. 48
Olomouc 39

Praha-západ 25
Prostej ov 31

Pnbram 15
Liberecký kraj Pferov 35

Rakovník 34
�eská Lipa 32 �umperk 31
Jablonec n.N. 40

Moravskoslezský
Jiho�eský kraj Liberec 58
�.Budejovice 28 Semily 12

kraj

�.Krumlov 43
Bruntál 26

lHradec 5
Královéhradecký kraj Frýdek-Mís. 31

Písek 25
H.Králové 16 Karviná 40

Prachatice 37
Ji�ín 9 NJi�ín 43

Strakonice 28
Náchod 27 Opava 29

Tábor 26
Rychnov n.K. 13 Ostrava-mesto 28
Trutnov 25

Zlinský kraj
Plze�ský kraj
Doma�lice 18

Pardubický kraj Kromefí� 52

Klatovy 30
Chrudim 34 Uh.Hradi�te 33
Pardubice 31 Vsetín 32

Plze�-mesto 55
~vitavy 27 Zlín 31

Plze�-jih 32
Plze�-sever 38

Ustí n.O. 10

Rokycany 24 Vyso�ina
Tachov 20 H.Brod 12

Jihlava 44
Pelhfimov 26
Tfebí� 21
�d'ár n.S. 16



Tento nerovnomt!mý stav odpovídá výchozím podmínkám v jednotlivých
okresech (stav mapového fondu KM v jednotlivých okresech, a to zejména
z hlediska rozsahu nedokon�eného pfídt!lového a scelovacího fízení a stavu
podkladu z tt!chto fízeni, rozsah dokon�ených pozemkových úprav, personál ni stav
na katastrálnim úfadt!) a je ovlivnt!n i rozdilnou mirou rozpracovanosti. Pro
stanovení podrobné specifikace tohoto vt!cného úkolu pro pfislu�ný rok byl návrh
feditele pfíslu�ného katastrálniho úfadu. Tento návrh mt!l v�dy respektovat prioritni
potfeby vedeni a správy katastru nemovitosti v okrese.

Dal�i postup digitalizace bude vymezen podrobným projektem, který bude
vycházet z pfijaté koncepce, definitivni podoby návodu a legislativy. K tomu budou
vyu�ity výsledky fe�eni aktuáln ich úkolu obnovy a vedení souboru geodetických
informací, které pripravila k tomu zfizená pracovni skupina. Návrhy, které re�i dal�í
mo�ný vývoj digitalizace souboru geodetických informací a jeho vedeni byly v zári
leto�ního roku posouzeny v Radt! pro digitalizaci souboru geodetických informací,
která je poradnim orgánem �ÚZK. Aktuálni jsou i dal�imu vývoji odpovidajicí
úpravy programového vybavení pro obnovu katastrálniho operátu a vedeni ISKN.

Úspt!�ná a v prijatelném �asovém horizontu dokon�ená digitalizace
souboru geodetických informací je dUIe�itá pro plné vyu�ití nástroju a mo�nosti,
které s sebou prinesl ISKN a to nejen pro vedeni a správu katastru nemovitosti ale
i napl�ováni katastrálního zákona z hlediska katastru jako zdroje informací, které
slou�í k ochrant! práv k nemovitostem, pro da�ové a poplatkové ú�ely, k ochrant!
�ivotního prostredí, zemMt!lského a lesního pudního fondu, nerostného bohatství,
kulturnich památek, pro rozvoj územi, k oce�ováni nemovitosti, pro ú�ely vMecké,
hospodáfské a statistické a pro tvorbu dal�ích informa�nich systému. Digitalizace
souboru geodetických informací by mt!Ia být z rozhodujicí �ásti dokon�ena v roce
2006.

[l] Zákon é. 359/1992 Sh., o zemémefických a katastrálních orgánech, ve znéní

pozdéj�ích p edpisu /�ÚZK: §3písm. a) hod l, ZKI:§ 4písm. a), KÚ: §5písm. a) a

e)/
[2] Zákon é. 344/1992 Sh., o katastru nemovitostí �eské repuhliky (katastráiní

zákon) /§ 13 a� §17/
[3] Vyhlá�ka é. 190/1996 Sh., kterou se provádí zákon é. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických ajiných vécných práv k nemovitostem, ve znéní zákona é. 210/1993 Sb.

a zákona é. 90/1996 Sb., a zákon �eské národní rady é. 344/1992 Sb., o katastru



nemovitostí �eské republiky (katastráiní zákon). ve znení zákona �. 89/1996 Sb..
ve znení pozdej�ích p edpisu /§ 48 a� § 58c!
[4J Usnesení vlády "R ze dne 16.6.1993 �. 312 k informaci o stavu plnení úkolu
katastrálních ú adu a o koncepci "eského ú adu zememe ického a katastrálního.
která by zajistila výrazné zlep�ení #innosti v oblasti evidence nemovitostí (katastru).
[5J Usnesení vlády "R ze dne 31.8.1994 �. 473 ke komplexnímu personálnímu a
investi#nímu zabezpe#ení resortu "eského ú adu zeméme ického a katastrálního
[6J Usnesení vlády "R ze dne 2.4.1997 �. 194 k zavádení údaju o bonitovaných
pudné ekologických jednotkách do katastru nemovitostí pro da$ové ú#ely.
[7J Usnesení vlády "R ze dne 12.11.1997 �. 708 k výstavbe zdokonaleného
informa#ního systému katastru nemovitostí
[8JNedokon#ené p ídelové a scelovad  ízení v "eské republice ze dne 27.5.1999
#j.2414/1999-1
[9JKoncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních ú adu
s dal�ími správci nove tvo ených informa#ních systému ze dne 30.12.1993 "ÚZK
�.j. 3907/1993-2
[!OJKoncepce p epracování katastrálních map do digitálníformy ze dne 26.2.1999
CUZK �j. 598/1999-1
{lIJ Výhledová studie resortu zememé ictví a katastru v �eské republice. �ÚZK
dne 20.6.2000 #j. 295/2000-2
[12J Informa#ní politika resortu �eského ú adu zememe ického a katastrálního
ze dne 28.12.2000 #j. 6992/2000-2
{l3 J Pravidla �ÚZK o postupu katastrálního ú adu p i digitalizaci SGI KN pro
tvorbu územne orientovaného informa#ního systému ze dne 7.12.1994 #j.
2728/1994-22
[14J Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním ze dne 30.4.1997
#j. 2//1997-23, ve znení dodatku �. I ze dne 21.12.1998 #j. 5239/1998-23
[15J Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu p epracováním souboru
geodetickýchinformad a pro jeho vedení ze dne 21.12.1998 #j. 5238/1998-23
{l6J Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí ze dne 14.8.2001
#.4571/2001-23
{l7J Struktura a výmenný formát digitální katastrální mapy. katastrální mapy
digitalizované, souboru popisných informad katastru nemovitostí �eské republiky a
digitálních dat BPEl, verze 1.3
{l8J Struktura Informa#ního systému katastru nemovitostí '%
[19J APVOO
[20J Technologický postup pro obnovu SGI p epracováním sáhové katastrální
mapy s vyu=itímprogramu MicroGEOS-Vektor, VÚGTK ....



KONCEPCIA DIGITALIZÁCIE MÁP KATASTRA NA
SLOVENSKU

CONCEPTION OF REAL ESTATE CADASTRE MAPS DIGITIZING IN
THE SLOVAK REPUBLIC

On the present real estate cadastre maps digitizing is one of main priorities
of the real estate cadastre in the Slovak Republic. Whereas it is a complicated and
difficult process, it was necessary to work out the conception of real estate cadastre
maps digitizing. This report informs of the contents of the mentioned conception,
which is created by the analysis of a contemporary state of real estate cadastre maps,
categorisation of real estate cadastre maps, present methods of digitizing estimation,
final state definition, determination of procedures and means for digitizing and
determination of terms for digitizing implementation.

Kataster nenhute�ností v Slovenskej republike (�alej len "kataster"), stojí
v sú�asnej dobe pred viacerými naliehavými prioritnými úlohami. Je nesporné, �e
popri zabezpe�ovaní be�ných úloh vyplývajúcich zo zápisov práv, ktoré vznikajú,
zanikajú alebo sa menia, ako aj spravovania katastrálneho operátu, je hlavnou
prioritou katastra zaevidovanie pôvodných nehnute�ností zlú�ench do vä��ích
pôdnych celkov, ktoré neboli predmetom evidencie v bývalej evidencii
nehnute�ností a zistenie a zaevidovanie práv k týmto nehnutel'nostiam. Táto priorita
sa v sú�asnej dobe realizuje v súlade so zákonom [1] prostredníctvom tvorby
registrov obnovenej evidencie pozemkov (�alej len "ROEP"). Ukazuje sa v�ak, �e
existencia katastra, ako informa�ného systému fungujúceho na báze moderných
elektronických technológií, je podmienená existenciou základných písomných
a grafických údajov, ktoré sú jeho obsahom, v digitálnej forme. V tejto súvislosti je
nevyhnutné pova�ova� v podmienkach Slovenskej republiky digitalizáciu
katastrálnych máp a máp ur�eného operátu (�alej len "máp katastra") taktie� za
jednu z hlavných priorít. Zlo�itos�, rozsah a náro�nos� prác vy�aduje vykona�
inventarizáciu máp katastra, zhodnotenie sú�asného stavu realizácie tejto úlohy,
definovanie cie�ového stavu, prostriedkov a postupov na jeho dosiahnutie
a stanovenie termínov realizácie. Tieto úlohy si kladie za cie� Koncepcia

� Jozef Vl�ek, Ing., Katastrálny ústav v �iline, Hollého 7, 012 53 �ilina, tel.: 041/5626199,
E-mail: :vlcek@za.psg.sk



digitalizácie máp katastra nehnute�ností (�alej len "Koncepcia"), ktorá sa
v sú�asnej dobe spracováva. Priebe�né výsledky spracovania návrhu Koncepcie boli
u� skôr prezentované [2], [3].

Pod digitalizáciou máp katastra na ú�ely Koncepcie rozumieme �innos�,
ktorá je súborom technických a organiza�ných postupov s cie�om získa� digitálne
mapy katastra vo vektorovom tvare. Za digitalizáciu v zmysle Koncepcie
pova�ujeme nie len získanie digitálnych údajov existujúcich máp katastra a ich
úpravu do vektorového tvaru, ale aj tvorbu nových katastrálnych máp, v digitálnej
forme vo vektorovom tvare, v procese obnovy katastrálneho operátu novým
mapovaním alebo pri pozemkových úpravách.

Digitalizácia teda nie je v�dy samostatným jednoú�elovým procesom, ale
je aj ved�aj�ou sú�as�ou �inností, ktoré majú iný hlavný ú�el.

3 Zhodnotenie sú�asného stavu máp katastra a ich
kategorizácia

Napriek existencie Terminologického slovníka geodézie kartografie a
katastra [4], ako aj legislatívnemu vymedzeniu niektorých pojmov [5], pretrvávajú
v odbornej verejnosti nejasnosti pri ich výklade a pou�ívaní. Preto bolo v Koncepcii
�iadúce nanovo pomenova� a definova� druhy jednotlivých existujúcich máp
katastra a pomenova� a definova� aj jednotlivé druhy máp, ktoré sú a budú
výsledkom digitalizácie. Zárove boli zavedené skratky jednotlivých máp.

V rámci prípravy koncepcie sa uskuto�nili mnohé diskusie o tom, ako
kategorizova� a pomenova� mapy katastra, ktoré budú výsledkom digitalizácie.
Ustálil sa názor, �e výsledkom digitálizácie je a bude v�dy "vektorová katastrálna
mapa", skratka "VKM", "vektorová mapa ur�eného operátu", skratka "VMUO" a
v prípade spojenia ich obsahu "integrovaná katastrálna mapa", skratka "lKM".
Nako�ko VKM vzniká tak z �íselných analógových máp ako aj z ne�íselných
analógových máp, bude ma� dve kategórie, lí�iace sa presnos�ou obsahu,
záväznos�ou údajov a spôsobom aktualizácie. Z h�adiska formy ide v�dy o digitálne
mapy, existujúce vo vektorovom tvare. Spravovanie týchto máp na ú�ely katastra
v analógovej forme po digitalizácii sa predpokladá len na nevyhnutné do�asné
obdobie, kým sa bezchybne nezvládne technológia ich aktualizácie.



3.2 Charakteristika sú�asného stavu máp katastra

Mapy ve�kých mierok, ktoré sú podkladom pre mapy katastra majú rôzny
pôvod, rôznu technickú úrove� (zobrazovaciu sústavu, mierku, presnos�,
rozli�ovaciu úrove� zobrazenia ...), ako aj rôznu úrove� súladu so skuto�ným
stavom a súladu. s právnym stavom. Je zrejmé, �e spôsob digitalizácie týchto máp je
v prvom rade závislý od druhu mapy a od jej technickej úrovne. Preto bolo �iadúce
existujúce mapy charakterizova�. Existujúce mapy katastra boli v návrhu Koncepcie
charakterizované v nasledovných druhoch:

a) Pôvodné mapy pozemkového katastra v siahových mierkach
Sú to analógové mapy vyhotovené na základe cisárskeho patentu z roku

1849 v bezprojek�nej sústave v rokoch 1856 a� 1864 (triangula�né práce v rokoch
1853 a� 1863) ll;J v stereografickej projekcii v rokoch 1865 a� 1913. Základnou
mierkou mapových listov je mierka 1:2880. Funkciu katastrálnych máp dne�ného
katastra nehnute�ností plnia tieto mapy vo forme máp súvislého zobrazenia. Jedná
sa o analógové odvodeniny pôvodných máp pozemkového katastra, fotomechanicky
zmontované tak, aby pokrývali plochu celého mapového listu. Funkciu máp
ur�eného operátu dne�ného katastra nehnute�ností plnia tieto mapy bu� ako
analógové kópie originálov alebo digitálne kópie vyhotovené v procese tvorby
ROEP.

b) Pôvodné mapy pozemového katastra vo valcovej zobrazovacej sústave
Ide o mapy vyhotovené po roku 1908 po zavedení komfomného valcového

zobrazenie nazvaného pod�a svojho tvorcu Dr. Antala Faschinga "Faschingovo
zobrazenie", s troma pravouhlými sústavami. Funkciu katastrálnych máp dne�ného
katastra nehnute�ností plnia tieto mapy ako analógové, viacnásobne aktualizované
kópie originálov. Funkciu máp ur�eného operátu dne�ného katastra nehnute�ností
plnia tieto mapy bu� ako analógové kópie originálov alebo digitálne kópie
vyhotovené v procese tvorby ROEP.

c) Pôvodné mapy pozemkového katastra v systéme jednotnej trigonometrickej siete
katastráInej (�alej len "S-JTSK")

Mapy tejto kategórie vznikali po prijatí zákona �. 177/1927 Zb.
o pozemkovom katastri a jeho vedení a technickým predpisom na tvorbu bola
in�trukcia A. Vytvárané boli geodetickým �íselným meraním v mierkach 1:1000 a
1:2000. Presnos� je mo�né zrovnáva� s dne�nou 3. triedou presnosti v intravilánoch
a 4. triedou presnosti v extravilánoch.

d) Technickohospodárske mapy (THM)
Prvé THM boli vyhotovované vobdobí rokov1962 a� 1968 vä��inou

univerzálnou fotogrametrickou metódou bez registrácie súradníc (len niektoré
intravilány boli merané geodeticky), v mierke 1:2000 výnimo�ne v mierke 1:1000
v súradnicovom systéme S-42. Po roku 1968 sa za�ali vyhotovova� THM v S-JTSK.



Presnos� by mala zodpoveda� dne�nej 3. a 4. triede presnosti, výnimo�ne
v súvislých lesných celkoch 5. triede presnosti. Skúsenosti v�ak ukazujú, �e nie
v�ade deklarovaná presnos� je aj skuto�ná. Podrobné polohové bodové pole je
v zna�nom rozsahu zni�ené. Po roku 1971 sa za�ali vyhotovova� THM
automatizovaným spôsobom s výpo�tom súradníc podrobných bodov a vyrytím
originálu automatickým koordinátografom. Presnos� by mala podobne ako
u skor�ích máp, zodpoveda� dne�nej 3. a 4. triede presnosti, výnimo�ne v súvislých
lesných celkoch 5. triede presnosti. Podrobné polohové bodové pole, pokia� nebolo
ur�ené na rohoch technických objektov, je v preva�nej miere zni�ené.

e) Základná mapa �SSR vel'kej mierky a Zäkladná mapa SR ve�kej mierky
Za�ala sa vyhotovova� po roku 1981, v triede presnosti 3. a 4. v mierke

l: 1000, 1:2000 al: 5000. V intravilánoch sa pou�ívala geodetická metóda, v malom
rozsahu aj fotogrametrická metóda a v extravilán och fotogrametrická metóda.
Bodové pole je v preva�nej miere v intraviláne zachované aj u skôr vyhotovených
máp, lebo bolo ur�ené na technických objektoch. V sú�asnom období, a� na
výnimky, sa tvorba týchto máp vykonáva len v intravilánoch v 3. triede presnosti
geodetickými metódami.

3.3 Kategorizácia máp katastra na ú�ely digitalizácie a ich inventarizácia

Na ú�ely digitalizácie máp bolo �iadúce existujúce mapy katastra
kategorizova� pod�a viacerých h�adísk a pre zjednodu�enie aj zavies� skratky ich
ozna�enia a to:
a) pod�a druhu mapy,
b) z h�adiska �íselných údajov,
c) z h�adiska vektorovej formy.

Koncepcia zavádza kategorizáciu ako aj skratky ozna�enia máp, a to zvlá��
pre kategóriu katastrálnych máp a pre kategóriu máp ur�eného operátu.
Kategorizácia pod�a druhu mapy zaviedla 9 druhov katastrálnych máp a 9 druhov
máp ur�eného operátu, �o vyjadruje pestrú paletu máp vel'kých mierok pou�ívaných
na ú�ely katastra. Kategorizácia z h�adiska �íselných údajov zaviedla 5 kategórií
v závislosti na druhu �íselných údajov ana spôsobe ich získania. Kategorizácia
z h�adiska vektorovej formy zaviedla 3 kategórie máp.

Pod�a stanovených kategórií bola vykonaná inventarizácia máp k 1.1.2000.
Výsledky inventarizácie sú v sú�asnej dobe u� spracované, pri�om sumárne údaje
sú sú�as�ou Koncepcie.

4 Doteraj�ie spôsoby digitalizácie
Digitalizácia máp katastra prebieha v Slovenskej republike u� niekol'ko

rokov, a to týmito spôsobmi:
a) obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO NM),



b) obnovou katastrálneho operátu skrátenou formou (OKO SF),
c) obnovou katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu (OKO O),
d) tvorbou registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP),
e) tvorbou integrovanej katastráinej mapy z registra (IKM R),
f) pozemkovými úpravami,
g) formou geometrických plánov.

Zhodnotenie pou�itia jednotlivých foriem je uvedené v Koncepcii.
Kon�tatované je, �e �iadna z týchto foriem nezabezpe�uje komplexný výsledok,
�iadúci pre spravovanie katastra v cie�ovej podobe. OKO NM je potrebné vykona�
v�ade tam, kde plní funkciu katastráinej mapy mapa vyhotovená v starých
uhorských zobrazovacích sústavách (neskôr upravené do súvislého zobrazenia, ale
s�asti aj nezosúvislené). Rozsah potreby je mo�né vyjadri� v súlade s výsledkami
vykonanej inventarizácie máp katastra. Mapy predmetných kategórií sa vyu�ívajú
ako katastrálne v 1253 celých katastrálnych územiach, v 36 intravilánoch a v 256
extravilán och katastrálnych územi. Spolu tvoria 34,4 % v�etkých mapových listov
katastrálnych máp v Slovenskej republike. OKO NM sa v sú�asnej dobe vykonáva
len v zastavaných územiach obcí, nerie�i digitalizáciu máp ur�eného operátu,
pri�omje z h�adiska potreby pracovných kapacít, a tým aj finan�ne, ve�mi náro�né.

OKO SF má pou�itie limitované vhodnos�ou a presnos�ou máp. Výsledky
inventarizácie ukazujú, �e mapy vhodných kategórií sa vyu�ívajú ako katastrálne
v 604 celých katastrálnych územiach v 310 intravilánoch a v 90 extravilánoch
katastrálnych územi. Spolu tvoria 25,5 % v�etkých mapových listov katastrálnych
máp v Slovenskej republike.

OKO O sa v sú�asnej dobe vyu�íva len na obnovu katastrálnych máp.
V sú�asnej dobe nemá komplexne dopracovanú technológiu tak, aby vyhovovala
potrebám digitalizácie máp. Napriek tomu je tento spôsob obnovy nutné pova�ova�
za hlavnú formu digitalizácie ne�íselných máp vyhotovených v siahových mierkach.
Osobitnou formou OKO O je obnova �íselných máp so sú�asným prevodom do
digitálnej formy a vektorového tvaru, kde výsledkom je VKM. Tento druh obnovy
je výraznou digitaliza�nou aktivitou.

Pozemkové úpravy by mohli výrazne prispie� k procesu digitalizácie,
av�ak sú�asný rozsah ich vykonávania z rôznych dôvodov (hlavne
z dôvodu nedostatku financií) je ve�mi malý.

Geometrické plány je potrebné pova�ova� len za doplnkovú formu
digitalizácie, pri�om výraznej�ie mô�u prispie� len v kombinácii s pozemkovými
úpravami.

5 Stanovenie cie�ového stavu

Koncepcia stanovuje jednak dlhodobý cie� tvorby máp katastra, ke 
charakterizuje základné podmienky, ktoré musí katastrálna mapa v budúcnosti



spí�a�. Naplnenie dlhodobého ciel'a na celom území Slovenskej republiky
v horizonte 10 rokov je nad rámec sú�asných mo�nosti a tým aj Koncepcie. Zárove�
ur�uje �iastkový cie�, ktorého naplnenie je úlohou Koncepcie. Dlhodobým cie�om
je pokrytie celého územie Slovenskej republiky katastráinou mapou (polohopisnou
mapou ve�kej mierky), ktorá bude spl�a� tieto kritéria:

Je vyhotovená v jednotnom zobrazovacom a súradnicovom systéme;
z dne�ného poh�adu v S-JTSK.

Topologicky bez prekrytov a medzier pokrýva jednotlivými prvkami celé
územie SR.

Je v súlade so skuto�ným stavom v realite a zárove� v súlade s právnym
stavom, pri�om zobrazuje v�etky nehnute�nosti tak reálneho stavu, ako aj
právneho stavu, ktoré sú predmetom katastra.

Jej technické parametre zais�ujú jednozna�nú identifikáciu nehnute�nosti
prostrednictvom ich geometrického a polohového ur�enia, primeranú garanciu
priebehu ich hranic a primerané údaje o ve�kosti plo�ného obsahu (výmere)
nehnute�nosti.

Mapa má digitálnu formu a vektorový tvar.

Je v súlade s údajmi v SPI aje s SPI priamo prepojená.

�iastkový cie� je mo�né charakterizova� takto:
a) Katastrálne mapy

V katastrálny ch územiach alebo ich �astiach, v ktorých existuje digitálna
katastrálna mapa a �íselná mapa, vytvori� "vektorovú katastráinu mapu
z �iselnej mapy" - skratka VKM� prepracovaním v rámci OKO SF, OKO D a
tvorby ROEP. Vytvorená mapa má v plnom rozsahu záväzné �iselné údaje,
pri�om súradnice lomových bodov parciel definujú geometrické a polohové
ur�enie nehnute�nosti.

V katastrálnych územiach, v ktorých existuje ne�iselná (analógová) katastrálna
mapa (hlavne v siahových mierkach) alebo �iselná mapa nevyhovuje na tvorbu
VKM�, vytvori� "vektorovú katastrálnu mapu z ne�iselnej mapy" - skratka
VKMn, a to digitalizáciou v rámci OKO D a tvorby ROEP.

Postupnou tvorbou VKM v rámci OKO NM a pozemkových úprav a tvorbou
IKM v rámci OKO NM nahrádza� VKMn.

b) Mapy ur�eného operátu
Vykona� digitalizáciu máp u�eného operátu vytvorenim digitálnej mapy
ur�eného operátu vo vektorovom tvare. Názov mapy bude "vektorová mapa
ur�eného operátu" - skratka VMUO. Digitalizáciu vykona� v rámci tvorby
ROEP.



Postupnou tvorbou IKM v rámci OKO NM a vykonaním pozemkových úprav
ur�ený operát, a tým aj jeho mapy ru�i�.

6 Postupy a prostriedky digitalizácie

Na realizáciu Koncepcie sa pou�ijú v�etky doteraj�ie postupy uvedené
v �asti 4. Je nutné upravi� a spresni� doteraj�ie technológie a to vydaním nových
technických predpisov. Jedná sa o tieto predpisy:

Smernice na obnovu katastrálneho operátu. Tieto rámcovo upravia doteraj�ie
postupy pri OKO dané platnými technickými predpismi tak, aby jej výsledky
zodpovedali aj potrebám digitalizácie, a to hlavne v oblasti OKO D, kde jej
vykonávanie bude v plnom rozsahu aj digitaliza�nou metódou. Návrh predpisu
je v sú�asnej dobe u� rozpracovaný.

Metodický návod na digitalizáciu ne�íselných máp katastra a ich aktualizáciu.
Tento bude k ú�ovým technickým predpisom, ktorý podrobne stanoví
technológiu digitalizácie existujúcich ne�íselných katastrálnych máp a máp
ur�eného operátu a bude záväzný tak pri postupe v rámci OKO D, ako aj
v rámci ROEP. Návrh predpisuje v sú�asnej dobe u� rozpracovaný.

Metodický návod na tvorbu a aktualizáciu integrovanej katastráInej mapy.
Návrh predpisu e�te nieje v sú�asnej dobe spracovavaný.

Koncepcia zárove� kvantifikuje prostriedky na realizáciu digitalizácie, a to
technické, finan�né a pracovné. Vy�íslenie potreby finan�ných prostriedkov je
zvlá�� obtia�né, a to z dôvodu, �e Koncepcia predpokladá zna�ný podiel
digitalizácie v rámci tvorby ROEP, kde nie je jeho hlavným výstupom a vy�ísli�
finan�ný podiel digitalizácie nie je mo�né.

Termín realizácie konkretizuje Koncepcia len u �iastkového cie�a, aj to len
odhadom, a to z obdobného dôvodu ako pri potrebe finan�ných zdrojov, ke" termín
jej realizácie je závislý od tvorby ROEP. Realizáciu �iastkového cie�a je potrebné
vzh�adom na stav rozpracovanosti, predpokladaný stav úrovne rozpo�tových
prostriedkov pre subjekty spravujúce kataster a vykonávajúce digitalizáciu máp
katastra, ale aj predpokladaný minimálny podiel mimorozpo�tových zdrojov
stanovi� do konca roka 2010.

Digitalizáciu katastrálnych máp prevodom �íselných máp do vektorového
tvaru, s výnimkou tých, ktoré nemajú súradnice podrobných bodov, je nutné
ukon�i� do konca roka 2005.

Tento príspevok si kladie za cie� poda� informáciu o koncep�ných
zámeroch v oblasti digitalizácie máp katastra v Slovenskej republike. Digitalizáciu



máp katastra pova�ujeme za zlo�itý náro�ný proces, na ktorom participujú viaceré
odborné subjekty, vrátane subjektov komer�nej sféry. Vykonáva sa u� viac rokov,
pri�om jednotlivé digitaliza�né postupy, ako �iastkové sú�asti iných �inností, nie sú
technologicky ani organiza�ne precízne spracované, �o spôsobuje nejednozna�né
výsledky, a to hlavne pri digitalizácii ne�íselných máp katastra. Preto práve
Koncepcia má vytvori� jednotný pohl'ad na digitalizáciu máp katastra,
charakterizova� a zhodnoti� doteraj�ie postupy, stanovi� �iastkový a dlhodobý ciel'
digitalizácie, da� podnet na zjednotenie technológii jednotlivých metód digitalizácie
a zárove� da� podnet na koordináciu v�etkých digitaliza�ných �inností.

Koncepcia neobsahuje koncep�né zámery informa�ného systému katastra
v oblasti spravovania súborov grafických informácii, ale jej realizácia je
nevyhnutnou podmienkou ich vytvorenia, a tým aj �al�ieho rozvoja katastra ako
informa�ného systému.

[l] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky �. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskor�ích predpisov.
[2] VL EK,J.: Digitalizácia máp katastra v Slovenskej republike. In : IX Koferencja
naukowo-techniczna Kataster nieruchomosci. Zborník referátov. Kalisz.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
[3] VL EK,J.: Koncepcia digitalizácie máp katastra. In : Mana�ment a slu�by
v geodézii a kartografii v informa!nej ére. Zborník referátov. Gab!íkovo. Slovenský
zväz geodetov
s.I77-182.
[4] Terminologický slovník geodézie kartografie a katastra, Úrad geodézie
kartografie a katastra Slovenskej republiky a  eský ú"ad zemémérický a katastráiní,
Bratislava 1998.
[5] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky �. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnute#ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute#nostiam (katastrálny
zákon), v znení zákona �. 222/1996 Z. z.



Katastrálni úi'ady v �eské republice, které jsou zákonem povereny
spravovat katastr nemovitosti, maji snahu uspokojovat neustále sHici po�adavek na
digitálni formu územne orientovaných informaci. Potreba plne digitálnich dat je
naprosto pochopitelná a postupná digitalizace katastrálnich map je proto logickým
vyústl!nim.

Ji� v prosinci roku 1993 vydal �ÚZK dokument "Koncepce digitalizace
katastru nemovitosti a spolupráce katastrálnich úradu s dal�imi správci nove
vytvorených informa�nich systému", který je dodnes pro digitalizaci dat katastru
nemovitosti výchozi obecnou smernici. Skute�nost, �e se koncepce nestala
v následujicich letech popsaným papirem s obsahem na hony vzdáleným realite je
pro �ÚZK velmi lichotivá.

Koncepce vyty�uje hlavni cHe, mezi ne� patri prevod analogových
katastrálnich map do digitální formy. Pro existujici katastrálni mapy v meritku
1:2880 stanovuje za cH prevod na katastrálni mapu v digitálnim vyjádreni
s nezmenenou vnitfni kvalitou.

Je zcela zrejmé, �e pro vlastni práce, na jejich� konci jsou digitálni data
katastrálnich map bylo v následujicich letech treba postupne novelizovat nebo nove
vydat celou radu predpisu a �e se tento proces nikdy zcela nezastavi. Je v�ak treba
priznat, �e v dne�ni dobe je jistá legislativni nouze v oblasti digitalizace sáhových
katastrálnich map zna�nou preká�kou jejiho bezproblémového prubehu. Tato
skute�nost je velmi neradostná, zejména proto, �e o potrebe stanoveni jasných
technologických pravideI se v resortu �ÚZK vi u� od doby, kdy se s prevodem
sáhových map do digitálni formy za�inalo, tedy od roku 1996. Dodnes se v�ak
nepodarilo sestavit v�emi respektované zásady, které by stanovi ly jasný
technologický rámec. Nelze rici, �e by katastrálni úrady, které digitalizaci provádi
byly v�dy odkázány na vlastni tvorivost. Predpisy a technologie v prubehu let
vznikly, upravuji se a stále se o nich diskutuje. Zatim v�dy ov�em existovalo prili�
mnoho "ale" na to, aby problematika techno logii digitalizace sáhových map prestala
být jádrem zásadnich názorových stretu.

10 Karel �tencel, Ing., Katastráiní úfad, Oskol 3183, 76701 Kromefí�, tel.: 0634/335460*213, E-mail:
Karel.Stencel@cuzk.cz



Je známým faktem, �e na 70% území �R je katastráIní mapa dílem, jeho�
vznik je !teba hledat u� v po�átku 19. století. Patent císate Franti�ka l vydaný tésné
pted vánocemi v roce 1817 vycházel ze zku�eností z ptedchozích evidenci a byl
vydán jako souhrn pravideI pro zalo�ení stabilního katastru. V tomto katastru, na
rozdíl od ptedchozích, byly ji� pozemky geometricky zaméteny a zobrazeny.

Geodetickým základem polohopisu katastrálních map byla trigonometrická
sí�. Sí� 1. tádu byla vybudována ptedem, síté II. a III. tádu byly dop1�ovány podIe
postupu mapovacích prací. Takto byla vybudována sí� bodu �íselné triangulace
1.- III. tádu, kterou na území dne�ní �R tvotilo témét 3700 bodu. V tehdej�í dobé
se jednalo o dílo nesmírné kvalitní. Z dne�ního poh1edu je ov�em nutno posoudit
ptesnost tehdej�í síté za nevyhovující. Zejména proto, �e trvalá stabilizace
trigonometrických bodu byla' provedena a� s odstupem dvaceti let, kdy bylo
nalezeno u� jen necelých 85% bodu. Sí� bodu �íselné triangulace byla dále zhu�téna
body síté IV. tádu. Soutadnice téchto bodu byly" ur�eny grafickou triangulací
métickým stolem na podkladu v méfitku 1 : 14400. Pro bezpracnou stabi1izaci a
výhodnou signalizaci byly vybírány vé�e kostelu a dal�í body s ptedpokládanou
dlouhou �ivotnosti.

Pro výpo�etní a zobrazovací práce bylo pou�ito válcové Cassini-
Soldnerovo zobrazení v ptí�né poloze. Kvuli velkému délkovému zkreslení, rychle
narustajícimu se vzdáleností od osy X, bylo pro Rakousko-Uhersko zvoleno
7 zobrazovacích systému. Trigonometrické body Gusterberg a vé� kostela Svatého
�tépána jsou jako po�átky soutadnicových systému ur�ených pro �echy resp.
Moravu a Slezsko notoricky známé.

Vlastní zamétení a zobrazení polohy a tvaru jednotlivých pozemku
vycházelo z vybudovaného bodového pole a bylo provedeno metodou métického
stolu. Takto bylo od roku 1824 do roku 1843 zaméteno na území nynéj�í �R více
ne� 15 miliónu parcel zobrazených na témét 50-ti tisícich mapových listech
v méfitku 1 : 2880. Pro technologie digitalizace katastrálních map v sou�asné dobé
je velmi dUle�itá zejména skute�nost, �e s výjimkou hranic katastrálních území
nebyla provádéna stabilizace hranic pozemku hrani�ními znaky.

Mapový operát stabilního katastru byl ve své dobé zcela jisté mimotádné
kvalitním dílem. Problémy s vce�ováním a nedostatky v prubé�ném dopl�ování
map stabilního katastru, které nebylo zákonem stanoveno, vyústily v reambulaci
katastru podie zákona z roku 1869. Uspí�ení plnéní úkolu reambulace si vy�ádaly
v roce 1871 také knihovní zákony pro zalo�ení pozemkových knih. Reambula�ní
práce trvaly do roku 1882 a byly provádény �asto nekvalifikovanými pracovníkya
ve zna�ném spéchu. Výsledkem bylo zna�né znehodnocení mapového operátu
stabilního katastru.



Pravidelná údr�ba skute�ného stavu, se zápisem v pozemkovém katastru
byla uzákonena a� v roce 1883. Bez tohott> nafízení by pozemkové knihy brzy
ztrácely duveru. Katastráiní zákon �. 177/1927 pak v podstate ustavuje jednotný
�eskoslovenský katastr jako reambulovaný, revidovaný a dopl�ovaný stabilní
katastr.

Od pi'elomu letopo�tu tak byly katastráiní mapy ve zna�né míi'e
reambulovány a nekolikrát reprodukovány a to mnohdy velmi necitlive. Katastráiní
zákon z roku 1927 jednak zachoval povinnost udr�ování stálé shody pozemkového
katastru se skute�ným stavem a dále zavedl obnovu pozemkového katastru. Zde je
pi'í�ina toho, �e v dne�ním katastru nemovitostí máme katastráiní mapu s puvodem
pi'ed rokem 1850 ,jen" na 70% území. Byly vydány nové, velmi podrobné,
pi'edpisy. Pi'edev�ím lnstrukce A z roku 1932 a lnstrukce B z roku 1933. Katastráiní
zákon zavedl novou zobrazovací soustavu - JTSK, platnou pro ve�keré provádené
mei'ické práce a odstra�ujíci nedostatky pi'edchozí triangulace a zobrazení.
Tehdej�í rozvoj katastru byl v oblasti SOI velmi slibný. Zejména nové mapování

podie Instrukce A, jeho� pi'esnost zpravidla vyhovuje i sou�asným pi'edpisum, je
právem pova�ováno za dílo mimoi'ádne kvalitní. Tento slibný vývoj v�ak naru�il
beh dejin. Pi'i�ly vále�né události, pozemková reforma v roce 1945 a únorové
události v roce 1948.

Pozemkový katastr se dále pou�íval a� do roku 1956, kdy tedy v podstate
kon�í vedení puvodních map stabilního katastru. Z vý�e uvedených duvodu se za
více ne� 100 let od jej ich vzniku kvalita techto map bohu�el velmi sní�ila.

Vletech 1956 a� 1960 byla na celém území státu zalo�ena Jednotná
evidence pUdy (JEP), u které se po�ítalo s pravidelným vedením a udr�ováním
v souladu se skute�ným stavem v terénu. Pracovalo se s otisky katastráiní mapy na
nezaji�teném papíi'e, mei'ení bylo maximálne zjednodu�eno a pro pi'esnost zákresu
do map byly povoleny i pi'ibli�né postupy.

Evidence nemovitostí (1964 -1992) vycházela z pi'edchozí (JEP).
Provizorní a zna�ne nekvalitní mapy v�ak nebyly nadále udr�iteiné. Pi'ikro�ilo se
proto k vyhotovení nových pozemkových map, které mely plne nahradit di'ívej�í
mapy pozemkového katastru, a to reprodukci v souvislém zobrazení. K obnove se
melo vyu�ít pi'edev�ím kresby z neudr�ovaných map pozemkového katastru a pouze
kresba, která nebyla v techto mapách obsa�ena, se pi'ebírala z map JEP. Výsledná
kvalita takto obnovených map byla ovlivnena nejen pe�livostí a odbornými
znalostmi zpracovatele, ale i i'adou nejasností, jak vyi'e�it problém souvislého
zobrazení map, které byly puvodne vyhotoveny jako ostrovní a byly poznamenány
rozdíInou srá�kou i místními deformacemi. V období evidence nemovitostí tedy
bezesporu do�lo k dal�ímu zhor�ení kvality map.

Sou�asný katastr nemovitostí navazuje v oblasti vedení analogových
sáhových katastrálních map na princípy z pi'edchozích období se snahou o udr�ení, a
tam kde je to mo�né, i o zlep�ení jejich kvality. Výsledkem digitalizace jsou pak



katastráiní mapy s výrazne �ir�ími mo�nostmi vedení a nepochybne jde o to,
abychom vybrali ta správná. pravidla jak pro samotný jednorázový proces
digitalizace, tak pro dal�í vedení.

V pfedchozí �ásti je popsáno to, �ím pro�ly sáhové katastráiní mapy od
svého vzniku do sou�asné doby. Postupy vyu�ívané pfi geodetických �innostech
v lokalitách s temito mapami musí stále respektovat uvedené okolnosti. Pfi diskusi
nad problematikou digitalizace avubec pfi jakékoliv diskusi o techto mapách je
uvedené skute�nosti tfeba neustále vnímat a pfi úvahách o technologiích digitalizace
map je pak tfeba mít jasnou pfedstavu o jej ich dal�ím vedení. Jedine za techto
podmínek se podaN zabránit opakování historie z po�átku stabilního katastru pfed
více ne� ISO lety. Volba postupu a metod musí vycházet z ú�elu, pro který mají
digitalizované mapy slou�it, a tedy i z rozhodnutí, jak se s temito mapami bude dále
pracovat.

3.1 Sou�asný stav

V sou�asné dobe probíhá v �R digitalizace sáhových katastrálních map
podie Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního operátu pfepracováním SOI a
pro jeho vedení. Tento pfedpis byl vydán v prosinci roku 1998 a vychází ze Zásad
pro obnovu sáhových katastrálních map pfepracováním do digitálního vyjádfení na
KM-D, z �ervna tého� roku.

Základní pravidla zakotvená v techto dokumentech jsou tato:
l. Pfepracování sáhových map je sou�ástí obnovy katastrálního operátu.
2. Základním podkladem pro pfepracování jsou rastrové obrazy map KN a map

DPE, s tím, �e prioritne se pfi vektorizaci vyu�ije rastrového obrazu mapy DPE.
Rastrových obrazu map KN se vyu�ije k vektorizaci obsahu katastráiní mapy
nezobrazeného v mape DPE a v oduvodnených pfípadech (�patná kvalita mapy
DPE) i k vektorizaci základního obsahu.

3. Rastrové obrazy budou prostorove umísteny v soufadnicovém systému
stabilního katastru (Gusterberg, Sv. �tepán).

4. l po obnove zustává KM-D ostrovní mapou, styky kresby na hranicích
katastrálních území se nevyrovnávají.

5. Pfi vektorizaci se odstra�uje nesoulad kresby na styku mapových listu.
6. výmery parcel se u parcel s kvalitou výmery O pfevezmou z digitálního

vyjádfení katastráiní mapy. U parcel s kvalitou 1 resp. 2 zustává i po obnove
operátu výmera puvodní.

7. Nove se ur�í údaje o vztahu BPEJ k parcelám



Sáhové mapy jsou v sou�asné dobe platnými katastrálními mapami v 8900
katastrálních územích, co� �iní 68 % z celkového po�tu v �R. K 30.6.2001 byla, die
uvedených zásad, dokon�ena digitalizace v 910 katastrálních územích. Je zfejmé, �e
hladký prubeh digitalizace techto map bude mít rozhodující význam pro úspe�né
dokon�ení úkolu v rozumném �asovém horizontu.

Digitalizaci map nelze vnímat jen jako vytvofení po�íta�em zpracovatelné
podoby stávající analogové mapy. Je sou�ástí balíku �inností jejich� výsledkem je
obnova katastrálního operátu. Ta pfedstavuje:
l. Obnovu SOI, která zahrnuje:

a) pfevod parcel zjednodu�ené evidence na parcely katastru
nemovitostí

b) vytvorení grafického souboru digitální mapy a databáze bodu
ve stanovené struktufe

c) zpracování porovnání parcel
2. Rízení o námitkách
3. Obnovu SPI
4. Vyhlá�ení platnosti obnoveného operátu

Ve�keré �innosti týkající se rízení o námitkách a vyhlá�ení platnosti jsou
jasne definovány v katastrálním zákone a provádejících predpisech. Lo�ské a leto�ní
úpravy legislativy týkající se této oblasti obnovy zcela zretelne prispe ly
k zefektivnení práce katastrálních úradu. Mnohem obtí�nej�í situace v�ak nastává
u obnovy SPI, a to práve v této dobe. Vyu�ití aplikace OO nového informa�ního
systému katastru nemovitostí (ISKN), zavedeného v leto�ním roce v resortu �ÚZK,
která slou�í k aktualizaci SPI a SOI pri obnove katastrálního operátu, lze prohlásit
za racionální jen velmi obtí�ne. Tento problém velmi vá�ne ochromil slibne se
rozvíjející postup digitalízace SGI. Je zde tedy bohu�el nutno konstatovat, �e se
v rámci ISKN nepodafilo pro oblast automatizovaného zpracování výsledku obnovy
vybudovat dostate�ne silný softwarový nástroj. Príznivou skute�ností je, �e se na
odstranení tohoto neute�eného stavu v resortu �ÚZK velmi intenzivne pracuje a je
tedy velmi dobrý predpoklad rychlého vyre�ení tohoto problému.

Pfechod na ISKN byl pro v�echny katastráiní úrady velmi obtí�ný.
Rozhodnutí dokon�it rozpracované lokality obnovy pfed migrací dat ze starého
systému do nového ISKN a v pfechodném období nezahajovat v nových
katastrálních územích �innosti, které mají legislativou stanovené návaznosti bylo
nanejvý� rozumné. Ve velmi slo�itém období tesne po migraci, ve kterém se celý
rezort nachází a kdy je logická snaha katastrálních úradu zajistit co nejplynulej�í
chod v oblastech poskytování údaju a zápisu do katastru, je obnova katastrálního



operátu jednou z mála �inností které "snesou odkladu". Personál ní pi'esuny na
katastrálních úi'adech podmínené pi'echodem na nový systém a vý�e uvedené
problémy aplika�ního programového vybavení zpusobily v podstate úplné zastavení
procesu digitalizace SOI ve druhém pololetí roku 2001. Mo�nost tvorby grafických
souborU digitálních map v�ak neustále je, proto�e nástroj pro tuto �innost se
s pi'íchodem ISKN nezmenil. Programový systému MicroGeos, který je nadstavbou
nad systémem MicroStation tedy zustal nástrojem ur�eným pro tvorbu vektorové
podoby katastráIní mapy. Jiste pi'ijde brzy doba, kdy bude mo�no u katastrálních
území s takto pi'edem vytvoi'eným po�íta�ovým souborem s katastráIní mapou
dokon�it proces obnovy.

Uvedená vynucená pi'estávka v�ak zdaleka neplatí pro oblast
technologického a legislativního zabezpe�ení procesu digitalizace a vlastn�ho
vedení digitálních map. V této oblasti by se jen zte�í na�lo �ivej�í období ne� je rok
2001. Zdá se, �e v leto�ním· roce pri�el �as snahy o zásadní vyre�ení dlouho
trvajících nejasností a sporu týkajících se správnosti nekterých uvedených zásad.
�ÚZK se letos podafilo ze zastáncu dvou hlavních názorových proudu sestavit
tvur�í pracovní skupiny. Z výsledku práce techto dvou skupin by se j i� melo podarit
sestavit jednotná a v�emi respektovaná pravidla.

Faktoru ovliv�ujících technologii a kone�ný výsledek prepracování je celá
rada. Obecne Ize pri prepracování souradnice lomových bodu polohopisu mapy
získat temito postupy:
a) prevzetím z existujícího seznamu soui'adnic,
b) výpo�tem z výsledku prímého merení,
c) vektorizací rastrových obrazu katastrálních map a map DPE,
d) kartometrickou digitalizací map.

Hlavním cílem by melo být ·stanovení postupu prepracování stávajících
katastrálních map do digitální formy tak, aby pri digitalizaci byly odstraneny
alespo� hrubé chyby a nepresnosti stávajících map vzniklé v prubehu jejich
nekvalitní údr�by a kartografické obnovy. Vlastní digitalizaci pak provádet tak, aby
nedocházelo ke ztrátám presnosti Toho nelze prostou vektorizací obsahu podkladu
digitalizace dosáhnout.

Z uvedeného historického vývoje sáhových map nepochybne jasne
vyplývá, �e pri prepracování mapy je treba pou�ít nejpresnej�í dostupné podklady.
Je zrejmé, �e velmi negativne se na sou�asné kvalite sáhových map projevila �asto
nekvalitní údr�ba. Prednost by proto mel mít v�dy výpo�et souradnic z merených



údaju puvodniho mi:!fenia mi:!fenizmi:!n.Pouze tam, kde mi:!fenineni dokladováno,
popf. jsou výsledky mi:!feninepou�iteiné, je nutno vyu�it zobrazeni v mapi:!.�iselné
údaje KM-D nelze s ohledem na jejich puvod pový�it na �iselné vyjádfeni obsahu
katastrálni mapy. Maximálni dosa�itelná pfesnost digitalizace má proto své
zduvodni:!ni v tom, �e v digitalizovaných sáhových mapách jsou závazným
geometrickým ur�en im mi:!fené údaje v záznamech podrobného mi:!feni zmi:!n
(ZPMZ) a pfedchozich polnich ná�rtech a tam, kde toto scházi jen zobrazeni
vmapi:!.

4.2 Prístup k závaznému geometrickému a polohovému ur�ení pro ú�ely
dal�ího mH-ení a vyty�ování hranic

Výsledky zemi:!mi:!fických�innosti jsou, pokud existuji, základni informaci
o geometrickém a polohovém ur�eni nemovitosti. Jejich nevyu�iváni pfi digitalizaci
z duvodu vysoké pracnosti je neomluvitelné z duvodu uvedených vý�e. Pfi
vyu�iváni ve�kerých výsledku mi:!feninejde o snahu o jakési pochybné zpfes�ováni
�patné mapy. Jde o dodr�ováni základnich principu vedeni katastru, k nim� by mi:!la
dusledná práce s mi:!fickýminá�rty nepochybni:!patfit.

Digitalizace SG! je ve své podstati:!sbi:!remdat týkajicich se geometrického
a polohového ur�eni nemovitosti evidovaných v katastru. Pro racionálni práci
s výsledky dfivi:!j�ich mi:!feni potfebujeme zdigitalizovat i evidenci podkladu,
ve kterých je obsa�eno.

Stav kolem mi:!fickýchná�rtu je celkovi:!velmi neute�ený. Sou�asná prostá
vektorizace map je jednim z dal�ich kroku, který "pomáhá" opomijeni hierarchie
podkladu pro mi:!fení. Je tfeba zvý�it duraz na dodr�ováni povinnosti vyu�iti
výsledku pfedchozich mi:!fenia hledat cesty kjejich lep�imu vyu�ivání.

4.3 Odstra není srá�ky mapových listu a souradnicový systém prepracované
mapy

Pokud chceme tvofit KM-D s vyu�itím nejpfesni:!j�ich podkladu, musime se
vá�ni:! zabývat odstrani:!nim srá�ky jednotlivých mapových listu a ujasnit si
prostorovou lokalizaci. Dnes vyu�ivaná technologie, kdy je rastrový obraz
mapového listu pouze transformován na soufadnice rohu rámu, neni z pohledu
výsledné kvality vhodná. K odstrani:!ni srá�ky mapového listu existuji ovi:!fené
progresivni metody, jejich� vyu�iti by jisti:!prospi:!lokvaliti:!výsledného dna.

z hlediska polohové pfesnosti lze za jedinou devizu sáhových map ozna� it
vyjádfeni relativnich vztahu mezi podrobnými body v jej ich nejbli��im okolí. To je
tfeba respektovat a k tomu je tfeba mapu vyu�ivat. �ádná transformace neodstrani
deformace mapy vzniklé v dusledku pou�itých metod mi:!feni a údr�by. Exaktni



pfevod do S-JTSK neexistuje a pou�ití transformace, která je�te zhor�í geometrické
vlastnosti mapy, je neopodstatnené.

Jde pravdepodobne o zásadní rozhodování zhlediska v�ech otázek
týkajících se budoucnosti SOI. Sou�asný zpusob vedení KM-O navazuje na zpusoby
z pfedchozích evidencí a respektuje vlastnosti katastráIní mapy, u které se
v dusledku digitalizace nepfedpokládá kvalitativní zmena. Tímto zpusobem,
jednotným pro digitální i analogovou formu sáhové mapy, se dafí udr�et pfijatelnou
pfesnost mapy u� od doby jejího vzniku. Pfi snaze o zobrazení polohy bodu
absolutními soufadnicemi, tj. pfizpusobování mapy zmene, by do�lo k poru�ení
relativních vazeb v mape a tím kjejímu dal�ímu velkému znehodnocení.

Základním pojmem pfi vedení mapy je ov�em ZPMZ. Z toho plyne vazba
na extemího zpracovatele a zase od nej zpet. Opet se tedy ukazuje, jak dôle�itým
úkolem je nau�it se efektivne pracovat s daty ZPMZ. Výsledky m!\!fení,které dnes
dostáváme, jsou závazným geometrickým a polohovým ur�ením nemovitostí a mají
vesmes vysokou kvalitu. Je treba je spravovat jednotn!\!, aby nedocházelo kjejich
dal�ímu zanedbávání a umo�n it jednoduchý pfístup kjejich opetovnému vyu�ití.
K mo�nému plnohodnotnému automatizovanému zpracování dat v jakémsi
pfehledovém souboru �íselne zamefených zmen dodaných katastrálnímu úfadu by
proto bylo tfeba stanovit S-JTSK, jako jednotný soufadnicový systém pro výsledky
ve�kerých zememefických �inností pro ú�ely katastru.

Podmínky k takto zásadnímu rozhodnutí nejsou sice ideální, nebo� kvalitní
sí� bodu PPBP neexistuje v�ude, ale po zhu�tení síte ZBP jsou pfi vyu�ití dnes
dostupné techniky ur�ite velmi pfíznivé.

Je tfeba stanovit jasný systém �íslování bodu. Podrobné body je tfeba
evidovat s �ísly ze ZPMZ, v rámci kterého byly ur�eny jej ich soufadnice. �ísla
v rámci ZPMZ, kterým byly ur�eny soufadnice v S-JTSK nesmí být pfi dal�ím
vedení menena. �ísla bodu v ZPMZ zalo�eném pro plo�né o�íslování podrobných
bodu KM-O je tfeba postupne nahrazovat �ísly bodu z pfímých m!\!fení.
U podrobných bodu KM-O je tfeba evidovat i soufadnice v místních
soufadnicových systémech z výsledku dfívej�ích mefení, nebo� jsou dôle�itým
naviga�ním nástroj ern a neztrácejí na významu ani v pfípade, �e u� pfestanou být
závazným geometrickým a polohovým ur�ením.

Tato pravidla jsou dôle�itá pro zaji�tení pfístupu ke geometrickému a
polohovému ur�ení obsa�eném v mefených údajích a pro definování jasných vazeb



mezi katastráIní mapou, vyu�iteInými podklady digitalizace a prípadnou
prehledovou kresbou.

Predntl je treba upozorn it na to, �e katastráIní zákon obsahuje definici
výmtlry parcely. Neevidujeme tedy výmtlry pozemku. Parcely máme zobrazeny
v katastráIní maptl a její digitalizací zcela zásadntl mtlníme mo�nosti ur�ování
výmtlr. Nejjednodu��ím a nejrychlej�ím zpusobem je ur�ovat výmtlru v�dy ze
zobrazovacích souradnic digitální mapy. V rámci obnovy operátu �iníme první krok
smtlrem k tomuto principu zmtlnou výmtlr parcel s kvalitou výmtlry O. Bylo by
vhodné nezustat stát na polovintl cesty a dál hlasittl pripomínat to, �e výmtlra
parcely evidovaná v katastru nijak neovliv�uje dr�bu dané vtlci. V praxi se postupntl
ukazuje, �e verejnost doká�e nedokonalost evidovaných výmtlr parcel prijmout.

Pres radu drobných problému se ukazuje, �e katastráIní úrady v �R jsou
schopny spolehlivtl zvládnout digitalizaci SGI katastru nemovitostL Podai'í-Ii se
stanovit jasná a jednoduchá pravidla vedení digitálních map se snahou o zachování
a zprístupntlní mtlrické hodnoty ve�kerých mtlrení zmtln, predejdeme budoucím
problémum a zase o stupínek zvý�íme duvtlryhodnost spravovaných dat.



OBNOVA KA TASTRÁLNÍHO OPERÁTU
S VYU�ITÍM VÝSLEDKU KPÚ

Ú�elem obnovy katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru
geodetických informací a nového souboru popisných informací. Ten nahradí
stávající katastráIní operát, který ji� nevyhovuje sou�asným po�adavkum vedení
katastrálního operátu.

Zpusoby obnovy katastrálního operátu stanoví KatastráIní zákon a dále je
rozpracovává vyhlá�ka. Obnbva katastrálního operátu na podklade výsledku
pozemkových úprav nabývá z hlediska po�tu dokon�ovaných pozemkových úprav
rok od roku vet�í význam.

Pozemkové úpravy mají nesporný význam pro vytvái'ení podmínek
racionálního hospodai'ení, ochrany a vyu�ití pozemkového fondu. Zhlediska
katastru nemovitostí se pozemkový mi úpravami uspoi'ádávají vlastnická a jiná
vecná práva k pozemkum. Tím se dostává do souladu stav katastru nemovitostí se
skute�ným stavem dr�by.

Vlastní komplexní pozemková úprava je slo�itý víceoborový a dlouhodobý
proces. Od prvních pozemkových úprav zahájených v roce 1991 dochází
k postupnému utvái'ení metodiky prací pi'i KPÚ. Také legislativní zasti'e�ení celé
problematiky se vyvíjí a upravuje.

Pi'edmetem obnovy katastrálního operátu s vyu�itím výsledku KPÚ je
katastráIní operát v prostoru pozemkové úpravy. Rozsah upravovaného území
vymezuje pi'íslu�ný OPÚ, který zaji��uje mimo jiné ve�keré mei'ické práce spojené
s pozemkovými úpravami. Zájmem je, aby obvod KPÚ tvoi'i1 pokud mo�no
ucelenou �ást katastrálního území. Takto ur�ený prostor KPÚ respektuje ú�el a
ekonomiku prací pi'i KPÚ i pfi následné obnove vyjmutých �ástí. Také údr�ba dvojí
evidence, v období ne� bude dokon�ena obnova na zbývající �ásti katastrálního
území, je na ucelených �ástech pi'ehlednej�í. Území, která jsou z KPÚ vylou�eny,
jsou zafazeny pfíslu�ným katastrálním úfadem do obnovy katastrálního operátu tak,
aby byla co nejdfíve dokon�ena obnova pro celé katastráiní území.

1\ Tomá� Kodýtek, Ing., KatastráIní úfad, Moravské nám~sti l, 602 OO Brno, tel.: 42521202,
E-mail: tomas.kodytek@cuzk.cz



Návrh na obnovu katastrálního operátu vyjmutých �ástí podává pfíslu�ný
katastráiní Mad. Podie druhu puvodního operátu následuje obnova novým
mapováním, nebo obnova pfepracováním.

Pfi obnovt! katastrálního operátu v územích mimo obvod KPÚ jde
o navázání této obnovy na KPÚ a fe�ení ve�kerých pfípadných nesouladu.

Obnovu katastrálního operátu na �ástech vyjmutých z KPÚ provádí
v jihomoravském regionu Odbor obnovy katastrálního operátu Katastrálního úfadu
Brno mt!sto.

Od roku 1999 jsme zde zpracovali 34 katastrálních území po KPÚ, z nich�
na dvou probt!hla obnova pfepracováním a na zbývajících 32 novým mapováním.
Mimo to bylo na 13 katastrálních územích provedeno ovt!fení dodr�ení kritérií
pfesnosti die vyhlá�ky.

Po zku�enostech s ka�dým dal�ím pfebíraným katastrálním územím po
KPÚ jsme utváfeli na�i metodiku �inností spojených s obnovou katastrálního
operátu vyjmutého z KPÚ. Zájmem je, aby ve�keré pfípadné nesoulady a závady
byly dofe�eny v rámci procesu obnovy katastrálního operátu je�te pfed vyhlá�ením
jeho platnosti.

Pokud puvodní katastráiní mapy vyhovují pfesností pfedpisum pro obnovu
pfepracováním,jsou takto obnoveny �ásti katastrálního území vyjmuté z KPÚ. Také
zpracovatel pozemkové úpravy vychází a navazuje na tyto puvodní mapové
podklady. Proto zde nedochází k nesrovnalostem na obvodu KPÚ. Pokud pfece, pak
bývá jej ich fe�ení jednozna�né.

Vzhledem k tomu, �e je plán obnovy katastrálních území po KPÚ
odsouhlasen s ur�itým pfedstihem, nastává stav, kdy zpracováváme katastráiní
území s ji� vyhlá�enými KPÚ, nebo katastráiní území v ur�ité etape rozpracovanosti
KPÚ.

3.2.1 Obnova katastrálního operátu novým mapováním v území s dokon�enou
KPÚ

Pfíslu�ný katastráiní Mad postupnt! pfebírá operát od zpracovatele
prostfednictvím OPÚ. Ve výsledném operátu kontroluje dodr�ení pfedpisu, zejména
formálních nále�itostí. Pfed zavedením operátu do KN porovná zejména soulad SPI



a SGI. Po techto kontrolách je operát zaveden a v prostoru KPÚ platí obnovený
katastráiní operát.

Pti zahájení prací na obnove vyjmutých �ástí ptevezme na�e pracovi�te
zbývající operát pro obnovu. Máme ur�en definitivní obvod KPÚ v S-JTSK. Také
vý�et parcel je kone�ný. V prubehu domapování zbytku katastrálního území se
mohou objevit nedostatky, jejich� odstra�ování je vzhledem k platnosti operátu
KPÚ obtí�nej�í, pokud se musí zasahovat do prostoru KPÚ. Mohou to být ptípady
chybne zji�teného prubehu hranic, opomenutí parcel nacházejících se v prostoru
KPÚ ale do KPÚ nezahrnutých, atd.

3.2.2 Obnova katastrálního operátu noVÝmmapováním v území s nedokon�enou
KPÚ

Práce na obnove katastrálního operátu vyjmutých území Ize zahájit tam,
kde je ji� uzavtený a v podstate definitivní obvod KPÚ, i kdy� ur�ité zásahy do
obvodu ze strany zpracovatele KPÚ jsou akceptovány a respektovány. V tomto
ptípade je nutná a nanejvý� vhodná prube�ná spolupráce se zpracovatelem KPÚ.
l kdy� práce se stávajícím operátem je obtí�nej�í, jsou zde volnej�í mo�nosti oprav.
Lze zasahovat do prostoru KPÚ, ve�keré opravy a uptesnení mohou být promítnuty
do rozpracovaného operátu KPÚ. V�e je tedy te�eno v rámci �inností obnovy
operátu.

V etape ptípravy zji��ování prubehu hranic, v rámci obnovy vyjmutých
�ástí, jsou podklady z puvodnlho písemného operátu porovnány s SGI. Je
provedena kontrola jak parcel v prostoru obnovy mimo KPÚ, tak je kontrolován
vý�et parcel vstupujících do KPÚ. Tím je odstraneno ptípadné opomenutí zahrnout
nekteré parcely do KPÚ �i naopak. .

Pti vlastním zji��ování prubehu hranic je vyu�íván operát zji��ování
prubehu hranic pro obvod KPÚ, popt. ZPMZ a GP na obvod KPÚ. Zde je opet
kontrolován soulad techto operátu na obvodu KPÚ a ptípadné odchylky jsou te�eny
a odstraneny.

Podrobnému metení polohopisu ptedchází doplnení PBPP. V rámci
doplnení PBPP se do metení i výpo�tU zahrnou body PBPP z prostoru KPÚ a ovetí
se u nich dodr�ení kritérií die vyhlá�ky.

Pti podrobném metení polohopisu jsou zameteny také ve�keré jednozna�ne
identifikovatelné body na obvodu KPÚ. Pokud se po výpo�tu zjistí odchylka
ptekra�ující povolené meze, jsou tyto body je�te jednou nezávisle zameteny.
Následne je zpracován protokol porovnání identických bodu na obvodu KPÚ.
Pokud se potvrdí nedodr�ení ptesnosti,je provedena oprava v operátu KPÚ. Ostatní
body na obvodu KPÚ jsou ptevzaty z KPÚ. Dále jsou do obvodu doplneny body,
které nejsou lomové, ale tvotí rozhraní parcel v prostoru mimo KPÚ. Pti



nedokon�eném KPÚ je opet jakýkoliv zásah do prostoru zpracovávaného v rámci
KPÚ jednodu��í.

Pri dokon�ováni grafického souboru je tento porovnán s grafickým
souborem KPÚ. Je zde sjednocen obvod a je porovnán s navazujicim operátem
(ZPMZ, seznam souradnic).

Pokud je takto v jednotlivých etapách porovnáván stav KPÚ v návaznosti
na obnovu vyjmutých �ásti, nedojde v záveru, kdy je ji� vyhlá�ena platnost operátu
KPÚ, k nutnosti provádet zásahy. Celý proces související s vyhlá�ením platnosti
obnoveného operátu jak v prostoru KPÚ, tak v prostoru vyjmutých �ásti, je
bezproblémový .

U prvnich KPÚ, které se dostávaly na katastráiní úrady, byly pri prevzeti
zji��ovány jak formálni, tak vecné nedostatky. Problémy byly také s predávaným
výmenným fo~átem grafických dal. Také ze stran>,príslu�ných katastrálních úradu
byl zájem o KPU a� v dobe, kdy jej prevzal od OPU k vyhlá�eni platnosti.

V dne�ni dobe jsou ji� tyto po�áte�ní nejasnosti prekonané. Výsledný
predávaný operát je jednotný, po formáiní stránce odpovídá platným pfedpisum.
Také mei'ická kvalita výsledného dila je v souladu s predpisy. Dnes se dá
konstatovat, �e na katastrálnich úradech pi'ebíráme kvalitni dilo. Prípadné drobné
nedostatky jsou dusledkem obrovského mno�stv! dat a informaci, které jsou pri
obnove zpracovávány. Také je treba vzít v úvahu stav katastrálniho operátu, který
vstupoval do obnovy.

Rovne� postoj katastrálnich úradu k pozemkovým úpravám se posunul.
Katastrálni úrady sleduji postup praci pi'i KPÚ. V ideálnim prípade dostávaji
od zpracovatelu operát po dokon�ených jednotlivých etapách k nahlédnuti a
posouzeni, pripadné pi'ipominky jsou zapracovány.

Priibe�ná spolupráce zpracovatele KPÚ a pi'islu�ného katastrálniho úfadu,
predáváni mei'ického operátu na katastrálni úrad po jednotlivých dokon�ených
etapách praci, jeho odborné pi'evzeti a posouzeni, prube�né i'e�eni zji�tených
nedostatku. To v�e vede k bezproblémovému prevzeti a zaÝedení výsledku KPÚ
do katastru a následne jeho dal�i vyu�iti pri vedeni a údr�be katastrálniho operátu.

Výsledkem obnovy katastrálniho operátu s vyu�it im KPÚ dostáváme
operát, v nem� máme v DKM naprostou vet�inu bodu s kódem kvality 3. Toho
jiným zpusobem obnovy nemu�eme dosáhnoul.
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USPORIADANIE POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA NA
SLOVENSKU

THE ARRANGEMENT OF LANDED PROPERTY IN SLOVAKIA

Matej Bada12

The rights to the real estates, which are united to bigger units of
agricultural co-operatives, was not updating during last year in Slovakia. Nowadays
the recordings of these rights are renewed in accordance with separate legal
regulations. Course of action is limited by provide means in state budget and to
speed it is real only with co-finance from subsidy of EU.

Usporiadanie pozemkového vlastníctva na Slovensku je jedna
s dlhodobých úloh, ktorú zabezpe�uje rezort Úradu geodézie kartografie a katastra
SR spolo�ne s rezortom Ministerstva pôdohospodárstva. Plnením úlohy sa dosiahne
obnova evidencie pozemkov, ktoré boli zdru�ené do ve�kých pôdnych celkov mimo
zastavaných území obcí (extravilány) a obnova právnych vz�ahov k týmto
pozemkom, ktoré boli evidované v pozemkovej knihe.

Problematika je blízka pomerom v �eskej republike, pri�om odli�nosti sú
dôsledkom vä��ej rozdrobenosti vlastníckej dr�by na Slovensku, danej tradíciami
v dedení majetku rovnakým dielom medzi dedi�ov a v legislatívnom rie�ení
problematiky.

Hlavným poslaním úlohy je vytvori� podmienky na pru�né evidovanie a
preukazovanie vlastníctva pri právnych úkonoch na trhu s nehnute�nos�ami. Práve
rozvoj trhu s nehnute�nos�ami vy�aduje skon�i� usporiadanie pozemkového
vlastníctva, �o mo�no v najkrat�om �ase.

Spôsob rie�enia úlohy tak v právnej ako aj technickej oblasti sú�asne
skvalitní operát katastra nehnute�ností. Ide o osobitný postup ur�ený na dosiahnutie
vedeného cie�a, pri�om sa rie�ia aj otázky po�nohospodárstva a lesného
hospodárstva a úpravy krajiny v�eobecne.

2 Podmienky realizácie úlohy

Na usporiadanie pozemkového vlastníctva na Slovensku hol v roku 1991
prijatý zákon SNR �. 330/1991 Zb., o pozemkových úpravách, usporiadaní

12Matej Bada, Ing., Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Stromová l, 837 86 Bratislava,
tel: 54 774 744, E-mail: bada@geodesy.gov.sk



pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a
pozemkových spolo�enstvách. Pri schva�ovaní tohoto zákona sa predpokladalo
skon�enie úlohy v priebehu 10 rokov.

V zmysle zákona boli v roku 1993 rozpracované prvé projekty
pozemkových úprav v 87 katastrálnych územiach. Av�ak postup prác bol pomalý
najmä v prvej etape zostavenia registra pôvodného stavu, teda zoznamu vlastníkov
a oprávnených osôb, ktorých pozemky vstupujú do pozemkových úprav. Prax
potvrdila náro�nos� úlohy na odborné kapacity dodávate�ov ako aj na jej finan�né
zabezpe�enie. Odhady na celú úlohu predstavovali �iastku 16 mld. Sk a skon�enie
úlohy v priebehu 40 rokov.

Vláda SR po�adovala rýchlej�í postup a prijala Koncepciu usporiadania
pozemkového vlastníctva v SR s organiza�ným zabezpe�ením, kde pre prvú etapu
pozemkových úprav Obnovu evidencie pozemkov a právnych vz�ahov k nim
v katastri nehnute�ností vo v�etkých katastrálnych územiach stanovila termín koniec
roka 1998.

V rámci organiza�ného zabezpe�enia koncepcie bolo ulo�ené vytvori�
legislatívne prostredie na rýchlej�ie tempo prác. Boli prijaté nové zákony:

Zákon NR SR �.162/1995 Z. z. o katastri nehnute�ností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnute�nostiam s ú�innos�ou do 1.1.1996,

Zákon NR SR �.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom s ú�innos�ou do 1.9.1995,

Zákon NR SR �.181/1995 Z. z. o pozemkových spolo�enstvách s ú�innos�ou
od 1.9.1995 a

Zákon NR SR �.199/1995 Z. z. novela zákona SNR �.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (dodato�né vyvlastnenie vo verejnom záujme).

3 a ákon �.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
rozhodujúcim spôsobom rie�i práve obnovu evidencie pozemkov a právnych
vz�ahov k nim v katastri .~nehnute�ností prostredníctvom Registra obnovenej
evidencie pozemkov ( alej len" register"). Zákon zoh�ad!uje rozdielnu technickú
kvalitu operátov katastra a katastrálne územia ro�le!uje do 5 skupín. Katastrálne
územia ozna�ené a) a b), kde je zaradených 2308 katastrálnych území so
zjednoteným operátom s pozemkovou knihou a jednoduchou identifikáciou
pozemkov, zákon ur�uje do pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra.
Skupinu katastrálnych území ozna�enú c), d) a e), kde je zaradených 1218
katastrálnych území s operátom ni��ej technickej kvality, krokárske mapy,



nezachované operáty, �asto s �a�ko identifikovate�nými pozemkami, zákon ur�uje
do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Pod�a uvedenej pôsobnosti predkladajú ka�doro�ne obidva rezorty vláde
SR spolo�nú správu o plnení úloh za predchádzajúci rok a návrh harmonogramu
katastrálnych území, na konanie o obnove evidencie pozemkov a právnych vz�ahov
k týmto pozemkom. Sú�asne s harmonogramom vláda schva�uje aj prostriedky
�tátneho rozpo�tu ú�elovo vy�lenené na realizáciu úlohy.

Vecne príslu�ným správnym orgánom na konanie sú zo zákona katastrálne
úrady a pozemkové úrady. Integráciou orgánov miestnej správy podl'a zákona NR
SR �. 222/1995 Z. z. s ú�innos�ou od 25.7.1996 sú to katastrálne odbory okresných
úradov a odbory pozemkové po�nohospodárstva a lesného hospodárstva okresných
úradov, ktoré zostavenie registra zabezpe�ujú zadaním úlohy komer�ným zlo�kám
prostredníctvom výberových konaní. Náklady konania o obnove pozemkov, ktoré
v priemere za katastrálne územie predstavujú �iastku 2 mil. Sk, uhradí zadávatel'
z prostriedkov �tátneho rozpo�tu. Zákon stanovuje aj ú�astnícky poplatok (100 Sk)
a �a��í poplatok ú�astníka podl'a výmery a druhu pozemku. Tieto príjmy tvoria len
nepatrnú �as� celkových nákladovaz �asti sú príjmom obce za �innos� komisie
(50%) a ostatné je príjmom do �tátneho rozpo�tu.

Zákon dáva správnym orgánom v konaní o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnym vz�ahom k nim osobitné kompetencie. Správny orgán
v konaní na základe pre�etrenia komisie v obci mô�e na návrh ú�astníka rozhodnú�
o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydr�aním za splnenia zákonných podmienok
vydr�ania. Druhým ú�astníkom je spravidla ten, kto je zapísaný v pozemkovej knihe
resp. jeho právny nástupca a ak nie je mo�né ho zisti� tak Slovenský pozemkový
fond, ktorý je ú�astníkom aj v prípade pozemkov vo vlastníctve �tátu.

Správny orgán mô�e na základe predlo�ených dokladov v konaní potvrdi�
nadobudnutie vlastníctva vydr�aním inou osobou ak sa preuká�e, �e údaje s ktorých
vychádzalo notárske osved�enie pri vydr�aní odporujú skuto�nosti. Konanie je
�peciálnym druhom správneho konania, pre ú�ely obnovy evidencie pozemkov a
právnych vz�ahov k nim, podobné katastrálnemu konaniu.

Na základe výsledkov konania sa zostaví register. Operát registra má
písomnú a grafickú �as�. Písomnú �as� tvorí súpis v�etkých pozemkov obvodu
registra, súpis pozemkov, ktorých vlastníci sú známy, ktorých vlastníci sú známy
ale s neznámym pobytom, súpis pozemkov poru�itel'ov a súpis pozemkov
zaniknutých právnických osôb. Grafickú �as� tvorí stav platnej katastráInej mapy -



súbor C, stav mapy ur�eného operátu, t.j. operátu, podl'a ktorého sa identifikujú
právne vzt'ahy - súbor E, vä��inou je to operát pozemkovokni�ný . �al�ou �as�ou je
stav vzájomnej identifikácie uvedených súborov C a E a stav dokumentujúci priebeh
hraníc a kódy Bonitovaných pôdnoekologickýchjednotiek.

V�etky súbory údajov sú spracované v digitálnej forme vo výmennom
formáte FUVI, v tvare vektorového geodetického podkladu. Stav vzájomnej
identifikácie súborov C a E ako aj stav bonít sa vyhotoví aj v analógovej forme,
podobne tak listy vlastníctva.

Hotoví register sa predlo�í v obci na konanie onámietkach, po rozhodnutí
o námietkach a po ich zohl'adnení v registri vydá správny orgán rozhodnutie
oschválení registra, ktoré je verejnou listinou na zápis registra do katastra
nehnutel'nostL V prípade sporov ovlastníctvo odká�e správny orgán ú�astníkov na
konanie pred súdom. Zápis registra do katastra sa vykoná osobitným programom,
ktorý sú�asne kontroluje zapísatel'nos� súboru.

Zákon dáva Slovenskému pozemkové mu fondu kompetenciu naklada�
s pozemkami neznámych vlastníkov a s pozemkami vlastníkov s nezisteným
pobytom s ciel'om, zabezpe�i� tak ich pol'nohospodárske vyu�itie. Tieto pozemky
po uplynutí lehoty stanovenej novelou tohto zákona (1.9.2005), ak sa vlastníci
neprihlásia, prejdú dovlastníctva �tátu.

Slovenský pozemkový fond mô�e podl'a zákona zis�ova� oprávnenos�
vyu�ívania pozemkov a tam, kde dr�itel' nemô�e preukáza� oprávnenos� dr�by, ale
aj v prípadoch ak v katastri nehnutel'ností nie je evidovaný vlastník, preberá
pozemok dosprávy.

Správu lesných pozemkov je namiesto Slovenského pozemkového fondu
zverená Slovenskému podniku lesov v Banskej Bystrici.

Náklady konania o obnove pozemkov, ktoré v priemere za katastrálne
územie predstavujú �iastku 2 mil. Sk uhradí zadávatel' z prostriedkov �tátneho
rozpo�tu. Sumár ú�astníckych poplatkov a poplatkov ú�astníka podl'a výmery a
druhu pozemku tvorí len nepatrnú �as� celkových nákladov. �as� ú�astníckych
poplatkov (50%) je príjmom obce za �innos� komisie a ostatné je príjmom do
�tátneho rozpo�tu.

Rozpo�tová nedostato�nos� �tátneho rozpo�tu najmä v posledných rokoch
je limitujúcim faktorom plnenia úlohy. Vzhl'adom na skuto�nos�, �e finan�né
prostriedky na zadanie prác sú vy�le�ované z kapitol 8 krajských úradov, kde sú
katastrálne odbory za�lenené, je priamy vplyv Úradu geodézie, kartografie a



katastra na ich uplat�ovanie v po�adovanom objeme obmedzený. Vláda SR pri
ka�doro�nom schva�ovaní harmonogramu katastrálnych území v uznesení ur�í
objem prostriedkov formuláciou "pod�a rozpo�tových mo�ností �tátneho rozpo�tu".
Katastrálne odbory krajských úradov si uplatnia na krajskom úrade po�adovaný
objem av�ak zákonom o �tátnom rozpo�te je vy�lenených len cca 25 % potrieb.
Táto prax pretrváva a ohrozí plánované skon�enie úlohy v roku 2005.

Pokia� ide o finan�né prostriedky vy�le�ované do kapitoly Ministerstva
pôdohospodárstva, ktoré zabezpe�uje konanie o obnove vo vybranej kategórii
katastrálnych území, vláda SRje k tejto kapitole �tedrej�ia. Vzniká �asto situácia, �e
skon�ené registre tejto kategórie nedoká�u pre nedostatok odborných kapacít ale aj
výkonnej �ej výpo�tovej techniky katastrálne odbory kontrolova�, prebera� a
zapisova� do katastra v po�adovenej zákonnej lehote zápisu záznamových listín.
V ka�doro�ných správach do vlády SR poukazujeme na nevyvá�enos� vo
financovaní a nedofinancovaní katastrálnych odborov umo��ujúce ich kapacitné
posilnenie pri spracovaní výsledkov registrov, zatia� v�ak bez výraznej�ieho efektu.

V dôsledku nevyvá�enosti vo financovaní je zadávanie registrov
v pôsobnosti katastrálnych odborov pomalé a je brzdou zadávania nadväzujúcich
projektov pozemkových úprav, teda druhej etapy prác na usporiadaní pozemkového
vlastníctva. Pokia� sa nepodarí získa� potrebné finan�né prostriedky z podporných
fondov EU, úloha usporiadania pozemkového vlastníctva nebude v skon�ená
v predpokladanom termíne. Zdroje na úlohu mô�e získa� len Ministerstvo
pôdohospodárstva od po�nohospodárskej komisie EU, v rámci prípravy na
vybudovanie systému kontroly po�iadaviek na podporu po�nohospodárskych
výroby (IACS). Presun �asti týchto prostriedkov do kapitoly Úradu geodézie
kartografie a katastra by bolo mo�né vytvori� na katastrálnych odboroch v okresoch
podmienky na urýchlenie tempa prác na registroch.

K 31.júnu 200 I je úloha spracovania registrov v pôsobnosti Ministerstva
pôdohospodárstva sphlená pokia� ide zadanie prác v celom rozsahu (1218 k.at. úz.),
z toho je 700 registrov vyhotovených pred ú�innos�ou zákona NR SR �. 180/1995
z.z., ktoré sú opakovane zadané na dopracovanie zastavanej �asti (intravilánu)
katastrálnych území a 502 registrov je skon�ených pod�a zákona �. 180/1995,
z ktorých 132 nie je zatia� zapísaných do katastra. Okrem toho je zo 16 zadaných
projektov pozemkových úprav zapísaných do katastra 12 projektov.

Za to isté obdobie k 31. júnu 200 I v katastrálnych územiach pôsobnosti
katastrálnych odborov (2308 kat. úz.), vláda SR schválila v ro�ných
harmonogram och spolu 606 katastrálnych území, z toho sú práce zadané v 593 a
z týchto je do katastra zapísaných 462 (21%). Stav plnenia úlohy ako je vy��ie



uvedené vyplýva z mo�ností �tátneho rozpo�tu finan�ne zabezpe�i� úlohu.
Katastrálne odbory zadávajú práce len od ú�innosti zákona �. 180/1995 Z.z ..

Z hodnotenia stavu plnenia úlohy je zrejmé, �a�isko prác zostáva na
katastrálnych odboroch aj �al�om období, ktoré nemo�no jednozna�ne vymedzi�
�asovým horizontom.

Vysporiadanie právnych vz�ahov k pozemkom je nesporným prínosom
vo�i vlastníkom a správcom nehnute�ností, ktoré sú predmetom registrov. Nadväzne
na to je hlavným cie�om úlohy ako u� bolo uvedené obnovi� a skvalitni� evidenciu
právnych vz�ahov k nehnute�nostiam tak, aby slú�ila rozvoju trhu
s nehnute�nos�ami. Teda od poskytovania údajov cez rozhodovanie o vzniku,
zmene alebo zániku práva k nehnute�nosti vrátane zápisu verejných listín o právach
k nehnute�nostiam. Zalo�enie listov vlastníctva na v�etky nehnute�nosti
v katastrálnom území a ich spravovanie v po�íta�ovom prostredí je prvým
predpokladom uvedenej po�iadavky. Odborná zdatnos� niektorých zhotovite�ov
registrov, najmä v prvých rokoch, ktorá vyplýval a z nedostatku skúseností sa
odrazila v kvalite registrov. Najmä objektívne zistenie vlastníkov a oprávnených
osôb k nehnute�nostiam nebolo dôsledné a �asto nesprávne. Podobne zapojenie
zástupcov obci v komisiách nie je dostato�ne docenené a prejaví sa nedôsledným
zistením vlastníkov s neznámym pobytom, ktorých prostredníctvom príbuzných
osôb by bolo mo�né zisti�. Vzh�adom na tieto a �al�ie skuto�nosti katastrálne
odbory z odstupom �asu po zápise a spravovaní údajov katastra zis�ujú chyby vo
výsledkoch registrov, ktoré zatia� platná legislatíva nedovo�uje rie�i�. Aj z tohoto
dôvodu je pripravený návrh na novelu zákona NR SR �.180/1995 Z.z.

Grafickou �as�ou výsledného operátu registra je digitálny obraz
katastrálnej mapy a mapy tzv. ur�eného operátu (vlastnícke parcely) a prepojenie
týchto obrazov v digitálnom prostredí, ktoré slú�ilo na identifikovanie pozemkov pri
zostavovaní registra .. Vektorový tvar katastráinej mapy sa vyu�ije na �al�ie vedenie
katastrálnej mapy, bez jej �al�ieho spravovania v analógovej forme. Tento postup je
mo�ný za predpokladu, �e kvalita spracovania grafiky registrov spi�a po�iadavky na
digitalizáciu ne�íselných katastrálnych máp, stanovenú Uradom geodézie,
kartografie a katastra schválenou koncepciou digitalizácie katastrálnych máp.
Technologický postup stanoví pripravovaný metodický návode. Tam, kde grafické
výsledky registrov nebudú spl�a� stanovené kritéria (najmä po�iatky zadávania
registrov) bude potrebné tieto v zmysle metodiky prepracova�. Pokia� sa register
zostavuje v katastrálnom území kde je vektorová katastrálna mapa alebo �íselná
mapa tieto sú podkladom na spracovanie grafickej �asti registra.



Cie�om tohoto príspevku bolo pribIl�i� problematiku usporiadania

pozemkového vlastníctva na Slovensku. Poukáza� na stav plnenia úlohy ale aj

problémové miesta, ktoré budú aj �al�om období zamestnáva� orgány katastra na

ka�dej úrovni. V podmienkach orgánov katastra ako samostatných orgánov

�pecializovanej �tátnej správy s ú�innos�ou novely katastrálneho zákona, to bude

úloha e�te náro�nej�ia a zodpovednej�ia. Predov�etkým pôjde o to vytvori� na

budúcich katastrálnych úradoch a správach katastra podmienky pre plnenie takých

náro�ných úloh akou je usporiadanie pozemkového vlastníctva, ale aj �al�ích

zákonných úloh. Spravovanie katastra nehnute�nosti mô�e plnohodnotne fungova� a

plni� po�iadavky �tátu len ak je jeho funkcia v �táte docenená a rozpo�tovo

zabezpe�ená. Iná forma finan�ného zabezpe�enia katastra ako zo �tátneho rozpo�tu

a podporných fondov EU nie je v sú�asných podmienkach katastra na Slovensku

reálna.

[IJ Hor�anský 1. - MaclwJ. : Dôle�itý krok kdobudovaniu bá�..�y údajov katastra
nehnute ností
[2J ÚGKK SR - Správa oplnení úloh na úseku geodézie, kartograjie a katastra
v Slovenskej republike za 1. polrok 2001



ZÁSADY VEDENÍ DIGITALIZOVANÉHO SOUBORU
GEODETICKÝCH INFORMACÍ

SURVEY DATA FILE IN CADASTRE OF REAL ESTATES-
FUNDAMENTAL UPDATING METHODS

Adolf Vja�ka13

Difference by forms of digital maps, impact of creation technology, state of
horizontal control points, points of detailed planimetric survey accuracy. Actual
problems caused by the present cadastral decree.

�innosti spojené s vedením digitalizovaného souboru geodetických
informací katastru nemovitostí, tj. mt\l'ení zmt\n a zpracování jeho výsledku, výpo�et
výmt\r nových a zmt\nt\ných parcel, zpracování geometrických plánu a zobrazení
zmt\n do katastráIní mapy jsou závislé zejména na:

digitální formt\ katastráIní mapy,
technologii tvorby digitální formy katastráIní mapy,
stavu polohového bodového pole,
pl'esnosti podrobných bodu katastráIní mapy zejména kontrolních
pl'ípadnt\ pl'ipojovacích,
rozlo�ení a míl'ejednozna�nosti pl'ipojovacích a kontrolních bodu,
ustanoveních závazného provádt\cího pl'edpisu [l].

Historie digitálních forem katastrálních map je v �R zatím pomt\mt\ krátká,
dosud nejsou s kone�nou platností vyl'e�eny nt\které základní koncep�ní otázky,
míra znalostí a zku�eností týkajících se jejich tvorby a vedení je na katastrálních
úl'adech i u zpracovatelu geometrických plánu ruzná. Vá�né potí�e pusobí chyby a
nejasnosti pl'edpisu [l] (viz lit. [2]). Problematika tvorby i vedení tt\chto map je
proto velmi �ivá s l'adou otevl'ených otázek, které trápí obt\ zú�astnené strany.

V územích s digitální katastráIní mapou (DKM) v soul'adnicovém systému
S-JTSK i v územích s katastráIní mapou digitalizovanou (KM-O) v puvodním

13 Adolf Vja�ka, Ing., Katastrální úfad, Praskova II, 746 55 Opava, tel.: 0653 698125,
E-mail: adolf.vjacka@cuzk.cz



soufadnicovém systému pfíslu�né katastráiní mapy je pfedepsáno mefit zmeny tak,
aby výsledek mefení (pravoúhlé soufadnice vypo�tené z výsledku mefení zmeny)
vyhovel stfední soufadnicové chybe 0.14 m.V územích s DKM musí být výsledek
mefení vyjádfen soufadnicemi v S-JTSK, v územích s KM-D soufadnicemi
v místním systému. V DKM se mefení zmeny pfipojuje na body polohového pole
pfípadne na body s kódem charakteristiky kvality (dále jen "kv.") 3, pfípadne 4.
Ustanovení pfedpisu [1] o pfipojování mefení i na body kv. 4 je pfitom v pfímém
rozporu s jeho po�adavkem na pl'esnost soufudnic z výsledkU mefení. V KM-D se
mefení pl'ipojuje na identické body.

V DKM se zmena provede tak, �e nové body se zobrazí podie soufadnic
z výsledku mefení av�ak s pfizpusobením kontrolním bodum, pfipojovací a
kontrolní body se pfitom ponechají beze zmeny Uejich soufadnice se neopravují
podie výsledku mefení zmeny). Problém je v tom, �e typicky vet�ina podrobných
bodu DKM má kv. hor�í ne� 3, polovina bodu pak má kv. 8. Dusledkem je, �e
pfizpusobením kontrolním bodum bývají soufadnice nových bodu ur�ené
z výsledku pfímého mefení znehodnoceny. Dusledkem také jsou zna�né rozdíly
mezi výmerami vypo�tenými z pfímo namefených hodnot a výmerami ur�enýnii ze
soufadnic DKM.

V KM-D se zmena zobrazí s vyu�itím identických bodu a s pfizpusobením
kontrolním bodum.

výmery nových a zmenených parcel se v DKM po�ítají ze soufadnic
DKM. V KM-D mají pfednost výmery ur�ené z výsledku pfímého mefení. V DKM
tak musí být soulad výmer evidovaných v souboru popisných informací (SP!)
s mapou absolutní, jen s pfípustnou odchylkou ze zaokrouhlování v hodnote 2 m2

�

V KM-D se výmery evidované v SP!, vypo�tené z výsledku pfímého mefení,
mohou Ii�it a� do hodnoty mezní odchylky platné pro grafickou mapu v mefítku
1:2880.

Na geometrický plán (GP) se v územích s DKM uvádejí soufadnice nových
bodu v S-JTSK v hodnotách podie DKM (pfizpusobené kontrolním bodum),
v územích s KM-D soufadnice v�ech v rámci zmeny mefených bodu v místním
systému.

V územích s DKM tak podie sou�asné úpravy dochází v fade pfípadu
ke zhor�ení pfesnosti soufadnic nových bodu a ke zhor�ení pfesnosti výmer
pfizpusobováním výsledku mefení pl'ipojovacím bodum (pokud byly pro pfipojení
pou�ity body kv. 4) a kontrolním bod�im (pokud mají kv. hor�í ne� 3). Takto
"poka�ené" soufadnice nových bodu se uvádejí i na GP



V �R není, s výjimkou území s novými komplexními pozemkovými
úpravami, prakticky mo�né vytvoi'it DKM, která by mela v�echny podrobné body
spolehlive s kv. 3:

Pi'i obnove katastrálního operátu novým mapováním nelze zmei'it
vet�inu podrobných bodu v extravilánu, proto�e jednotlivé pozemky
jsou spojeny do velkých pudních celku, nezbývá ne� je pi'evzít
z grafických map pozemkového katastru.
Pi'i pi'epracování mapy vyhotovené podie Instrukce A je nejméne 113
podrobných bodu z doby po mapování, vznikly ze stovek vet�inou
drobných GP s �asto problematickým pi'ipojením mei'ení a s dal�ími
nedostatky.
Pi'i pi'epracování �íselných výsledku THM �i ZMVM jsou problémy
v tom, �e mapování bylo ve velké vet�ine provedeno s parametry pro
4. ti'ídu pi'esnosti, �e hranice parcel v pudních celcích je nutné pi'ebírat
s grafických map pozemkového katastru, �e kvalita mei'ení zmen pi'i
vedení di'ívej�í evidence nemovitostí má �asto nízkou kvalitu.
Pi'i pi'epracování grafických map (vektorizací rastrových souboru) není
pi'esnost odpovídající kv. 3 dosa�iteIná.

Na KM-D se pi'epracovávají grafické katastráIní mapy vyhotovené
metodami, které nevyhovují ani 4. ti'íde pi'esnosti. Takových katastrálních map jsou
stále je�te 2/3. KatastráIní úi'adyse �asto dopou�tejí té základní chyby, �e se tyto
mapy sna�í pi'epracovat na DKM, co� je pi'i stávajících pravidlech pro vedení DKM
te�ko i'e�itelnou komplikací pro zhotovitele GP. Jde napi'íklad o poddolovaná území
s horizontálními posuny, o území s THM puvodne vyhotovenou v S-42 a pozdeji
graficky transformovanou do S-JTSK.

Obecne není duvod nepi'epracovat v�echny katastráIní mapy na DKM,
formu KM-D lze zcela opustit. K tomu je v�ak nutné pi'epracovat pravidla pro
vedení DKM, zejména pravidla pro výpo�et a evidování výmer nových a
zmenených parcel, nove stanovit soubor mezních odchylek, který by správne
reflektoval reálnou pi'esnost podrobných bodu, upravit pravidla pro dopl�ování
zmen do DKM tak, aby v�dy mely pi'ednost pi'esné výsledky mei'ení pi'ed
soui'adnicemi bodu získanými napi'. vektorizací rastrového souboru, tj. podIe
výsledku mei'ení men it i soui'adnice kontrolních bodu.

Jen v málo katastrálních územích je k dispozici solidne zachované plo�né
podrobné polohové bodové pole. V poslední dobe sice pi'ibývá modemích pi'ístroju
a technologií (zejména modemích variant GPS) umo��ujících se bez plo�ného



polohového pole obejít, stále jich v�ak není dost na to, aby bylo mo�né bez
výrazných neptíznivých ekonomických dopadu na vyhotovitele i objednatele GP
stanovit povinnost na polohové bodové pole pi'ipojovat mei'ení i tech nejmen�ích
zmen, napi'. pi'ístaveb budov.

Jak ji� bylo nazna�eno v odst. 3, jsou v DKM i v KM-D, pokud se týká
podrobných bodu, �asté tyto situace:

Jen omezený po�et má kv. 3 naopak vet�ina z nich má kv. 8. To
zejména omezuje mo�nosti pi'ipojování mei'ení na podrobné body
(v DKM).
Rozlo�ení soui'adnicových odchylek na podrobných bode ch bývá
plo��í ne� normální, �asto proto dochází k pi'ekra�ování mezních
odchylek, zejména kdy� jsou stanoveny v hodnotách jen dvojnásobku
sti'edních chyb.
V i'ade pi'ípadu hromadne neodpovídá deklarovaná kv. skute�nosti, je
hor�í. Je to v prostorech, v nich� bu� nemela být podie pi'edpisu [l]
katastráiní mapa pi'epracována na DKM (napi'. územi s horizontálními
posuny, grafická THM puvodne v 8-42) nebo napi'. území v nem�
aktuální obsah katastráiní mapy je výsledkem mnoha drobných zmen
podie GP se spornou kvalitou pi'ipojení mei'ení.

Dusledkem jsou te�ko i'e�itelné problémy pi'i zpracování GP. Zpracovatel
sice mu�e katastrálnímu úi'adu navrhnout opravu chyby geometrického ur�ení,
av�ak podie pi'edpisu [l] by mel sou�asne vykonat zememei'ické �innosti pro opravu
poti'ebné, tj. zamei'it v�echny podrobné body, jejich� soui'adnice je poti'eba opravit.
To by �asto znamenalo nove zarnei'it polohopis katastráiní mapy v uceleném území
nebo dokonce v celém katastrálním území. To není pro zpracovatele pi'ijatelné,
nehlede k nedoi'e�eným otázkám �eti'ení prubehu hranic apod.

Uvedené problémy nevyi'e�í díl�í úpravy pi'edpisu [l]. Je poti'eba pi'ikro�it
k zásadní zmene, která by umo�nila plné vyu�ití výsledku mei'ení zmen pro
postupné zlep�ování kvality katastráiní mapy a pi'itom nebyla vázána na sou�asné
pi'íli� tesné mezní odchylky, které vyvolávají zdlouhavá i'ízení o oprave chyby údaju
katastru nemovitostí (geometrického ur�ení a výmer) pi'ípadne ruzné námitky a
stí�nosti vlastníku nemovitostí. .

l za sou�asne platné úpravy v�ak mohou katastráiní úi'ady i'adu techto
pi'ípadu i'e�it zmenou kódu kv. u podrobných bodu (napi'. z kódu 3 na kód 4) byla-li
celkove ni��í pi'esnost bodu pi'i mei'ení zmeny dostate�ne prokázána a v nutných
pi'ípadech i zmenou deklarované digitální formy z DKM na KM-D.



6 Vliv rozlo�ení a jednozna�nosti pfipojovacích a kontrolních
bodu

Jen malý po�et lomových bodu vlastnických hranic je v sou�asné dobe
zcela jednozna�ne v terénu trvale ozna�eno zpusobem umo��ujícím jejich polohu
opakovane identifikovat s potrebnou pfesností (do !4 stfední chyby), tj. pro kv. 3
s pfesností do O,OSm.Tuto podmínku zpravidla spl�ují jen body ozna�ené fádným
mezníkem a body na rozích budov. V místních tratích vet�inou probíhají vlastnické
hranice po plotech, u nich� �asto bývá dostate�ne pfesná identifikace sporná. Navíc
ploty bývají ze strany ulic vzhledem ke skute�né vlastnické hranici odsazeny.

Bodu vhodných pro pfipojování mefení je proto málo, v fade pfípadu
nejsou pro mefení konkrétní zmeny optimálne rozlo�eny. Pfipojení mefení na
podrobné body není i z tohoto duvodu dostate�ne spolehlivé. Jednozna�ne by melo
mít pfednost pfipojení na body polohového pole. Pfi pfipojení mefení jen na
podrobné body by melo být pfipojovacích bodu více ne� 3 a mefení musí být
provedeno tak, aby soufadnice v�ech bodu mefených v rámci zmeny (pfipojovacích,
kontrolních, nových) bylo mo�né vypo�ítat v jednom místním soufadnicovém
systému zmeny.

7 K ustanovením provádecího predpisu a k diskutovaným
variantám jeho zmen

Chyby a nedostatky pfedpisu [1] jsou podrobne diskutovány v lit. [2].
S respektováním poznatku a zku�eností z tvorby a vedení digitálních forem
katastrálních map z poslední doby Ize navrhnout zásady vedení digitální mapy pro
zapracování do pfedpisu [1] zjednodu�ene takto:

Mefení musí v�dy být provedeno a pfipojeno tak, aby soufadnice
v�ech mefených bodu bylo mo�né ur�it v S-JTSK s kv. 3.
Ke katastráIní mape jako ke zdroji "pfesných" informací o poloze
podrobných bodu odpovídajících výsledkum pfímého mefení
pfistupovat jen pokud tyto mají kv. 3. Ve v�ech ostatních pfípadech
(u v�ech bodu s kv. hor�í ne� 3) k mape pfistupovat spí�e jako ke
grafickému pfehledu.
Jedním z dôle�itých cHu vedení katastráIní mapy je její zpfes�ování,
tj. zvy�ování po�tu podrobných bodu s kv. 3. Má-Ii kterýkoliv
podrobný bod katastráIní mapy kv. hor�í ne� 3 a je mo�né jeho
soufadnice s kv. 3 ur�it z výsledku mefení zmeny, jeho soufadnice se
podIe výsledku mefení zmení a pfifadí se mu kv. 3. Pokud jsou to
lomové body vlastnické hranice, je podmínkou souhlas vlastníku
s jej ich polohou v terénu.



Mají-li v�echny lomové body hranice parcely kv. 3, musí výmera
parcely evidovaná v SP] pfesne odpovídat hodnote odmefené
z digitální mapy (pfípustná je jen odchylka ze zaokrouhlení do 2 m2

).

U ostatních parcel platí pro rozdíl mezi výmerou odmefenou z mapy a
výmerou evidovanou v SP] mezní odchylka odvozená od mezní
odchylky soufadnic platné pro nejhor�í kód kv. uvedený u lomového
bodu hranice parcely. Není-Ii tato mezní odchylka pfekro�ena, výmera
parcely se v SP] nemení i kdy� do�lo ke zpfesnení polohy nekterého
lomového bodu podie výsledku mefení. Analogicky se postupuje i pfi
obnove katastrálního operátu pfepracováním, tj. výmery parcel
evidované pfed obnovou se pfi ní zmení jen v pfípadech, kdy byla pfi
pfepracování výmera vypo�tena ze soufadnic lomových bodu její
hranice, mají-li v�echny kv. 3.
Mezní odchylky v soufadnicích bodu pfi jej ich zpfes�ování podie
výsledku mefení (napf. rozdíl mezi puvodní soufadnici s kv. 7 a
soufadnicí z výsledku mefení zmeny s kv. 3) a obdobne imezní
odchylky mezi výmerami puvodními a zpfesnenými (vypo�tenými ze
soufadnic lomových bodu s kv. 3) nemají pfi akceptaci zde uvedených
zásad �ádný podstatný vliv na kvalitu mapy a mohou tak být stanoveny
mnohem volneji ne� doposud.

Pokud budou vý�e uvedené zásady uplatneny, bude mo�né opustit formu
KM-D a nadále v�echny katastráiní mapy digitalizovat na DKM. Podmínkou je, aby
byly vytvofeny solidní pfedpoklady pro pfipojování mefení v�ech zmen na body
polohového pole. Pro pfechodné období nekolika let bude sta�it, aby byly pfi tvorbe
DKM pfepracováním v územích s grafickými katastrálními mapami v jiném
systému ne� S-JTSK body plo�né síte podrobného polohového pole jen vybrány
(rohy budov). Po pfechodnou dobu by se zde podrobné body zmen ur�ovaly
v místních soufadnicových systémech a zmeny by se do DKM dopl�ovaly
transformací místních soufadnic do S-JTSK pomocí kontrolních bodu. Jednorázové
zpfesnení soufadnic bodu podie výsledku mefení zmen by se provedlo po ur�ení
soufadnic v S-JTSK bodu podrobného polohového pole.

Uplatnením navrhovaných zásad by odpadla vet�ina stávajících problému
zpracovate1U GP i katastrálních úfadu s nedostate�nou pfesnosti digitální mapy a
také by odpadla velká vet�ina náro�ných a pfitom zcela zbyte�ných fízení o oprave
chyby v katastrálním operátu. Dopl�ováním zmen podie nich by se kvalita
(pfesnost a spolehlivost) katastrálních map sice pomalu, av�ak trvale a spolehlive
zlep�ovala, a to bez zbyte�ných konfliktu a nedorozumení s vlastníky nemovitostí.



Tento referát budi� chápán jako pi'íspevek do sou�asné �havé diskuse
o dal�ím smerování digitálních forem katastrálních map, tj. jejich tvorby i vedení
v �eské republice. Tato diskuse ji� trvá a� pi'íli� dlouho (osm let). Chci vei'it, �e u�
v krátké dobe dojde ke ký�enému ei1i, k rozhodnutí �ÚZK o takových zmenách,
úpravách a opravách pi'edpisu [1l, které by vedly k úspe�nému dokon�ení
digitalizace SGI a kjeho spolehlivému bezproblémovému vedení. Je poti'eba je�te
dodat, �e toto rozhodování nebude vubec jednoduché, krome jiného bude pi'i nem
nutné zohlednit i dopady na ISKN.

[IJ Vyhlá�ka �. 190/1996 Sb., v platném =néní
[2J Vja�ka, A.: Aktuální problémy s katastráiní vyhlá�kou, GaKO 12/1999
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