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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

Geonames

Databáze geografických jmen

KÚ

Katastrální úřad

RÚIAN

Registr územní identifikace adres a nemovitostí

KPÚ

Krajský pozemkový úřad

SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ
KatZ

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů

KatV

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění
pozdějších předpisů

NOKOP

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

ZKatOrg

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 odst. 1 písm. d) ZKatOrg tento metodický
a organizační pokyn:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Metodický a organizační pokyn k revizi místního a pomístního názvosloví upravuje činnosti KÚ,
sekretariátu názvoslovné komise ČÚZK a ČÚZK při revizi místního a pomístního názvosloví, bez
ohledu na to, zda je revize místního a pomístního názvosloví prováděna v rámci revize katastru nebo
při obnově katastrálního operátu.
Katastr podle § 4 odst. 1 písm. j) KatZ, obsahuje místní a pomístní názvosloví. Seznam místního
a pomístního názvosloví je podle § 5 odst. 2 písm. c) KatZ součástí dokumentace výsledků
šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací. Výsledky zjišťování místních
názvů a pomístních jmen předkládá podle odstavce 4.2.4 NOKOP příslušný KÚ ČÚZK
k posouzení a schválení změn (rozumí se jak změn, tak zrušení nebo doplnění) standardizovaných
pomístních jmen vedených v Geonames. Výsledek schválení se promítne do výsledného grafického
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přehledu, který je součástí elaborátu obnovy katastrálního operátu (příloha č. 25 NOKOP).
Seznamy místních názvů, které nejsou vedeny v RÚIAN, a schválené seznamy pomístních jmen
slouží jako podklad pro aktualizaci Geonames.
1

REVIZE MÍSTNÍHO A POMÍSTNÍHO NÁZVOSLOVÍ
1.1

Zaměstnanec KÚ objedná v aplikaci na adrese: http://a200034.katastr.int/revize/nazvoslovi/
(dále jen „aplikace pro revizi“) pro katastrální území, v němž je prováděna revize místního
a pomístního názvosloví, výkres s místním a pomístním názvoslovím ve formátu *.dgn
a seznamy místního a pomístního názvosloví ve formátu *.xlsx. Výkres a seznamy místního
a pomístního názvosloví jsou automatizovaně generovány z údajů vedených v RÚIAN
a Geonames.

1.2

KÚ do výkresu *.dgn s místním a pomístním názvoslovím a do seznamů místních názvů
a pomístních jmen, získaných podle odst. 1.1 a odpovídajících přílohám č. 23 až 25 NOKOP,
doplní v souladu s přílohou č. 1 k tomuto pokynu názvy z platné katastrální mapy, včetně
standardizovaného znění názvu sousedních států podle § 6 odst. 1 písm. c) bod 3. KatV.

1.3

Přehled místních názvů a pomístních jmen spolu se seznamem místních názvů a seznamem
pomístních jmen předloží KÚ k vyjádření obci.

1.4

Každé navržené pomístní jméno se musí vztahovat k jediné pozemkové trati v daném
katastrálním území. Jména navržená na základě vyjádření obce (odsouhlasená, zrušená,
upravená, doplněná jména) se vyznačí v grafickém přehledu místních názvů a pomístních
jmen. Grafický přehled se vyhotovuje na kopii katastrální mapy zmenšené do měřítka 1:5000,
popřípadě jiného měřítka zaručujícího čitelnost. V případě obcí s větším počtem názvů ulic
a veřejných prostranství (náměstí, parků apod.) se místní názvy vyznačí ve vhodném měřítku
v samostatném grafickém přehledu. Místní názvy a pomístní jména se v obou grafických
přehledech umísťují s ohledem na klad listů katastrálních map v měřítku 1:1000. Uvádějí se
pouze jednou na tom listu katastrální mapy 1:1000, v němž se nachází převážná část
zastavěného území obce nebo části obce, veřejného prostranství, pozemkové trati, vodního
toku a vodní plochy s výjimkou názvů vodních toků a vodních ploch většího rozsahu.

1.5

V případě, že na základě údajů z Geonames, údajů z RÚIAN, vyjádření obce a dalších
skutečností zjistí KÚ:
a) nesoulad místního názvu vedeného v RÚIAN se skutečným stavem, zašle informaci
o oprávněné pochybnosti (reklamaci) editorovi daného referenčního údaje prostřednictvím
formuláře dostupného na adrese: http://reklamace.katastr.int/formular/. Zároveň tento
nesoulad vyznačí do seznamu místních názvů,
b) nesoulad místního názvu, který se nevede v RÚIAN, nebo pomístního jména se stavem
v katastrální mapě, vyznačí změnu v seznamu místních názvů nebo pomístních jmen.

1.6

KÚ schválí změny v seznamu pomístních jmen. Osoba, která je podle organizačního řádu
příslušného KÚ pověřena schvalováním změn pomístních jmen, opatří seznam viditelným
řádkem elektronického podpisu a uloží ve formátu pdf. Název souboru bude tvořen
šestimístným číselným kódem příslušného katastrálního území, podtržítkem a textem
„pomistni_schvaleno_KU“.

1.7

Po vyznačení a schválení změn předá zaměstnanec KÚ pomocí aplikace pro revizi sekretariátu
názvoslovné komise ČÚZK:
1)

přehled místních názvů a pomístních jmen ve formátu *.dgn upravený
v souladu s vyznačenými změnami v seznamech místních názvů a pomístních
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2)

3)

4)

jmen, název souboru bude tvořen šestimístným číselným kódem příslušného
katastrálního území, podtržítkem a písmeny „graficky_prehled",
seznam místních názvů a seznam pomístních jmen ve formátu *.xlsx
doplněný podle bodu 1.2 a podle údajů uvedených ve vyjádření obce, názvy
souborů budou tvořeny šestimístným číselným kódem příslušného
katastrálního území, podtržítkem a textem „mistni“ nebo „pomistni“ a
seznam místních názvů a seznam pomístních jmen, oba potvrzené obcí,
naskenované ve formátu *.pdf, názvy souborů budou tvořeny šestimístným
číselným kódem příslušného katastrálního území, podtržítkem a textem
„mistni_vyjadreni_obce“ nebo „pomistni_vyjadreni_obce“,
seznam pomístních jmen, uložený podle bodu 1.6.

Soubory podle bodu 1) až 3) budou předány i v případě, kdy není navržena žádná změna.
Soubory se do aplikace vloží pomocí formuláře vyvolaného tlačítkem
. Označení názvu
souborů je zajištěno automatizovaně aplikací pro revizi, bez ohledu na původní název
vkládaného souboru, a to v závislosti na zvoleném typu importovaného dokumentu. Předání
dokumentů se následně provede funkcí „Požádat o schválení“.
1.8

Sekretariát názvoslovné komise ČÚZK převezme podklady předané KÚ podle odst. 1.71.5,
posoudí seznam pomístních jmen, navrhne případné úpravy a předá prostřednictvím aplikace
pro revizi ČÚZK ke schválení. Pokud nebude uložený elaborát obsahovat všechny
náležitosti, bude vrácen KÚ k dopracování.

1.9

Na podkladě vyjádření sekretariátu názvoslovné komise schválí ČÚZK změny
standardizovaných pomístních jmen vedených v Geonames. Seznam pomístních jmen bude
opatřen viditelným řádkem elektronického podpisu ředitele odboru řízení územních orgánů
a časovým razítkem a uložen v souboru ve formátu *.pdf. Název souboru bude tvořen
šestimístným číselným kódem příslušného katastrálního území, podtržítkem a textem
„pomistni_schvaleno_CUZK“. Označení názvu souboru je zajištěno automatizovaně aplikací
pro revizi.

1.10 Schválený seznam pomístních jmen předá ČÚZK prostřednictvím aplikace pro revizi zpět
KÚ k promítnutí změn pomístních jmen ve standardizovaném znění do souboru geodetických
informací.
1.11 KÚ promítne v katastrální mapě změny v označení názvu obce, části obce, ulice, veřejného
prostranství a dalších místních názvů vedených v RÚIAN na základě tohoto registru. Změny
pomístních jmen promítne v katastrální mapě na základě schválených změn podle bodu 1.10.
Pokud pozemek, na kterém se nachází koryto vodního toku, není v katastru evidován jako
parcela s druhem pozemku „vodní plocha“ a způsobem využití „koryto vodního toku přirozené
nebo upravené“ nebo „koryto vodního toku umělé“, název vodního toku nebo vodní plochy se
v katastrální mapě neuvede.
1.12 Výsledný elaborát revize názvosloví, který obsahuje
a) seznamy místních názvů a pomístních jmen potvrzené obcí a označené podle
bodu 3) odst. 1.7,
b) seznam pomístních jmen schválený KÚ a označený podle 1.6,
c) seznam pomístních jmen schválený ČÚZK a označený podle 1.9 a
d) přehled místních názvů a pomístních jmen uložený ve formátu pdf a označený
podle bodu 1 odst. 1.7,
se uloží v rámci listiny „Revize názvosloví“ (kód 256) v řízení RO, respektive v řízení OO
nebo PUP.
1.13 V případě obnovy katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav objedná
pověřený zaměstnanec KÚ podklady podle odst. 1.1 a spolu s „Podmínkami užití
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digitálních dat z databáze geografických názvů Geonames“ (příloha č. 2) je KÚ poskytne
příslušné pobočce KPÚ. Pobočka KPÚ zajistí prostřednictvím zpracovatele pozemkových
úprav činnosti uvedené v odst. 1.2 až 1.5. Upravený přehled místních názvů a pomístních
jmen a obcí potvrzené seznamy místních názvů a pomístních jmen předá KÚ, který
neprodleně zajistí činnosti podle odst. 1.6 a 1.7. KÚ po obdržení od ČÚZK předá schválený
seznam pomístních jmen pobočce KPÚ.
2

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1

Tímto metodickým a organizačním pokynem se ruší Metodický a organizační pokyn
k aktualizaci místního a pomístního názvosloví při obnově katastrálního operátu ze dne
27. ledna 2011, č.j. ČÚZK-550/2011-22.

2.2

Revize názvosloví se v katastrálním území, kde byla provedena v posledních 10 letech,
neprovádí.

2.3

Tento metodický a organizační pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Dne 14. prosince 2018
č.j. ČÚZK-13965/2018-22

Mgr. Martina Hercegová
ředitelka odboru řízení územních orgánů

Mgr. Martina
Hercegová
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Podepsal Mgr. Martina Hercegová
DN: cn=Mgr. Martina Hercegová, c=CZ,
o=ČR - Český úřad zeměměřický a
katastrální [IČ 00025712], ou=100516,
email=martina.hercegova@cuzk.cz
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Datum: 2018.12.14 13:01:51 +01'00'

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Ukázky typů písma
Příloha č. 2 - Podmínky užití digitálních dat z databáze geografických názvů Geonames
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Ukázky typů písma
TYPPP
D_KOD

Příloha č. 1 k č.j. ČÚZK 13965/2018-22

Druhové označení

Ukázka písma
MÍSTNÍ NÁZVY

1001
1002
1004

Město
Městská část, městský obvod
Obec, městys, vojenský újezd

1005

Část obce

1006

Základní sídelní jednotka

1007

Místní část (skupina budov, samota, hrad, zámek),

1008

Ulice a další veřejná prostranství
POMÍSTNÍ JMÉNA

1009

1010

1012

Pozemková trať (polní trať, lesní pozemek,
zemědělský pozemek), vrchol, hřbet a údolí,
močál, ostrov, poloostrov, propast, svah, sedlo,
průsmyk, skála, rokle, strž) – standardizované
jméno
Pozemková trať (polní trať, lesní pozemek,
zemědělský pozemek), vrchol, hřbet a údolí,
močál, ostrov, poloostrov, propast, svah, sedlo,
průsmyk, skála, rokle, strž) – nestandardizované
jméno uvedené pouze v katastrální mapě
Sousední stát

1013

Vodní tok splavný 1)

1014

Vodní tok nesplavný 2), potok 3)

1015

Přehradní nádrž , rybník, jezero

Poznámky:
1)
2)

3)

Splavným vodním tokem je vodní cesta využívaná pro provozování vodní
dopravy podle § 3 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve
znění pozdějších předpisů, (tj. splavná část Labe, Vltavy a Moravy).
Nesplavným vodním tokem je ostatní významný vodní tok podle přílohy
č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních
toků, bez rozlišení úseku toku.
Potokem je drobný vodní tok, tj. vodní tok nezahrnutý mezi významné vodní
toky.
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Příloha č. 2 k č.j. ČÚZK 13965/2018-22

PODMÍNKY UŽITÍ DIGITÁLNÍCH DAT Z DATABÁZE GEOGRAFICKÝCH NÁZVŮ
GEONAMES
Poskytovatel dat: KÚ pro ……………….………
Nabyvatel dat: Pobočka krajského pozemkového úřadu …………
1.

Digitální data z databáze Geonames se poskytují pouze pro potřeby pozemkových úprav,
jejichž výsledky budou využity pro obnovu katastrálního operátu v katastrálním území
…………………………………, konkrétně pak pro potřeby revize místních názvů a
pomístních jmen v daném území.

2.

Rozsah předaných digitálních dat: ……………………

3.

V souladu s § 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, jsou digitální data pro účely
uvedené v bodě 1 poskytovány bezúplatně.

4.

Nabyvatel dat je oprávněn postoupit data třetí osobě – zpracovateli pozemkových úprav
(dále jen „zpracovatel“) výhradně za účelem zpracování pozemkových úprav. Nabyvatel
dat je povinen vždy zpracovatele smluvně zavázat k užití digitálních dat pouze pro účely
uvedené v bodě 1.

5.

Nabyvatel dat se zavazuje, že zamezí užití digitálních dat dalšími osobami.

6.

Neoprávněné využívání nebo rozšiřování poskytnutých digitálních dat j e přestupkem
podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů, souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
a porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, případně může být posuzováno podle trestního zákoníku a dalších obecně
závazných předpisů.

V …………………. dne ................

Za poskytovatele dat:

Za nabyvatele dat:
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