3976/1993-22
Pokyny
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 18. října 1993
pro zápis právních vztahů k nemovitostem a dalších údajů do katastru nemovitostí
Změna: 31/1994-23
Změna: 2324/1997-23
Změna: 2186/2003-23
Český úřad zeměměřický a katastrální v souvislosti s vydáním zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje
zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č.
171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a mění se zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem a v souvislosti s potřebou sjednocení postupu katastrálních úřadů při zápisu dalších údajů do
katastru nemovitostí vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech tyto pokyny:

Čl.1
Přechod vlastnických práv k nemovitostem podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů se do katastru
nemovitostí zapíše od účinnosti zákona č. 210/1993 Sb., t. j. od 13. srpna 1993 záznamem, na základě oznámení, doloženého:
a) zakladatelskou listinou akciové společnosti nebo kupní smlouvou při přímém prodeji nebo potvrzením příslušného orgánu o
prodeji veřejnou dražbou,
b) úředně ověřenou kopií příslušné části privatizačního projektu zahrnující:
- úvodní stranu projektu,
- rozhodnutí příslušného orgánu o privatizaci (vlády ČR nebo ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR),
případně schvalovací dopis ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR nebo vlády včetně podmínek
schválení u privatizačních projektů schválených před 13. srpnem 1993,
- soupis nemovitého majetku podle katastru nemovitostí ČR,
c) rozhodnutím zakladatele podniku o zrušení podniku nebo rozhodnutím o vynětí části majetku na Fond národního majetku
České republiky nebo jeho ověřenou kopií,
d) výpisem z obchodního rejstříku.
Pokud soupis nemovitostí v privatizačním projektu nebude obsahovat údaje o nemovitostech podle § 5 zákona č.
344/1992 Sb., musí předkladatel tyto údaje doplnit a doplněk nechat u akciových společností potvrdit ministerstvem pro správu
národního majetku a jeho privatizaci ČR , popřípadě zakladatelem státního podniku, který převádí majetek na Fond národního
majetku ČR a u přímých prodejů, veřejných soutěží a dražeb Fondem národního majetku ČR.
Záznam do katastru nemovitostí musí vždy souhlasit s nemovitostmi uvedenými v privatizačním projektu.
Při záznamu vkladu privatizovaného majetku do obchodní společnosti podle pokynů ministerstva zemědělství ze dne
22. 6. 1993 č. j. 552/93-630 je možné, aby předkladatel při oznámení změny k zápisu do katastru nemovitostí postupoval i v
několika etapách . To znamená, že může k zápisu do katastru nemovitostí předložit operát podle bodu 7 uvedených pokynů
nejdříve se soupisem nemovitostí zpracovaným podle bodu 4 pro nemovitosti, u nichž zápis změny vlastnického práva v
katastru nemovitostí je bezproblémový, a později, po zajištění například potřebných geometrických plánů, předložit soupis
nemovitostí s údaji o zbývajících privatizovaných nemovitostech. Takto je možné postupovat i při záznamu privatizovaného
majetku jiných obchodních společností.
Při záznamu práv k nemovitostem do katastru nemovitostí se nabývací listiny označují při zápisu do výkazu změn
opět kódy podle odst. 20 pokynů ČÚGK ze dne 21. ledna 1992 č. 80/1992-21 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. března 1992 č. j.
826/1992-21, t. j. kódem 22 zakladatelská listina při vkladu privatizovaného majetku z vlastnictví Fondu národního majetku na
společnost,
kódem 23 smlouva o převodu privatizovaného majetku z Fondu národního majetku na obec, nebo smlouva o převodu
privatizovaného majetku z Fondu národního majetku na Pozemkový fond ČR, jde-li o majetek sloužící zemědělské výrobě,
kódem 24 kupní smlouva o prodeji privatizovaného majetku Fondem národního majetku,
kódem 19 potvrzení příslušného orgánu o přechodu vlastnického práva k privatizovanému majetku příklepem ve
veřejné dražbě.

Čl.2
Při privatizaci zdravotnických zařízení bude v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 24. března 1993 č. 137 za
souhlasu nabyvatele, FNM, ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny smlouvou o převodu privatizovaného
majetku současně zřizováno jiné věcné právo k dotčeným nemovitostem. Vzhledem k tomu, že změna vlastnických práv k
privatizovaným nemovitostem se zapisuje do katastru nemovitostí záznamem a věcné právo vznikne vkladem práv do katastru
nemovitostí, postupuje katastrální úřad při zápisu práv do katastru nemovitostí podle těchto zásad:

- listina musí být katastrálnímu úřadu předložena v souladu s § 38 vyhlášky č.126/1993 Sb. v počtu o tři větším, než je počet
účastníků smlouvy,
- podání se zapíše do protokolu V a na listinu se vyznačí příslušné jednací číslo podle čl. 12 jednacího řádu katastrálního úřadu,
tj. V 4 s příslušným číslem.
- katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí,
- změna vlastnického práva k dotčeným nemovitostem se zapíše do katastru nemovitostí záznamem,
- zřízení jiného věcného práva k dotčeným nemovitostem se zapíše do katastru nemovitostí toutéž nebo další samostatnou
položkou výkazu změn,
- v dalším katastrální úřad jedná postupem obvyklým při řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí.

Čl.3
Přechodná opatření k realizaci zákona č. 210/1993 Sb. pro zápis vlastnických vztahů k nemovitostem do katastru
nemovitostí:
a/ Pro vznik vlastnického práva podle § 19 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů je rozhodné datum
podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Pokud návrh na vklad práva k privatizovaným nemovitostem byl podán
před datem účinnosti zákona č. 210/1993 Sb., tj. před 13. srpnem 1993, postupuje katastrální úřad podle dosavadních předpisů.
Vlastnické právo k privatizovanému nemovitému majetku vzniká vkladem do katastru nemovitostí.
Pokud návrh na vklad vlastnického práva k privatizovanému majetku byl podán po účinnosti uvedeného zákona, vlastnické
právo k privatizovanému nemovitému majetku vzniklo podpisem kupní smlouvy nebo vznikem obchodní společnosti, nejdříve
však účinností zákona č. 210/1993 Sb., tj. 13. 8. 1993. Změna se zapíše do katastru nemovitostí v souladu s § 19 odst. 3
zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů záznamem.
Pokud návrh na vklad vlastnického práva k privatizovanému majetku byl podán před datem účinnosti zákona č. 210/1993 Sb., a
účastníci vezmou návrh na vklad práva do katastru nemovitostí zpět a FNM s tím souhlasí, katastrální úřad řízení o vkladu
práva zastaví podle § 30 správního řádu. Zápis do katastru nemovitostí se provede záznamem na základě oznámení jednoho z
účastníků. Vlastnictví vznikne účinností zákona č. 210/1993 Sb., tj. 13.8.1993.
b/ Zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí, které vznikly podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění zákona č. 92/1992 Sb. a
zákona č. 544/1992 Sb. do 31. prosince 1992 se provádí záznamem.
Pokud již byl podán katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle dosavadního ustanovení § 16 odst. 3 zákona
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, katastrální úřad řízení o vkladu dosud
neukončil, vyzve navrhovatele, aby návrh na vklad vzal zpět. Souhlas Fondu národního majetku se zpětvzetím návrhu na vklad
je v příloze č.1. Katastrální úřad řízení zastaví podle § 30 správního řádu.
Jestliže navrhovatel návrh zpět nevezme, katastrální úřad fakticky v řízení nepokračuje a tuto skutečnost oznámí účastníkům
řízení se sdělením, že se změnou právních předpisů odpadl důvod pro pokračování v řízení.
Pokud zápis změny vlastnických práv nebyl proveden již v evidenci nemovitostí (do 31.12.1992), katastrální úřad zapíše tuto
změnu do katastru nemovitostí záznamem. Jedno vyhotovení listiny se ponechá ve spisu, jedno se založí s ostatními přílohami
do sbírky listin a zbývající vyhotovení listin se vrátí zpět předkladateli.

Čl. 4
Sjednocení názvu vlastníka nemovitostí českého plynárenství a názvu organizace s právem hospodaření k tomuto
nemovitému majetku v katastru nemovitostí
Český plynárenský podnik, s.p. je právním nástupcem níže uvedených organizací. Úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících tuto skutečnost jsou uloženy na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním (jejich seznam je uveden v příloze
č. 2 pokynů). Katastrální úřady opraví záznamem název vlastníka a název organizace s právem hospodaření na všech listech
vlastnictví, na kterých je zapsána organizace plynárenského průmyslu pod některým z níže uvedených názvů právního
předchůdce uvedeného státního podniku na " Česká republika - Český plynárenský podnik s.p., IČO 000026 7400".
Sdružení plynáren Praha
Československé plynárenské podniky Praha
České plynárenské podniky, Praha
Středočeské plynárny Praha
Západočeské plynárny Plzeň
Severočeské plynárny Ústí nad Labem
Východočeské plynárny Hradec Králové
Severomoravské plynárny Ostrava
Jihomoravské plynárny Brno
Tranzitní plynovod Praha

Plynoprojekt Praha
České plynárenské podniky, koncern, Praha
České plynárenské podniky, státní podnik, Praha

Čl.5

Zápisy přechodů a převodů nemovitého majetku Československého svazu tělesné výchovy v katastru nemovitostí v
souladu s usnesením mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy na subjekty sdružené v Českém
svazu tělesné výchovy
5.1 Na mimořádném sjezdu Československého svazu tělesné výchovy konaném dne 25.3.1990 bylo schváleno
usnesení o zániku Československého svazu tělesné výchovy (příloha č. 3) s tím, že právními nástupci se staly:
- Český svaz tělesné výchovy (dále jen "ČSTV"),
- Slovenské združenie telesnej kultury,
- Československá konfederace sportovních a tělových svazů (dále jen ČSKSTS") a
- tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se zaregistrovaly u Ministerstva vnitra.
Tímto aktem došlo k přechodu vlastnického práva k majetku Československého svazu tělesné výchovy, který tyto
organizace reálně užívaly a měly k němu zřízeno právo hospodaření.
5.2 Do katastru nemovitostí se přechod vlastnického práva v těchto případech zapíše záznamem na podkladě
oznámení ČSTV (příloha č. 4).
5.3 Převod vlastnického práva k nemovitému majetku ČSKSTS na ČSTV na základě rozhodnutí 9. a 10. schůze
valného shromáždění ČSKSTS se zapíše do katastru nemovitostí vkladem na podkladě smlouvy o bezplatném převodu
vlastnického práva k nemovitému majetku ČSKSTS na ČSTV (příloha č. 6).
5.4 Převod vlastnických práv k nemovitému majetku bývalého Československého svazu tělesné výchovy na
oprávněnou osobu podle zákona č. 173/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 232/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, se zapisuje do katastru nemovitostí:
a) záznamem na podkladě dohody o navrácení majetkových práv uzavřené nejpozději k 31.12.1991 nebo na podkladě dohody
o navrácení majetkových práv uzavřené v období od 1.1.1992 do 31.12.1991 a registrované státním notářstvím.
b) vkladem na podkladě dohody o navrácení majetkových práv (ukázka v příloze č. 7) uzavřené po 31.12.1992 nebo na
podkladě dohody o navrácení majetkových práv uzavřené do 31.12.1992, pokud měla být a nebyla registrována státním
notářstvím.
5.5 Ve všech výše uvedených listinách musí být nemovitosti uvedeny v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Listiny musí být podepsány
oprávněnými zástupci ČSTV.

Čl.6

Zápis práv k nemovitému majetku politických stran a politických hnutí vzniklých podle zákona č.424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích a k nemovitému majetku občanských sdružení vzniklých
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, do katastru nemovitostí
Majetek politických stran, politických hnutí a občanských sdružení tvoří ve smyslu uvedených zákonů jeden nedílný
celek. Případná práva a závazky vnitřních organizačních jednotek uvedených subjektů musí být v souladu s těmito zákony
uvedeny v jejich stanovách.
Do katastru nemovitostí se vlastník zapisuje podle listiny. Právní subjektivita organizace nebo její organizační složky
musí být doložena úředně ověřenou kopií stanov nebo jejich příslušné části. Organizace nebo její organizační složka, které
budou zapsány jako vlastníci nemovitostí musí mít i svoje IČO.
Pokud je ve stanovách uvedeno, že pro převod nemovitého majetku na jiný subjekt je nutný souhlas např.
příslušného nadřízeného orgánu, zapíše se toto "omezení dispozičních práv k nemovitostem" z důvodu § 5 odst.1 zákona č.
265/1992 Sb. do katastru nemovitostí záznamem na podkladě oznámení příslušného subjektu, doloženého úředně ověřenými
stanovami nebo pouze úředně ověřenou částí stanov, která se týká právní subjektivity orgánu nebo organizační jednotky a
zásad hospodaření.
Úředně ověřené stanovy není nutné vyžadovat jako přílohu při každém zápisu, pokud jsou již uloženy jednou ve
sbírce listin a jejich obsah se nezměnil.

Čl.7

Kupní cena nemovitosti i výše pohledávky v české měně
Při návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti na podkladě smlouvy nebo při návrhu na vklad zástavního práva
se správní poplatek stanoví z nabývací ceny a proto je nutné, aby kupní cena nemovitosti i výše pohledávky byla ve smlouvě
uvedena v české měně, popř. v návrhu na vklad přepočtena na českou měnu, pokud je kupní cena nebo výše pohledávky
uvedena v jiné než české měně. Přepočet je nutno uvést ke dni podpisu smlouvy.

Čl.8
Změna vlastnického práva na základě řízení o vypořádání pohledávky podle § 33c zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů se do katastru nemovitostí zapisuje
vkladem na podkladě:
a) dohody o vypořádání pohledávky věřitele (dohody o převodu nemovitosti jako náhrady za živý a mrtvý inventář nebo dohody
o převodu nemovitosti na vyrovnání majetkového podílu podle zákona č. 42/1992 Sb.),
b) dohody o vypořádání pohledávky věřitele nebo její části vydáním nemovitosti v důsledku provedené dražby (§ 16 nařízení
vlády č.239/1993 Sb., kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku) doložené protokolem o
převodu práv vydražitele (§ 14 nařízení vlády č.239/1993 Sb.).

Čl.9

Doplněk k bodu 31. pokynů ČÚGK ze dne 21. ledna 1992 č.j. 80/1992 ve znění dodatku č. 2 ze dne 28. července 1992 č. j.
2412/1992-21
Při zápisu práv k nemovitému majetku odborových organizací do katastru nemovitostí na podkladě usnesení sjezdu
ROH není nutné pro každý zápis zakládat ověřenou kopii usnesení sjezdu ROH. Pokud ji katastrální úřad vyžaduje, stačí jedna
pro všechny převody Majetkové správní a delimitační unie i Všeodborového svazu. Upozorňujeme, že ověřená kopie tohoto
usnesení je uložena též na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním.

Čl.10

Jednotné číslo vlastnického listu
Pro Pozemkový fond ČR a jeho správu národního majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se v katastru nemovitostí zavádí jednotné číslo
vlastnického listu pro všechna katastrální území České republiky, LV č. 10 002.

Čl.11

Změna subjektu práva hospodaření k nemovitostem ve vlastnictví České republiky na "Českou poštu s.p."
Státní podnik Správa pošt a telekomunikací Praha byl zrušen rozhodnutím ministra hospodářství ČR ze dne 16.
prosince 1992 č. 378/1992. Rozhodnutím ministra hospodářství ČR ze dne 16. prosince 1992 č. 379/1992 byl založen státní
podnik Česká pošta. Změna subjektu práva hospodaření k nemovitostem ve vlastnictví České republiky na "Českou poštu s. p."
se do katastru nemovitostí zapíše záznamem na základě žádosti České pošty s. p. doložené soupisem nemovitostí
podepsaným zástupcem státního podniku Česká pošta a zástupcem státního podniku SPT TELEKOM. Přehled právních
podkladů, ze kterých vyplývá právní nástupnictví České pošty s. p. k organizacím v přehledu uvedeným je v příloze č. 10. Kopie
rozhodnutí ministra hospodářství ČR ze dne 16. prosince č. 379/1993 a výpis z obchodního rejstříku je v příloze č. 11. Úředně
ověřené kopie dokladů jsou uloženy na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním.

Čl.12

Změna druhu pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu na zahradu nebo sad.
Změna druhu pozemku se v katastru nemovitostí provede na základě skutečností uvedených v bodě 29 Dodatku č. 2,
č. j. 2412/92-21 ze dne 28 července 1993, k pokynům ČÚGK ze dne 21. ledna 1992 č. j. 80/1992 Sb., pro provádění zápisů
změn do evidence nemovitostí. Postup podle písm. d) bodu 29 byl projednán s Ministerstvem životního prostředí ČR, s
Ministerstvem hospodářství ČR, a bude následující:
Pokud chce někdo zřídit na svém pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, zahradu či sad, požádá
stavební úřad o sdělení, zda takový záměr vyžaduje vydání územního rozhodnutí.
Stavební úřad posoudí, zda ve smyslu § 10 odst. 5 vyhl. č. 85/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba
stanovit podmínky pro nové využití území.
V případě, že tyto podmínky nebude třeba stanovit, stavební úřad sdělí tuto skutečnost žadateli dopisem.
Žadatel na základě tohoto dopisu oznámí provedené změny kultury příslušnému katastrálnímu úřadu v souladu s § 10
odst. 1 písm. d) zák. č. 344/1992 Sb. ve lhůtě 30 dnů.
V případě, že je třeba stanovit podmínky, pak stavební úřad vydá na návrh účastníka rozhodnutí o využití území
podle § 10 vyhl. č. 85/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
U zahrad, které byly zřízeny před účinností vyhl. č. 378/1992 Sb., t.j. před 17.7.1992, nelze tento postup zpětně
uplatnit, protože do té doby se ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 85/1976 Sb. na zřízení zahrady nevztahovalo. Zpětně
nelze použít ani ustanovení § 4 zák. č. 53/1966 Sb., které bylo zrušeno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu.
Změna druhu pozemku se v katastru nemovitostí provede podle ustanovení § 6 zákona č. 344/1992 Sb,. ve zněni
zákona č. 89/1996 Sb.

Čl.13
Tyto pokyny nabývají účinnosti dne 21. října 1993.
Náměstek předsedy:
Ing. Zbyněk Žižka, v.r.

