108/1995-22
POKYNY
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 30. ledna 1995
o postupu katastrálních úřadů při vybírání správních poplatků podle platné právní úpravy od 1. ledna 1995
Změna: 1709/1995-22
Změna: 7272/1995-22
Změna: 4636/1997-22
Změna: 6567/2002-22
Změna: 6775/2003-22
Tímto pokynem, vydávaným podle § 3 písm. d) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, se podrobněji upravuje postup katastrálních pracovišť při vybírání správních poplatků
stanovených zákonem ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Čl.1
nadpis vypuštěn
Poplatníkem správního poplatku (dále jen „poplatek“) podle
a) položky 103 sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu (dále jen „sazebník“), je osoba, která podala žádost o
poskytnutí údajů z katastru nemovitostí,1)
b) položky 104 sazebníku je osoba, která podala návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.2)

Čl.2
Vybírání poplatku
(1) Poplatky vybírá katastrální pracoviště podle položky 103 sazebníku jen za faktické vydání výsledku úkonu.
(2) Při stanovení výše poplatku uvedeného v položce 103 sazebníku, který je pro zpoplatňovaný úkon "vydání"
vymezen rozsahem 20 parcel, se vychází u výpočtu poplatku
a) podle písmene b) z celkového součtu parcel v každém katastrálním území, u nichž má být vyhotovena identifikace,
b) podle písmene e) ze součtu parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území,
c) podle písmene i) z celkového součtu parcel v jednom katastrálním území, u nichž má být vyhotoveno srovnávací sestavení.
(3) Poplatek podle položky 104 sazebníku je splatný bez vyměření a katastrální pracoviště ho vybere při návrhu na
zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.2)
(4) Za návrh předkládaný více katastrálním pracovištím podle zvláštního předpisu3) (ujednání týkající se nemovitostí
evidovaných v obvodu dvou a více katastrálních úřadů), vybírá poplatek každý katastrální úřad. Za návrh, jehož předmětem je
směna nemovitostí evidovaných v obvodu dvou a více katastrálních úřadů podle zvláštního předpisu,3) vybere poplatek pouze
katastrální úřad, jemuž byl návrh doručen dříve.
(5) Katastrální pracoviště je povinno přijmout každou platbu na úhradu poplatku, i když není provedena poplatníkem a
zachází s ní stejným způsobem, jako by ji zaplatil poplatník.4) Ten, kdo na sebe převzal dobrovolně povinnost zaplacení
poplatku jménem poplatníka, se nemůže úspěšně domáhat jeho vrácení, nebyl-li poplatek zároveň zaplacen i poplatníkem.

Čl.3
Placení a vracení poplatku
(1) Poplatky vybírané podle čl. 2 lze platit kolkovými známkami, jestliže nepřevyšují částku 5000 Kč.5) V ostatních
případech se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu příslušného katastrálního pracoviště převodem z účtu poplatníka
nebo poštovní poukázkou A.
(2) Katastrální pracoviště písemně vyzve poplatníka k zaplacení poplatku
a) před vydáním výsledků úkonů požadovaných podle položky 103 sazebníku.
b) podle položky 104 sazebníku, pokud k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebyl připojen
doklad o úhradě poplatku nebo kolková známka.
Písemná výzva musí obsahovat lhůtu stanovenou pro zaplacení poplatku, tj. lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy, a
sdělení o možném způsobu a formě úhrady poplatku.

Výzva podle písmene a) dále obsahuje poučení, že nedojde-li k zaplacení poplatku, provede katastrální pracoviště
storno žádosti o úkon podle položky 103 sazebníku, přičemž vlastní storno se provede po uplynutí lhůty stanovené v druhé
opakované výzvě.
V poučení ve výzvě podle písmene b) se uvede příčina výzvy, tj. nepřipojení dokladu o úhradě poplatku k návrhu na
zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, a důsledky této skutečnosti s odkazem na příslušné ustanovení
zákona,6) které brání katastrálnímu pracovišti pokračovat v řízení o podaném návrhu.
Do doby zaplacení poplatku neběží lhůta stanovená pro řízení o návrhu na povolení vkladu práv do katastru, přičemž
spis s touto výzvou vyznačenou v tomto řízení má obdobný charakter, jako spis s přerušeným řízením podle zvláštního
zákona.7)
Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání u místně příslušného katastrálního pracoviště ve lhůtě 15 dnů ode
dne, který následuje po doručení výzvy.
(3) Úhrada poplatku poplatníkem na základě výzvy se dokladuje zpravidla tímto způsobem a formou:
a) nalepením kolkové známky8) v požadované hodnotě na zadní straně výzvy, která je vracena katastrálnímu pracovišti,
b) dokladem prokazujícím úhradu převodem hodnoty poplatku z účtu poplatníka nebo poštovní poukázkou A na zvláštní účet
katastrálního úřadu, v případě bezhotovostního převodu z účtu poplatníka je třeba kromě předložení výpisu z tohoto účtu ověřit,
zda byl poplatek připsán na účet katastrálního pracoviště.
(4) Katastrální pracoviště vydá výsledky úkonů požadovaných podle položky 103 sazebníku až po zaplacení poplatku.
Jednotlivé díly kolkových známek se vylepují na veřejné listiny následujícím způsobem:
a) výpisy, opisy a kopie z katastru nemovitostí (Řízení PU)
aa) spodní díl kolkové známky
aaa) na písemných objednávkách, které se ukládají pro období daného roku v rychlovazači nebo
aab) na tiskopisu ČÚZK č. 9.45 Poskytnutí údajů katastru nemovitostí za správní poplatky, tj. evidence hromadných řízení
vyřizovaných v úřední dny na počkání. K vylepenému dílu kolkové známky na tiskopisu bude připojeno pořadové číslo žádosti v
rámci jednoho založeného řízení PÚ. Tiskopisy je možno svazovat do knihy.
aac) v ručně vedené knize s kolkovými známkami pracoviště pozemkové knihy, pokud toto pracoviště je mimo dosah
počítačové sítě katastrálního pracoviště,
ab) horní díl kolkové známky na veřejné listině;
b) potvrzení geometrického plánu (Kniha GP, ZPMZ, NPC)
ba) spodní díl kolkové známky na záznam podrobného měření změn do horního pravého rohu nad údaj „Rok“,
bb) horní díl kolkové známky na jeden prvopis geometrického plánu, který je předán jeho vyhotoviteli a který si ponechá
vyhotovitel pro vlastní evidenci i jako doklad o provedené úhradě správního poplatku.
Je-li poplatek zaplacen na zvláštní účet, uvede se ve spisu poznámka s textem: „SPRÁVNÍ POPLATEK uhrazen VE VÝŠI .....
Kč, dne ..... na zvláštní účet a odkaz na výpis z účtu“.
V případě, kdy žadatel nalepí celou kolkovou známku na žádost, výzvu k zaplacení poplatku nebo úhradu provede na zvláštní
účet, a proto horní díl kolkové známky nelze nalepit na doklad vyřízení, uvede se na veřejné listině poznámka s textem:
„SPRÁVNÍ POPLATEK UHRAZEN ve výši ..... Kč“.
Na výsledku úkonu, který je osvobozen od poplatku, se vyznačí účel, k němuž byl úkon proveden, a poznámka s textem:
„OSVOBOZENO OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ podle § 9 zákona ČNR č. 368/1992 Sb.“. K tomuto textu se dále připojí text o
účelu, ke kterému byl úkon proveden, např. pro účely dědického řízení číslo jednací pověření, kterým soud notáře pověřil, aby
jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví podle zvláštního předpisu.9)
b) potvrzení geometrického plánu (Řízení PGP)
ba) spodní díl kolkové známky na záznam podrobného měření změn do horního pravého rohu nad údaj „Rok“,
bb) horní díl kolkové známky na jeden prvopis geometrického plánu, který je předán jeho vyhotoviteli a který si ponechá
vyhotovitel pro vlastní evidenci i jako doklad o provedené úhradě správního poplatku.
Je-li poplatek zaplacen na zvláštní účet, uvede se ve spisu poznámka s textem: „SPRÁVNÍ POPLATEK uhrazen VE VÝŠI .....
Kč, dne ..... na zvláštní účet a odkaz na výpis z účtu“.
V případě, kdy žadatel nalepí celou kolkovou známku na žádost, výzvu k zaplacení poplatku nebo úhradu provede na zvláštní
účet, a proto horní díl kolkové známky nelze nalepit na doklad vyřízení, uvede se na veřejné listině poznámka s textem:
„SPRÁVNÍ POPLATEK UHRAZEN ve výši ..... Kč“.
Na výsledku úkonu, který je osvobozen od poplatku, se vyznačí účel, k němuž byl úkon proveden, a poznámka s textem:
„OSVOBOZENO OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ podle § 9 zákona ČNR č. 368/1992 Sb.“. K tomuto textu se dále připojí text o
účelu, ke kterému byl úkon proveden, např. pro účely dědického řízení číslo jednací pověření, kterým soud notáře pověřil, aby
jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví podle zvláštního předpisu.9)
(5) Kolkové známky nebo jiné druhy dokladů o zaplacení poplatku podle položky 104 sazebníku se nalepí nebo pevně
připojí k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo k spisovému obalu.
(6) Kolkové známky se znehodnocují otiskem kulatého razítka katastrálního pracoviště se státním znakem
neodstranitelnou razítkovací barvou, a to tak, aby část otisku razítka byla na kolkové známce a část na listině, na které je
kolková známka nalepena. Při nalepení kolkových známek na výsledek úkonu se nesmějí tyto kolkové známky vzájemně

překrývat.8)
Znehodnocení kolkové známky nelze spojovat s náležitostmi veřejné listiny, které jsou uvedeny ve zvláštním
předpisu.1)
(7) Katastrální úřad, který vybral poplatek, je povinen jej vrátit
(7) Katastrální pracoviětě, které vybralo poplatek, je povinno jej vrátit
a) v plné výši, nedošlo-li k provedení úkonu bez viny poplatníka, anebo byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen, anebo
byl-li na žádost prominut Ministerstvem financí,
b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen, nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen nebo
prominut Ministerstvem financí.
Důvodem vrácení poplatku podle položky č. 104 sazebníku není zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí, dále zastavení řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
do katastru nemovitostí.
8) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykoná katastrální pracoviště, ktere jej vybralo. Poplatek zaplacený kolkovou
známkou lze vrátit jedině na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou.
Rozhodnutí v obou případech provede katastrální úřad na vrub zvláštního účtu.

Čl.4

Zvláštní účet státního rozpočtu
(1) O zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu zřízeném Ministerstvem financí pro katastrální pracoviště u České
národní banky, se neúčtuje, ale vede se přesná evidence platebních povinností, jejich úhrad a provedených vratek na základě
výpisů z účtů. Název účtu je "Poplatky správní - ČÚZK" s předčíslím 3711, matrika účtu se shoduje s čerpacím výdajovým
účtem příslušného správního orgánu, podlomení účtu je: /0710 a konstantní symbol pro platby 1149, jako variabilní symbol lze
používat číslo žádosti o úkon. Konstantní symbol pro vratky ze zvláštního účtu je 4148.
(2) Ke konci každého čtvrtletí musí odpovídat stav účtu skutečně vybraným poplatkům, které byly uhrazeny na tento
účet, tzn. provede se dorovnání za jakékoliv platby, o které byl účet krácen (poštovné, poplatky účtované peněžními ústavy) a to
z čerpacího neinvestičního účtu příslušné rozpočtové organizace. Tento zvláštní účet je vždy k 31. 12. Českou národní bankou
vynulován.

Čl.5
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeny10)
a) státní orgány (tzn. všechny orgány zřízené zákonem zákonodárné, soudní a výkonné moci) a státní fondy (Státní fond pro
zúrodnění půdy, Státní fond kultury České republiky, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,
Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní
infrastruktury),
b) diplomatická zastupitelstva cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními
příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva11) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony
prováděné v osobním zájmu nebo osobním prospěchu těchto osob.
c) územní samosprávné celky, jde-li o úkony týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny12)
Obec je pro katastrální pracoviště právnickou osobou, která není pro úkony prováděné katastrálním úřadem
osvobozena (stavební úřady viz. odstavec 3).
Úkony spočívající ve změně vlastnických vztahů k nemovitostem včetně souvisejících úkonů (vydávání výpisů z
katastru nemovitostí, kopí map apod.) prováděné z podnětu obce katastrálním pracovištěm k naplnění právní úpravy obsažené
v zákoně č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, jsou úkony (položky 89 a
90 sazebníku zákona o správních poplatcích) osvobozené od správních poplatků ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. b)
zákona č. 273/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích.
Fond národního majetku, Pozemkový fond České republiky, Fond dětí a mládeže a další fondy, jako např. investiční
fondy, nejsou státními fondy, ale osvobození může přicházet v úvahu podle odstavce 2 písmena d).
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o
sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného, o nemocenském pojištění, o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění a o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí a ve věcech sociální péče a ve věcech branné povinnosti občanů, s
výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou
výsledkem rozhodnutí z úřední moci,13) těmito úkony se rozumí i úkony spočívající ve změně vlastnických vztahů k
nemovitostem včetně souvisejících úkonů (vydávání výpisů z katastru nemovitostí, kopií map apod.) prováděné z podnětu obce
katastrálním pracovištěm k naplnění právní úpravy obsažené v zákoně č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku
České republiky do vlastnictví obcí,
c) pro účely dědického řízení prováděného notářem - soudním komisařem,

d) pro účely exekuční činnosti prováděné soudním exekutorem13a)
Poznámka k písm. b):
Zákon č. 173/1990 Sb. mimo jiné stanoví, že majetková práva odňata dobrovolným tělovýchovným organizacím
zákony č. 187/1949 Sb., č. 71/1952 Sb. a č. 68/1956 Sb., se navracejí Československé obci sokolské a ostatním nově vzniklým
dobrovolným tělovýchovným organizacím. Z ustanovení § 9 odst. 2 zákona vyplývá, že úkony prováděné v důsledku změny z
úřední moci (v daném případě změny ze zákona č. 173/1990 Sb.) jsou od poplatku osvobozené. Katastrální pracovištěd
postupuje podle shora citovaného ustanovení a podle § 9 odst. 3 zákona a na výpisech (identifikaci) z katastru nemovitostí
vyznačí titul nároku na osvobození. V daném případě např. skutečnost, že vydané identifikace jsou podkladem pro uplatnění
zákona č. 17/31990 Sb., viz odst. 4.
(3) Od poplatku podle položky 103 sazebníku jsou dále osvobozeny
a) orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady vymezené zákonem č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znějí pozdějších předpisů,
b) registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále
spolky, společnosti, svazy nebo kluby registrované jako občanská sdružení podle zákona ČNR č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění zákona ČNR č. 300/1990 Sb., jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví státu,
c) úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se
upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele) souvisejícího s
bytem, garáží a ateliérem převáděným nebo již převedeným podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
(4) Od poplatku podle položky 104 sazebníku jsou osvobozeny osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) a b), a dále
návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí ve věci
a) zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu
podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky, Ministerstva financí Slovenské republiky a
předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové
výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve zněnípozdějších předpisů,
b) realizace zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
c) smlouvy o převodu bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterými se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu
příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele), souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděnými,
nebo již převedenými podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.

Čl.6

Zmocnění
Katastrální pracoviště je zmocněno:
a) zvýšit poplatek podle položky 103 na dvojnásobek při vydání výpisu nebo opisu vložky pozemkové knihy v cizím jazyce,
b) snížit poplatek o 50 % při vydání kopií podle položky 103 pořízených na kopírovacích strojích,
c) jedná-li se o návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí ve věci související s výstavbou veřejně
prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování
vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., si od
předkladatele návrhu vyžádat podle potřeby seznam spisů s již povoleným vkladem práv do katastru nemovitostí v dané věci, u
kterých byly uhrazeny poplatky dosahující v úhrnu výši 5000 Kč. Tento seznam je podkladem pro jednání o osvobození od
poplatku podle příslušného ustanovení zákona.15)
c) jedná-li se o návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí ve věci související s výstavbou veřejně
prospěšné stavby16) (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu,
zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., si
od předkladatele návrhu vyžádat podle potřeby seznam spisů s již povoleným vkladem práv do katastru nemovitostí v dané
věci, u kterých byly uhrazeny poplatky dosahující v úhrnu výši 5000 Kč. Tento seznam je podkladem pro jednání o osvobození
od poplatku podle příslušného ustanovení zákona.15)

Čl.7

Přechodná ustanovení k zákonu č. 273/1994 Sb.
(1) Poplatky splatné před účinností zákona č. 273/1994 Sb., (tj. do 31. prosince 1994), se vybírají podle dosavadních
předpisů, t.j. podle zákona č. 368/1992 Sb., ve znění zákona č. 85/1994 Sb.
To znamená, že byla-li výzva k zaplacení poplatku doručena do 31. 12. 1994, postupuje se podle dosavadních
předpisů. Byla-li výzva k zaplacení poplatku odeslána před 31. 12. 1994, avšak doručená po 1. 1. 1995, přičemž poplatek nebyl
uhrazen do 15 dnů po doručení, je třeba v další výzvě postupovat podle nové právní úpravy. Poplatek je třeba doměřit u vkladů
práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupního práva k nemovitostem s věcnými účinky (dříve položka 90 písm. c) za

300,- Kč, nyní za 500,- Kč). Obdobně se postupuje u vkladu práva na základě dohody o vypořádání bezpodílového
spoluvlastnictví manželů (dříve položka 90 písm. f) za 200,- Kč, nyní za 500,- Kč). V případě, že správní poplatek byl zaplacen
při podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí před 1. 1. 1995, je na něj třeba pohlížet jako na zálohu a poplatek ve
shora uvedených případech se doměří.
(2) Byl-li poplatník podle dosavadních předpisů osvobozen od poplatků, avšak novela mu již osvobození nepřiznává
(např. obce), je rozhodujícím datem pro zpoplatnění u položky 89 den vydání výpisu, opisu, kopie, identifikace, srovnávací
sestavení nebo potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí a u položky 90 den
rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru.

Čl.7a

Přechodná ustanovení k zákonu č. 305/1997 Sb.
Poplatky podle položky 90 se vyberou podle dosavadních předpisů, tj. podle zákona č. 368/1992 Sb., ve znění k
31.12.1997. Nová právní úprava mění splatnost poplatku i předmět správního poplatku. Podle položky 90 je zpoplatňovaným
úkonem vklad práva do katastru nemovitostí, podle položky 104 je zpoplatňovaným úkonem návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Návrhy podané do 31.12.1997 se tedy zpoplatňují podle platné právní úpravy do 31.12.1997.

Čl.8

Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Zrušují se pokyny č. 8 ze dne 24. května 1994 č.j. 2239/1994-22.
(2) Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 30. ledna 1995.
Místopředseda:
Ing. Karel Večeře v.r.

Příl.1
zrušena
Příl.2
zrušena
Příl.3
zrušena
Příl.4
zrušena

____________________
1) § 22 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.
2) § 4 zákona ČNR č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
3) § 34 odst. 1 a 2 vyhlášky ČÚZK č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
4) § 59 odst. 7 zákona ČNR č. 37/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
5) § 7 odst. 7 zákona.
6) § 6 odst. 3 zákona.
§ 5 odst. 5 zákona ČNR č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
§ 48 odst. 3 písm. a) vyhlášky ČÚZK č. 126/1993 Sb.
8) Vyhláška ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, ve znění vyhlášky MF č. 264/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje
vyhláška MF č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.
9) § 75 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti ČR č. 584/1992 Sb.
10) § 9 zákona.

11) § 3 odst. 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.
11) Vyhlášky ministerstva zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, a č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o
konzulárních stycích.
§ 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 368/1992 Sb.
12) § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 odst. 2 písmeno c) zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
13) § 9 odst. 2 písm. b) zákona.
13a) Čl. II zákona č. 360/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
14) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákon č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č.
93/1992 Sb. a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
15) Zmocnění u položky 104 sazebníku zákona.
16) § 29 odst. 2 a § 108 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
17) § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a
nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

