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Abstrakt 
 
Tato práce se zabývá pořízením a analýzou správnosti a úplnosti evidování vodních ploch 
v katastru nemovitostí spadajících do územní působnosti Katastrálního pracoviště Příbram. 
 
Je popsán způsob pořízení a vizualizace potřebných dat. Byla provedena a vyhodnocena kontrola 
správnosti evidování jednotlivých způsobů využití u vodních ploch. 
 
Na závěr byly popsány možné způsoby zápisu vlastnictví vodních toků.  
  
 
 

Keywords 
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Abstract 
 
This work deal with the acquisition and accuracy analisys and completeness of registered water 
capacity in real estate register belonging to territorial scope of Pribram Cadastral working place. 
 
The method of operation and visualization of needed data is described. The control of correctness 
of individual methods of water surface utilization registering was performed and evaluated.   
 
The potential methods of the record of the watercourse’s ownerships are described in the 
conclusion.
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4 Úvod  

 
Téma bakalářské práce jsem si zvolil z důvodu svého aktivního zařazení do procesu tvorby 
digitálních a digitalizovaných katastrálních map. Vzhledem k tomu, že s tvorbou těchto map je 
spojena i ne úplně vyřešená otázka evidování vodních ploch v katastru nemovitostí, rozhodl jsem 
se v této práci ukázat některé existující problémy s evidováním vodních ploch a v některých 
případech naznačit nebo doporučit řešení těchto problémů.  
 
Dle odstavce 1.6 Návodu pro obnovu katastrálního operátu [5] je nutné při tvorbě digitální mapy 
zajistit v součinnosti s vodoprávním úřadem zápis všech parcel s druhem pozemku vodní plocha, 
způsob využití tok přírodní, do vlastnictví státu. Tato problematika je ovšem podle mého názoru 
mnohem širší a nemůže být spojena pouze s digitalizací katastrálních map. Při plánovaném 
rychlém postupu digitalizace souboru geodetických informací, kdy by měla být obnovena 
digitální katastrální mapa přepracováním v jednom katastrálním území průměrně za šest měsíců, 
a kdy je nutné při zpracování věnovat pozornost i dalším činnostem, jako například vyhledávání 
a zaměřování identických bodů, vykonání částečné revize katastru, provedení oprav v zápisu 
jiných právních vztahů zapsaných před nasazením Informačního systému katastru nemovitostí 
v roce 2001, oprav adres trvalého pobytu a hlavně samotné tvorbě mapy, je minimálně nevhodné 
a časově nereálné řešit zápis vodních toků do vlastnictví státu přímo při digitalizaci katastrálních 
map. V neposlední řadě je třeba si uvědomit další dvě důležité skutečnosti. Spolupráce 
s příslušnými vodoprávními úřady se může protahovat a mohlo by to způsobit problémy 
s termínem vyhlášení katastrální mapy digitalizované. Zároveň může být problém v personálním 
obsazení pracovních pozic vyčleněných pro zpracování digitálních map, protože zaměstnanci 
na tyto pozice budou, v optimálním případě, vybíráni z osob zaměřených spíše technickým 
směrem. Zajištění zápisu všech vodních toků do vlastnictví státu je ale víceméně věc právního 
posouzení. Zápis vodních toků totiž není zdaleka tak jednoduchý, aby bylo možné jednoduše 
veškerou vodní plochu zapsat do vlastnictví státu. Je nutné posoudit konkrétně danou situaci a dle 
doložených nabývacích titulů rozhodnout, zda daný vodní tok má být ve vlastnictví státu, 
v duplicitním zápisu vlastnictví nebo dokonce v soukromém vlastnictví (více kapitola Evidování 
vlastnictví). 
 
V této práci bych chtěl ukázat i jiné problémy, které mohou být spojeny s evidencí vodních toků 
v katastru nemovitostí a zároveň navrhnout řešení alespoň některých z nich. Budu se věnovat 
nejen lokalitám, kde se digitální mapa tvoří (zde platí povinnost uvést zápis vodních toků 
do správného stavu), ale i oblastem, kde byla vyhlášena platnost digitálních map ještě před 
účinností nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu [5]. Vzhledem ke skutečnosti, že zde 
nebyla správnost zápisu zpravidla kontrolována, chci analyzovat a navrhnout řešení i pro tato 
katastrální území.  
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5 Příprava dat pro analýzu 
 

Není možné se domnívat, že je reálné a systémové zajišťování zápisu do vlastnictví státu všech 
parcel s druhem pozemku vodní plocha, způsob využití tok přírodní, pouze v souvislosti 
s obnovou operátu. Hned na počátku je třeba si uvědomit, že aktuálnost stavu katastru 
nemovitostí z pohledu správnosti vedení jednotlivých druhů pozemků nemusí být vždy zcela 
vyhovující. Z tohoto důvodu je nutné nejprve provést analýzu aktuálnosti a úplnosti dat katastru 
nemovitostí. V této kapitole budou popsána jednotlivá data potřebná pro následnou analýzu 
a postup jejich získání. 
 

5.1 ROZSAH DAT  
 

Pro účely analýzy správnosti evidování toků přírodních v katastru nemovitostí byla zpracována 
oblast spadající do územní působnosti Katastrálního pracoviště Příbram. 
 
V územní působnosti tohoto pracoviště se nachází 280 katastrálních území. V době zpracování 
této práce byla v 55 katastrálních územích vyhlášena digitální mapa a v 15 katastrálních územích 
mapa digitalizovaná. V ostatních katastrálních územích byla platná mapa katastru nemovitostí 
vedena v analogové podobě. 
 

5.2 VYHLEDÁNÍ PARCEL 
 
Pro hromadné vyhledání všech parcel s druhem pozemku vodní plocha a způsobem využití tok 
přírodní byl vyhotoven skript pracující nad databázovými tabulkami Informačního systému 
katastru nemovitostí (dále jen „ISKN“). Skript vyhledává parcely v zadané databázi na základě 
definované podmínky a následně je vypíše do souboru.  
 
Podmínka je definovaná následovně: 
PAR.PAR_TYPE = 'PKN' AND (PAR.DRUPOZ_KOD = 11 AND PAR.ZPVYPA_KOD = 7) 
kde 
AK_PARCELY  alias „PAR“ - tabulka parcel 
PAR_TYPE     - typ parcely 
PKN*     - parcela katastru nemovitostí 
DRUPOZ_KOD    - kód druhu pozemku 
11*     - vodní plocha 
ZPVYPA_KOD   - kód způsobu využití pozemku 
7*     - tok přírodní 
 
* - dle vyhlášky 26/2007 Sb.,[2] 
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Celý text skriptu je uveden v souboru vodni_tok_prirodni.sql (příloha č.1.) Struktura výsledného 
souboru s příponou csv je ve tvaru: 
 
kód katastrálního pracoviště; název katastrálního pracoviště; kód k.ú.; název k.ú.; druh 
číslování parcel; kmenové číslo parcely; poddělení parcelního čísla; druh pozemku; způsob 
využití;. 
 
Soubor s výsledky byl uložen pod názvem tok_prirodni.csv (příloha č.2 - pouze digitálně) a pro 
následné zpracování také jako tabulka programu Microsoft Excel pod názvem tok_prirodni.xlsx 
(příloha č.3 - pouze digitálně).  
 
Skriptem bylo nalezeno 4294 parcel katastru nemovitostí. Pro analýzu správnosti evidování 
druhu pozemku u jednotlivých parcel bylo nutno nejprve zajistit vytvoření grafického 
počítačového souboru. S ohledem na to, že ISKN využívá pro zobrazení grafických map program 
Microstation a tento program je pak na katastrálních pracovištích využíván i pro tvorbu 
digitálních katastrálních map, byl použit i pro pořízení a analýzu dat. 
 
Seznam parcel uložených v souboru tok_prirodni.xlsx byl rozdělen do tří kategorií, a to podle 
typu platné katastrální mapy. Do katastrálních území, ve kterých je vyhlášena digitální mapa, 
příslušelo 2452 parcel, do katastrálních území s digitalizovanou mapou příslušelo 497 parcel 
a 1345 parcel bylo evidováno v katastrálních územích s analogovou mapou.  
 
V případě digitálních map bylo pořízení grafického souboru nejjednodušší. Prostředky ISKN   
za pomoci aplikace Poskytování údajů (dále jen „PU“), byl zadán seznam požadovaných parcel 
a následně vygenerován výkres ve formátu dgn. Konkrétně byl zvolen postup zadávání seznamu 
parcel načtením ze souboru vytvořeného ze souboru csv pořízeného skriptem, kdy se seznam 
parcel načetl do formuláře „PU044 Výběr ze seznamu parcel“. 
 
Struktura načítaného souboru musí být ve formátu: 
 
KU_KOD;DRUH_CISLOVANI;KMENOVE_CISLO;PODDELENI_CISLA ;DIL_PARCELY;ZDROJ_ZE 
 

KU_KOD  - šestimístný kód katastrálního území 
DRUH_CISLOVANI - druh číslování parcel 
KMENOVE_CISLO - kmenové parcelní číslo 
PODDELENI_CISLA - poddělení parcelního čísla 
DIL_PARCELY - díl parcely 

ZDROJ_ZE  - původ parcely vedené zjednodušeným způsobem 
 

Př:    717193;2,33;1;;  
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Tlačítkem “Zobraz“ ve formuláři „PU112 Spuštění tiskové sestavy“ následně došlo 
k vygenerování požadovaného grafického souboru ve formátu dgn. Z přehledové mapy ISKN 
byla navíc převzata přehledová mapa hranic obcí a katastrálních území. To vše bylo uloženo 
do souboru vodni_plocha.dgn.  
 
Již poněkud složitější byl postup získání obrazů parcel v katastrálních územích s digitalizovanou 
mapou v systému Gusterberg. Zde došlo nejprve k převodu této mapy do S-JTSK pomocí 
transformačního klíče, používaného pro převod těchto map v souvislosti s převodem prvků 
na orientační mapu vystavenou na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz). Poté došlo 
k selekci požadovaných parcel a k jejich uložení do výkresu získaného z digitálních map. Selekci 
parcel není možné provádět automaticky, protože tyto mapy nejsou vedeny prostředky ISKN.  
 
Časově nejnáročnější bylo získání obrazů parcel v katastrálních územích s platnou analogovou 
mapou. K tomuto byly použity rastrové soubory platných map katastru nemovitostí, využívaných 
rovněž jako součást orientační mapy parcel. Pro jednodušší vyhledávání parcelních čísel byly 
využity definiční body parcel, které jsou vedeny u všech parcel katastru nemovitostí v územní 
působnosti katastrálního pracoviště. Na náročnost této činnosti ukazuje i skutečnost, že muselo 
být postupně připojeno přibližně přes 500 rastrových souborů katastrálních map a většina z nich 
i několikrát. To bylo způsobeno zvoleným postupem prací, kdy byly parcely vektorizovány 
po jednotlivých katastrálních územích.  
 
 
Následující graf vyjadřuje počet parcel získaných jednotlivými metodami. 
 
 

Graf 1: Rozdělení parcel s využitím tok přírodní dle typu 
mapy 

 
 



 Stránka 13 
 

Z grafu je možné vyčíst, že 1345 parcel bylo nutno přímo vektorizovat. Jestliže budeme počítat 
s průměrným časem 5 minut potřebným pro zakreslení jedné parcely, dostaneme se odhadem přes 
110 hodin práce nutných pro vyhotovení celého výkresu. Vzhledem k tomu, že do tohoto času je 
nutné zahrnout připojení rastru, vyhledání parcely a samotnou vektorizaci její hranice, je udaných 
5 minut minimum. Navíc po skončení vektorizace bylo třeba provést topologické kontroly, jako 
například uzavřenost parcel, křížení hranic, návaznost parcel atd.  
 
Ovšem již v průběhu těchto prací bylo zřejmé, že v žádném případě nebude dostačující pracovat 
pouze s parcelami vedenými v katastru nemovitostí se způsobem využití „tok přírodní“. 
V některých místech bylo na první pohled patrné, že je tok přírodní na vytvořené mapě 
nesmyslně přerušen. Z tohoto důvodu bylo nutné analyzovaná data rozšířit o další pozemky. Jako 
nejvhodnější se nabízela možnost pořízení dat pro všechny parcely s druhem pozemku „vodní 
plocha“ bez rozlišení způsobu využití. 
 
Pro vyhledání všech parcel s tímto druhem pozemku byl tedy vytvořen druhý skript. Tento skript 
zároveň nevypisuje parcely s druhem využití „tok přírodní“. Výsledek je opět uložen do souboru, 
a to na základě podmínky: 
 
(PAR.PAR_TYPE = 'PKN') AND (PAR.DRUPOZ_KOD = 11 AND PAR.ZPVYPA_KOD != 7) 
kde 
AK_PARCELY  alias „PAR“ - tabulka parcel 
PAR_TYPE     - typ parcely 
PKN*     - parcela katastru nemovitostí 
DRUPOZ_KOD    - kód druhu pozemku 
11*     - vodní plocha 
ZPVYPA_KOD   - kód způsobu využití pozemku 
7*     - tok přírodní 
 
* - dle vyhlášky 26/2007 Sb.,[2] 
 
 
Celý text skriptu je uveden v souboru vodni_tok_ostatni.sql (příloha č.4.) Skriptem bylo vypsáno 
dalších 4395 parcel katastru nemovitostí. Struktura výsledného souboru s příponou csv je opět 
ve tvaru: 
 
kód katastrálního pracoviště;název katastrálního pracoviště;kód k.ú.;název k.ú.;druh 
číslování parcel;kmenové číslo parcely;poddělení parcelního čísla;druh pozemku;způsob 
využití;. 
 
Soubor s výsledky byl uložen pod názvem vodni_ostatni.csv (příloha č.5 - pouze digitálně) a pro 
další zpracování také jako tabulka pod názvem vodni_plocha.xlsx (příloha č.6 - pouze digitálně). 
V souboru došlo k rozdělení jednotlivých druhů pozemků na jednotlivé listy.  
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Nakonec byla do tohoto souboru jako samostatný list vložena data ze souboru tok_prirodni.xlsx. 
Následující graf ukazuje počty parcel dle jednotlivých způsobů využití. 
 
 

Graf 2: Podíl počtu parcel dle způsobu využití pozemku 
 

 
Před započetím prací na získání souboru s obrazy parcel bylo nutno učinit rozhodnutí, jak odlišit 
ve výkresu jednotlivé způsoby využití. Nebylo již možné ponechat zakreslené hranice veškerých 
parcel se stejnými atributy, tak jak to bylo připraveno v původním výkresu vodni_plocha.dgn. 
Vzhledem k tomu, že v databázi ISKN se celkem vyskytovalo 6 různých způsobů využití pro 
druh pozemku vodní plocha, bylo nutné navrhnout šest odlišných typů hranic. V tabulce jsou 
uvedeny navržené atributy pro jednotlivé způsoby využití a pro jednotlivé typy hranic územních 
jednotek: 
 
 

Tabulka 1:Atributy grafických elementů pro jednotlivé způsoby využití 
 

Typ hranice Vrstva Barva Tloušťka Typ 

    soubor tisk     

Vodní plocha/rybník  6 1 1 0 0 

Vodní plocha/tok přírodní  7 7 95 0 0 

Vodní plocha/tok umělý 8 5 117 0 0 

Vodní plocha/nádrž přírodní 9 11 11 0 0 

Vodní plocha/nádrž umělá 10 20 132 0 0 

Vodní plocha/zamokřená 11 130 130 0 0 

Hranice okresu 15 0 0 3 0 

Hranice obce 16 3 - 1 0 

Hranice katastrálního území 17 6 - 0 0 
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Postup tvorby grafického souboru byl obdobný jako v případě toků přírodních. Nejprve byly 
získány obrazy parcel z ISKN v lokalitách s digitálními mapami. Postupně, po jednotlivých 
způsobech využití, byla importována parcelní čísla do formuláře „PU044 Výběr ze seznamu 
parcel“ v ISKN a generovány výkresy ve formátu dgn. Ty pak byly jednotlivě upravovány 
v souladu s výše uvedenou tabulkou. Nakonec došlo ke sjednocení všech šesti výkresů 
do jednoho.  
 
Obrazy parcel z digitalizovaných map byly získány postupem obdobným jako v případě obrazů 
parcel se způsobem využití tok přírodní. Následně byla provedena vektorizace zbylých parcel. 
Tato vektorizace čítala 1847 parcel katastru nemovitostí. Jestliže opět budeme počítat průměrně 
5 minut na vektorizaci jedné parcely, byla časová náročnost této části přes 150 hodin. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o velice časově náročnou, ale rutinní část přípravy podkladů, spolupracovali 
na této činnosti i někteří zaměstnanci katastrálního pracoviště. Celkový čas vektorizace všech 
parcel tak činí přes 260 hodin, zatímco pořízení dat z digitálních map je otázka pouze několika 
desítek minut, a to bez ohledu na počet parcel. Výsledná mapa „Vodní plocha – evidovaný 
stav“ je uložena v příloze č.7 a zároveň v souboru vodni_plocha.dgn (příloha č.8 – pouze 
digitálně).  
 
Graf 3 ukazuje celkové počty a rozložení parcel mezi jednotlivými typy map. 
 
 

Graf 3: Rozdělení parcel s druhem pozemku vodní plocha dle typu 
mapy
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5.3 ČASOVÁ NÁROČNOST 
 
 
Za předpokladu osmihodinového pracovního úvazku je možné konstatovat, že etapa pořizování 
dat pro analyzování správnosti vedení vodních toků v katastru nemovitostí byla dokončena 
za 35 člověkodní.  

 
Z uvedené práce je zřejmé, že již tato etapa, která je nutná pro analýzu správnosti evidování 
vodních toků přírodních v katastru nemovitostí, je časově velice náročná a to i přesto, 
že na většině ostatních katastrálních pracovišť by se dala předpokládat menší časová náročnost. 
Územní působnost Katastrálního pracoviště Příbram je totiž co do rozsahu nadprůměrná. 
 
 

5.4 OSTATNÍ PODKLADY 
 
 
Pro následnou analýzu bylo třeba zajistit další data, protože zásadní závěry ohledně vedení 
vodních toků v katastru nemovitostí není možné činit pouze na základě připraveného grafického 
souboru. Jako další potřebná data bylo vhodné zajistit hlavně snímky z leteckého snímkování 
(ORTOFOTO) a vrstvu vodstva ve formátu dgn evidovanou v Základní bázi geografických dat 
(ZABAGED). Snímky ORTOFOTO jsou k dispozici vždy na příslušném katastrálním pracovišti 
a data ZABAGED byla pro účely analýzy poskytnuta v rozsahu 127 listů map v měřítku 1:5000 
Zeměměřickým úřadem v Praze (příloha č.11 - pouze digitálně). Protože na mapách 
pozemkového katastru jsou znázorněny vodní toky, bylo výhodné počítat i s využitím rastrů 
těchto map. V současné době by všechna pracoviště měla mít k dispozici tyto rastry a to již 
dokonce převedené do S-JTSK. 
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6 Analýza dat 

 
Po ukončení fáze přípravy dat bylo možné přistoupit k analýze správnosti evidování druhu 
pozemku a způsobu využití nemovitosti. Už z pořízené mapy „Vodní plocha – evidovaný stav“ 
je zřejmé, že celá řada chyb bude zaviněna odlišným evidováním vodních ploch v jednotlivých 
katastrálních územích. Jako příklad je možné uvést evidování řeky Vltava, kterou v okrese 
Příbram tvoří ve skutečnosti souvisle pouze vodní plochy nádrže umělé, konkrétně nádrž Orlík, 
Kamýk a Slapy. Z mapy je ovšem evidentní, že v některých katastrálních územích je nádrž umělá 
vedena chybně jako vodní plocha tok umělý. 

 
 
6.1 DRUHY A ZPŮSOBY VYUŽITÍ POZEMKU 
 
 
Před začátkem analýzy dat bylo nutné se detailně seznámit s možnými druhy pozemků a způsoby 
využití nemovitostí. Jednotlivé druhy pozemků a způsoby využití nemovitostí, včetně uvedení 
konkrétního popisu, jsou vyjmenovány ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ze dne 5. února 2007, kterou 
se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška) [2] a uvedeny 
v následujících tabulkách. 
 

Tabulka 2: Druhy pozemku 
 

Kód Název Zkráceně Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru 

2 orná půda   Pozemek, 

      

a) na němž se pravidelně pěstují obilniny, 
okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné 
zemědělské plodiny, 

      
b) který je dočasně zatravňován (víceleté pícniny 
na orné půdě). 

3 chmelnice   Pozemek, na němž se pěstuje chmel. 

4 vinice   Pozemek, na němž se pěstuje vinná réva. 

5 zahrada   Pozemek, 

      

a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, 
květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro 
vlastní potřebu, 
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Tabulka 2: Druhy pozemku 

 

Kód Název Zkráceně Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru 

 
 
 
     

b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo 
ovocnými keři až do výměry 0,25 ha, který 
zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými budovami. 

6 ovocný sad ovoc. sad Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo 
ovocnými keři o výměře nad 0,25 ha. 

7 trvalý travní porost travní p. Pozemek porostlý travinami, u něhož hlavní 
výtěžek je seno (tráva), nebo je určený k trvalému 
spásání, i když je za účelem zúrodnění rozoráván. 

10 lesní pozemek lesní poz Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož 
byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich 
obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, 
není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly 
lesní porosty dočasně odstraněny na základě 
rozhodnutí orgánu státní správy lesů [§ 3 odst. 1 
písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.]. 

11 vodní plocha vodní pl. Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní 
nádrž, močál, mokřad nebo bažina. 

13 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zast. pl. Pozemek, na němž je 

    a) budova nebo rozestavěná budova podle § 2 odst. 
1 písm. b), d) a e) katastrálního zákona, včetně 
nádvoří, vyjma skleníku, který je v katastru 
evidován jako budova, postaveného na 
zemědělském nebo lesním pozemku, budovy 
postavené na lesním pozemku a budovy evidované 
na pozemku vodní plocha, 

      b) společný dvůr podle § 4 odst. 4 písm. c), 
      c) zbořeniště, 
      d) vodní dílo. 

14 ostatní plocha ostat. pl. Pozemek neuvedený v předcházejících druzích 
pozemků. 
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Tabulka 3: Způsoby využití pozemku 
 

Kód Název Zkráceně Význam 

Kód 
druhu 

p. 
1 skleník, 

pařeniště 
skleník-
pařeniš. 

Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště.   

2 školka   Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních 
nebo okrasných stromů, viničná školka nebo školka 
pro chmelovou sáď. 

2 až 7 
a 10 

3 plantáž dřevin   Na pozemku je semenná plantáž, plantáž 
energetických dřevin, vánočních stromků, 
lignikultury apod. 

2 až 
10 a 
14 

4 les jiný než 
hospodářský 

les (ne 
hospodář.) 

Pozemek zařazený do kategorie lesy ochranné a 
lesy zvláštního určení podle § 7 a 8 zákona č. 
289/1995 Sb. 

10 

5 lesní pozemek, 
na kterém je 
budova 

les s 
budovou 

Lesní pozemek, na kterém je budova, ale pozemek 
není odňat plnění funkcí lesa. 

6 rybník   Umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb s 
možností úplného a pravidelného vypouštění. 

11 

7 koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

tok 
přirozený 

Koryto vodního toku, které vzniklo působením 
tekoucí vody a dalších přírodních faktorů (bystřina, 
potok, řeka) nebo jehož přírodní charakter je 
změněn technickými zásahy (například břehovým 
opevněním) nebo ohrázováním. 

8 koryto vodního 
toku umělé 

tok umělý Koryto vodního toku, které bylo vytvořeno uměle 
(například opevněné koryto vodního toku, průplav, 
kanál apod.). 

9 vodní nádrž 
přírodní 

nádrž 
přírodní 

Pozemek, na kterém je vodní nádrž, která nebyla 
vytvořena záměrnou lidskou činností (například 
jezero, přírodní deprese naplněná vodou apod.). 

10 vodní nádrž 
umělá 

nádrž 
umělá 

Pozemek, na kterém je vodní nádrž vytvořená 
záměrnou lidskou činností s výjimkou rybníku a 
bazénu ke koupání (například velká vodní nádrž 
vytvořená přehradou, malá vodní nádrž, nádrž 
vytvořená zatopením vytěžených ploch apod.). 

11 zamokřená 
plocha 

zamokřená 
pl. 

Zemský povrch trvale nebo po převážnou část roku 
rozbředlý (močál, mokřad, bažina). 

12 společný dvůr   Společný dvůr v podílovém spoluvlastnictví 
vlastníků bytových domů, které s tímto pozemkem 
sousedí. 

13 
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Tabulka 3: Způsoby využití pozemku 
 

Kód Název Zkráceně Význam 

Kód 
druhu 
p. 

13 zbořeniště   Pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou. 
 

15 dálnice   Pozemek, na kterém je dálnice a její součásti (§ 4 
zákona č. 13/1997 Sb.). 

14 

16 silnice   Pozemek, na kterém je silnice I. až III. třídy a její 
součásti (§ 5 zákona č. 13/1997 Sb.). 

17 ostatní 
komunikace 

ostat.kom
unikace 

Pozemek, na kterém je místní nebo účelová 
komunikace (včetně zpevněné lesní komunikace) a 
její součásti (§ 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb.). 

10 a 14 

18 ostatní 
dopravní 
plocha 

ost. 
dopravní 
pl. 

Letiště, přístav, veřejné parkoviště (pokud není 
součástí pozemní komunikace). 

14 

19 zeleň   Okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná 
plocha funkční a rekreační zeleně. 

20 sportoviště a 
rekreační 
plocha 

sport. a 
rekr. pl. 

Hřiště, stadion, koupaliště, sportovní dráha a 
jízdárna, střelnice, autokemp, tábořiště apod. 

10 a 14 

21 hřbitov, urnový 
háj 

hřbitov-
urn. háj 

Hřbitov, urnový háj. 14 

22 kulturní a 
osvětová 
plocha 

kult.a 
osvět.pl. 

Botanická a zoologická zahrada, skanzen, 
amfiteátr, památník apod. 

23 manipulační 
plocha 

manipula
ční pl. 

Manipulační a skladová plocha [§ 4 odst. 4 písm. 
d)]. 

24 dobývací 
prostor 

dobývací 
prost. 

Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo 
prostor jen části výhradního ložiska. 

2 až 10 
a 14 

25 skládka Skládka 
odpadu. 

  14 

26 jiná plocha   Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních 
vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, na 
kterém je postavena stavba, která se v katastru 
neeviduje. 

27 neplodná půda   Svah, skála a jiná neplodná půda. 
28 vodní plocha, 

na které je 
budova 

vod.pl.s 
budovou 

Pozemek vodní plochy, na kterém je postavena 
budova. 

11 
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6.2 KONTROLA DAT 
 
 
Kontrola jednotlivých parcel byla prováděna postupně po jednotlivých katastrálních územích. 
Ke kontrole byla hlavně využívána ortofota daného území, případně osobní znalost území. Jako 
další byla využívána vrstva vodstva získaná ze ZABAGED a v neposlední řadě i rastry map 
pozemkového katastru, na kterých jsou zpravidla znázorněny tenkou čarou i vodní toky užší než 
dva metry. Tato skutečnost byla využita hlavně při nejasnostech, zda se jedná o způsob využití 
tok umělý nebo tok přírodní. K tomuto rozlišení bohužel, navzdory původnímu předpokladu, 
nebylo možné jednoznačně použít data ze ZABAGED. Bylo totiž zjištěno, že v datech 
ze ZABAGED jsou stejným způsobem znázorněny jak toky přírodní, tak velké množství toků 
umělých. Tato data byla proto využívána hlavně pro kontrolu druhů pozemků a nikoli způsobů 
jejich využití. 
 
Zjištěné výsledky byly zapisovány do tabulky vodni_plocha.xlsx, rozšířené o sloupce „skutečný 
druh pozemku“ a „skutečný způsob využití“. Původní název sloupce „druh pozemku“ byl 
přejmenován na „evidovaný druh pozemku“ a původní název sloupce „způsob využití“ 
na „evidovaný způsob využití“. Skutečné druhy pozemků a způsoby využití nemovitostí byly 
do tabulky zapisovány pouze v případě rozdílné hodnoty od hodnoty vyplněné ve sloupci 
evidovaný druh pozemku nebo evidovaný způsob využití. K tomuto kroku bylo přistoupeno 
z důvodu budoucí snadnější orientace v tabulce a možnosti jednoduchého získání různých 
statistických dat. 
 
Kontrola správnosti druhu pozemku a způsobu využití byla provedena pomocí zdrojů uvedených 
v odstavci „Ostatní podklady“ u všech 8689 parcel, postupně po jednotlivých katastrálních 
územích. Stejně tak jako pro přípravu dat, tak i pro analýzu byl využit program Microstation. 
K existujícímu výkresu vodních ploch byl referenčně připojen výkres vodstva a postupně dle 
potřeby pak byla připojována jednotlivá ortofota, rastry map pozemkového katastru a případně 
i rastry map katastru nemovitostí. 
 
Při této etapě nedocházelo pouze k doplnění tabulky, ale byl vytvářen i nový výkres. Výsledná 
mapa „Vodní plocha - skutečný stav“ je uložena v příloze č.9 a zároveň v souboru 
vodni_plocha_skutecna.dgn  (příloha č.10 – pouze digitálně). Tento výkres vznikl jako kopie 
výkresu původního, ve kterém byly postupně zaznamenávány veškeré navrhované změny dle 
skutečně zjištěného stavu. 
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6.3 ČASOVÁ NÁROČNOST 
 
 
Kontrola správnosti dat byla časově o něco náročnější. Pro kontrolu jedné parcely je třeba 
odhadem počítat okolo dvou minut, což je výrazně méně než u pořizování dat. Je ale třeba si 
uvědomit, že kontrolu je nutné provést u všech 8689 parcel. Za stejného předpokladu jako 
u pořizování dat, tedy osmihodinového pracovního úvazku, je možné předpokládat ukončení 
kontroly dat katastrálního pracoviště za 37 člověkodní. Stejně tak jako u pořizování podkladů, tak 
i na této činnosti se z důvodu velké časové náročnosti částečně podíleli i zaměstnanci 
katastrálního pracoviště. 
 
 

6.4 VÝSLEDKY KONTROLY DAT 
 
 

Přestože bez místního šetření v terénu není možné vždy jednoznačně určit správné údaje, bylo 
zjištěno, že u 1012 parcel je chybně evidovaný druh pozemku. Následující graf ukazuje podíl 
parcel s chybně evidovaným druhem pozemku vůči všem parcelám s druhem pozemku vodní 
plocha. 
 
 

Graf 4: Podíl parcel s chybným druhem pozemku  

 
 

 
Obtížněji bylo možno v některých případech posoudit správný způsob využití. Velice složitě se 
například posuzovalo, zda se jedná o nádrž umělou nebo rybník (podle výkladu ve vyhlášce [2] 
nelze bez místního šetření jednoznačně posoudit, zda se jedná o rybník s možností pravidelného 
vypouštění). Pro tuto kontrolu byla použita hlavně data ZABAGED, a to zejména popisná složka. 
To, zda se jedná o rybník, bylo posuzováno tedy i podle existence názvu rybníka v těchto datech. 
Některé názvy bylo možné zjistit i na mapách pozemkového katastru. 
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Možná ještě horší situace byly v případě rozlišení toku přírodního a toku umělého. Ani 
po důkladném prostudování významů jednotlivých způsobu využití není jasné, zda třeba vodní 
tok, který je uměle přeložen o několik metrů od povodního koryta vodního toku, má být správně 
evidován jako tok umělý nebo tok přírodní. Jako první se nabízí jako správný způsob využití tok 
umělý. Je ovšem nutné si uvědomit, že postupem času by se nám tímto přístupem „ztratila“ asi 
většina toků přírodních. Už vůbec se pak nedá asi zjistit, zda koryto potoka nezměnilo nejprve 
svůj tvar přirozeným způsobem a následně nebyly jeho břehy zpevněny. Pak se totiž v každém 
případě jedná o tok přírodní. 
 
I přes tyto problémy bylo zjištěno, že u 2176 parcel je s největší pravděpodobností v katastru 
nemovitostí evidován chybný způsob využití. Následující graf ukazuje podíl parcel s chybně 
evidovaným způsobem využití vůči všem parcelám s druhem pozemku vodní plocha. 
 

Graf 5: Podíl parcel s chybným způsobem využití  

 
 
Celkově je pak možné konstatovat, že je chybně evidováno  3188 parcel z celkového počtu parcel 
s druhem pozemku vodní plocha. 

 
Graf 6: Podíl parcel s chybným údajem  
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Při 37 procentní chybovosti je zřejmé, že bez ověření skutečného druhu pozemku je minimálně 
velice problematické se vůbec zabývat myšlenkou zápisu všech parcel s druhem pozemku vodní 
plocha, způsobem využití tok přírodní do vlastnictví státu. Dosavadní časově velice náročná práce 
spočívala prozatím pouze ve zjištění pravděpodobných chyb v evidenci. Kapitola „Oprava dat“ se 
bude věnovat zajištění možné nápravy v evidování parcel. 
 
Velice zajímavě se pak jeví porovnání jednotlivých způsobů využití. Z níže uvedené tabulky je 
zřejmé, že zatímco například u rybníků se chybovost jak u druhu pozemku, tak způsobu využití 
pohybuje okolo 6%, tak u nádrže přírodní, je zjištěná chybovost až okolo 85%. Co se týká toků 
přírodních, které nás z pohledu vodního zákona [4] mohou zajímat asi nejvíce, ukazuje výsledek 
kontroly, že z celkového počtu 4294 parcel je 1822 parcel vedených s nesprávným údajem. Toto 
pak činí asi 43% celkového počtu parcel se způsobem využití tok přírodní. 
 
 
 

Tabulka 4:Výsledky kontroly dat po jednotlivých způsobech využití 

 

Druh pozemku – způsob 

využití 

Počet parcel    

celkem 

s chybným 

druhem 

pozemku v  % 

s chybným 

způsobem 

využití v  % 

Vodní plocha rybník 724 40 6% 44 6% 

Vodní plocha tok přírodní 4294 460 11% 1362 32% 

Vodní plocha tok umělý 1645 123 7% 153 9% 

Vodní plocha nádrž přírodní 138 17 12% 117 85% 

Vodní plocha nádrž umělá 1450 253 17% 338 23% 

Vodní plocha zamokřená  438 119 27% 162 37% 

Celkem 8689 1012 12% 2176 25% 

 
 
Ve výše uvedené analýze se navíc vůbec nehovoří o parcelách, u kterých je v dosavadním stavu 
veden jiný druh pozemku než vodní plocha a ve skutečnosti se o vodní plochu jedná. Pro nalezení 
těchto parcel by musela být provedena kontrola údajů u všech pozemků. Vzhledem k tomu, 
že taková kontrola je nereálná, došlo pouze k vytipování a kontrole parcel, kde se chyba dala 
předpokládat. Byla to místa, kde byl zdánlivě přerušen vodní tok. K přerušení vodního toku může 
ale docházet i z jiných důvodů, nejčastěji asi tím, že vodní tok, nedosahující v daném místě šířky 
větší než dva metry, se v katastru nemovitostí neeviduje. Takto evidovaných parcel bylo nalezeno 
pouze statisticky zanedbatelné množství. Konkrétní případy je možné zjistit z porovnání 
vytvořených výkresů. Jsou to vodní plochy nacházející se pouze ve výkresu skutečného stavu. 
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Na následujících obrázcích je zobrazen nejprve výřez malé části výkresu vodni_plocha.dgn 
obsahující evidovaný stav vodních toků v katastru nemovitostí, a poté stejný výřez, ale z výkresu 
vodni_plocha_skutecna.dgn, který obsahuje skutečný stav vodních ploch.  
 

Obrázek 1: Ukázka části výkresu „vodni_plocha.dgn“ 
 

 
 

Obrázek 2: Ukázka části výkresu „vodni_plocha_skutecna.dgn“ 
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7 Oprava dat 

 
Dle §6 písm. a) katastrálního zákona [1] může dojít ke změně údajů katastru týkající se 
nemovitostí pouze na základě žádosti vlastníka nebo jiného oprávněného. V případě změny druhu 
pozemku a způsobu využití nemovitosti musí být tato změna dle §31 vyhlášky č. 26/2007 Sb.[2] 
doložena příslušnou listinou, která je stanovena rovněž v §6 písm. a) katastrálního zákona. Již 
z tohoto je zřejmé, že nelze provést změnu bez souhlasu vlastníka. Získání souhlasů vlastníků 
v tak velkém množství by pak bylo časově i finančně velice náročné. Velmi často by se pak tato 
snaha minula účinkem. Dá se totiž jen těžko předpokládat, že vlastník bude souhlasit např. se 
změnou způsobu využití toku umělého na tok přírodní, který na základě ne zcela jednotného 
výkladu předpisů (tomuto bude ještě věnována pozornost v další části práce), bude zapsán 
do vlastnictví státu. 
 
K celému problému opravy dat je možné přistoupit ještě úplně jiným způsobem. Podle §10 
katastrálního zákona [1] je vlastník povinen ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru 
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu 
dokládá. Tuto povinnost nemají vlastníci pouze u změn katastru, vyplývajících z listin, které jsou 
příslušné statní orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu listin. V případě, 
že tak vlastník neučiní, dopustí se dle § 23d) katastrálního zákona porušení pořádku na úseku 
katastru, za což může katastrální úřad udělit dle § 24a) katastrálního zákona pokutu v případě 
fyzické osoby až do výše trojnásobku minimální mzdy, u právnické osoby dokonce až do výše 
třicetinásobku minimální mzdy. Tento způsob by bohužel pravděpodobně v současné době vedl 
spíše k řešení velkého počtu stížností a odvolání na rozhodnutí katastrálních úřadů o udělení 
pokuty a jen minimálně by pomohl k opravě dat. Tento předpoklad vychází hlavně ze zkušeností 
získaných při revizích katastrálního operátu v rámci obnovy operátu mapováním, na základě 
kterých je v některých případech opakovaně bezvýsledně vyzván vlastník k nápravě. V případě 
udělení pokuty pak často dochází k nepotvrzení tohoto rozhodnutí ze strany zeměměřických 
a katastrálních inspektorátů. 
 
 

7.1 PARCELY BEZ LISTU VLASTNICTVÍ 
 
 
I přes tato úskalí je možné se v některých případech alespoň pokusit o částečnou nápravu 
evidovaného stavu. Jako první se nabízí možnost opravy u parcel katastru nemovitostí, které 
nejsou zapsány na listu vlastnictví. Jsou to ty parcely, které jsou tvořeny celými nebo i částmi 
parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Parcelou vedenou ve zjednodušené evidenci 
rozumíme ten pozemek, jehož hranice není zobrazena v platné mapě katastru nemovitostí. 
Je zřejmé, že ke změně údajů u parcel nezapsaných na listu vlastnictví nemůže být vyžadována 
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žádost vlastníka ani jiného oprávněného a je tedy možné údaje změnit pouze na základě doložené 
listiny. 
 
Toto se víceméně již na některých katastrálních pracovištích v souladu s Návodem pro obnovu 
katastrálního operátu a převodem [5] úspěšně provádí při obnově katastrálního operátu 
přepracováním, s tím, že se tato činnost neomezuje pouze na vodní plochy, ale na veškeré parcely. 
Katastrální pracoviště při obnově s využitím ortofota, pro snížení počtu parcel v obnoveném 
katastrálním operátu, prověří soulad evidovaných druhů pozemků u parcel nezapsaných na listu 
vlastnictví se skutečností a v součinnosti s příslušnými orgány se případný nesoulad odstraní. 
Po získání souhlasu zpravidla stavebního úřadu pak dochází ke sloučení a případně i k opravě 
druhu pozemku. V celé řadě případů se tím předejde problémům s nadbytečným a nesmyslným 
dělením doplňovaných parcel ze zjednodušené evidence. Z dosud získaných zkušeností lze toto 
hodnotit jednoznačně kladně. 
 
Hlavně v době kdy je v procesu schvalování novela zákona o správních poplatcích, která se 
zabývá mimo jiné i změnou placení správních poplatků a bude pravděpodobně nahrazen současný 
způsob placení správního poplatku za návrh na vklad, by docházelo k podávání zbytečně velkého 
množství námitek. Podle novely by již neměl být účtován správní poplatek ve výši 500 Kč za 
jeden návrh na vklad, ale nově 500 Kč za převod prvního práva k jedné nemovitosti s tím, že za 
každé další právo stejného typu by byl účtován poplatek 300 Kč. 
 
Ze seznamu parcel s chybným údajem bylo tedy vybráno 102 záznamů, kdy je evidován u parcely 
chybný druh pozemku, a 223 záznamů, kdy je u parcely evidován chybný způsob využití 
nemovitosti. Tento seznam byl předán k vyjádření a odsouhlasení odboru životního prostředí na 
Městském úřadu v Příbrami. Bohužel k datu dokončení bakalářské práce se nepodařilo získat 
žádnou odpověď.  
 
 

7.2 PARCELY TVOŘÍCÍ VELKÁ VODNÍ DÍLA 
 
 

V dalším kroku se nabízelo jako reálné získání souhlasu se změnou údajů u parcel tvořících už 
výše zmiňovaná vodní díla, konkrétně Orlík, Kamýk a Slapy.  
 
Z celkového seznamu chybných záznamů byl vytvořen seznam, který obsahoval parcely katastru 
nemovitostí zapsané s právem hospodaření s majetkem státu ve prospěch Povodí Vltavy, státní 
podnik, u kterých má být dle skutečného stavu evidován způsob využití nemovitosti nádrž umělá, 
ale v katastru nemovitostí je evidován jiný. Tento seznam, který obsahoval 72 záznamů, byl 
následně zaslán zástupcům Povodí Vltavy s žádostí o doložení listin k požadovaným změnám. 
Bohužel i přes počáteční sliby se ani v tomto případě k datu dokončení bakalářské práce 
nepodařilo sehnat listiny, na základě kterých by mohla být provedena oprava způsobu využití. 
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7.3 OSTATNÍ PARCELY 
 

Jako další je možné vyhledat parcely zapsané ve prospěch subjektů, které mají rezervované stejné 
číslo listu vlastnictví ve všech katastrálních územích. Jedná se tedy hlavně o list vlastnictví 10002 
s vlastnickým právem pro Českou republiku se správou nemovitostí pro Pozemkový fond České 
republiky a list vlastnictví 60000 s vlastnickým právem pro Českou republiku s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na těchto 
listech vlastnictví je totiž možné předpokládat větší množství parcel s chybným údajem a zároveň 
je větší šance k získání příslušných listin k opravě chybných údajů. Bohužel v rámci této práce již 
tento předpoklad nebyl z časových důvodů ověřen. 
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8 Evidování vlastnictví 

 

Evidování vlastnického práva k parcelám s druhem pozemku vodní plocha vychází z čl. 8 
ústavního zákona č. 100/1960 Sb.[8], Ústava Československé socialistické republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s § 31 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb.[6], na základě kterého 
pozbyl původní vlastník vlastnické právo k části pozemku, který je součástí koryta vodního toku. 
U parcel evidovaných v katastru nemovitostí je pak nutné rozlišovat datum, ke kterému byly tyto 
parcely evidované v katastru nemovitostí. V této kapitole se pokusím popsat možné způsoby 
zápisu vodních toků v katastru nemovitostí. Bohužel neexistuje jednotný výklad uváděných 
předpisů, a proto například na vznik duplicitního zápisu vlastnictví panují odlišné názory. V této 
práci se v určitých případech přikláním k vytváření duplicitních zápisů vlastnictví. Katastrální 
úřad není totiž oprávněn v žádném případě rozhodovat o vlastnictví, a to ani v případě, je-li 
katastrálnímu úřadu postupně doručeno více pravomocných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je 
katastrální úřad vázán, z nichž každá svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti. 

 

 

8.1 VODNÍ TOKY EVIDOVANÉ K 31.PROSINCI 2001 
 

Pozemek, který tvoří koryto vodního toku, ať již upravené vodním dílem (vodní nádrž, jezová 
zdrž, náhon) nebo koryto vodního toku přirozené, a který byl k 31. prosinci 2001 evidován 
v katastru nemovitostí v podobě parcely s druhem pozemku vodní plocha je, s výjimkou 
některých případů popsaných v další části textu, podle vodního zákona [4] ve vlastnictví České 
republiky. Dle § 43 odst. 1 vodního zákona [4], ve znění pozdějších předpisů se vodními toky 
rozumí povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku. 
Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými 
dutinami pod zemským povrchem nebo krytými úseky. Vlastnické právo u tohoto pozemku pro 
Českou republiku, není-li dosud evidováno v katastru nemovitostí, se zapíše na základě ohlášení 
organizační složky státu (§ 15 odst. 1, § 52 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů) nebo státního 
podniku, který s tímto pozemkem hospodaří. Ohlášení musí mít obdobné náležitosti těm, které 
jsou uvedeny v § 40 odst. 3 katastrální vyhlášky [2], včetně označení nemovitostí údaji podle § 5 
odst. 1 katastrálního zákona [1]. 

Jestliže se jedná o parcely převáděné po 31. 12. 1992 (účinnost katastrálního zákona) a jedná se 
o nabývací titul, na jehož podkladě stát pozbyl vlastnické právo k tomuto pozemku 
(např. rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouva, 
darovací smlouva nebo směnná smlouva, jejichž účastníkem je stát), doplní se jako samostatná 
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parcela katastru nemovitostí s druhem pozemku vodní plocha a s příslušným způsobem využití 
koryto vodního toku ta část pozemku evidovaného dosud zjednodušeným způsobem, která 
zasahuje do parcely vodního toku. Vlastnické právo k tomuto pozemku se zapíše pro příslušnou 
osobu podle doloženého nabývacího titulu. 

V pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok (§ 43 odst. 2 vodního zákona), je příslušný 
rozhodnout příslušný vodoprávní úřad – krajský úřad (§ 107 písm. u) vodního zákona [4]). 

Pokud vlastnické právo k pozemku, který zasahuje do parcely evidované v katastru nemovitostí 
s příslušným způsobem využití pozemku koryto vodního toku, svědčí ve prospěch jiné osoby než 
je stát, je nutné zjistit, kdy nastaly právní účinky nabývacího titulu. Jestliže právní účinky nastaly 
do 31. 12. 1992, stala se část pozemku zasahující do koryta vodního toku vlastnictvím státu. 
V případě, že právní účinky nastaly po 31. prosinci 1992 a jedná se o nabývací titul, na jehož 
podkladě stát nepozbyl vlastnické právo (např. usnesení soudu ve věci projednání dědictví, 
darovací nebo kupní smlouva registrovaná státním notářstvím, jejímž účastníkem nebyl stát), je 
správné doplnit jako samostatnou parcelu katastru nemovitostí s druhem pozemku vodní plocha 
a příslušným způsobem využití pozemku koryto vodního toku i tu část pozemku evidovanou 
dosud zjednodušeným způsobem, která zasahuje do parcely koryta vodního toku. Vlastnické 
právo k tomuto pozemku se zapíše duplicitně pro osobu podle doloženého nabývacího titulu 
a současně pro Českou republiku s příslušností hospodařit s majetkem státu pro příslušnou 
organizační složku státu či s právem hospodařit pro příslušný státní podnik, který vykonává 
správu vodního toku. Při duplicitním zápisu vlastnictví a při jeho odstranění se postupuje podle 
§ 45 odst. 3 katastrální vyhlášky. 

 

 

8.2 VODNÍ TOKY NEEVIDOVANÉ K 31.PROSINCI 2001 
 

Vlastnická práva k pozemkům, které tvoří koryta vodních toků, které nebyly k 31. prosinci 2001 
vedeny v katastru nemovitostí jako parcely s druhem pozemku vodní plocha a způsobem využití 
koryto vodního toku, a které se staly podle vodního zákona státním vlastnictvím, přešla podle 
§ 127 odst. 5 tohoto zákona na vlastníky pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, na nichž 
tato koryta leží, pokud tito vlastníci neoznámili do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona (do 30. 
června 2002) příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem nesouhlasí. 

Při zápisu nového pozemku, který tvoří koryto vodního toku, do katastru nemovitostí jako 
parcely na základě geometrického plánu nebo na základě nového mapování s druhem pozemku 
vodní plocha a příslušným způsobem využití pozemku koryto vodního toku, se zapíše vlastnické 
právo k tomuto pozemku ve prospěch 

a) osoby, která je v katastru nemovitostí evidována jako vlastník původního pozemku, 
na kterém koryto vodního toku leží, nebo 

b) České republiky, pokud správce vodního toku k ohlášení změny vlastnického práva 
k tomuto pozemku doloží kopii písemného odmítnutí přechodu vlastnictví pozemku 
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původním vlastníkem podle § 127 odst. 5 vodního zákona doplněné stanoviskem 
ministerstva zemědělství, že odmítnutí bylo oprávněné, nebo souhlasné prohlášení 
správce vodního toku a původního vlastníka pozemku o tom, že vlastník pozemku 
do 30. června 2002 oznámil příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem 
vlastnictví pozemku tvořícího koryto vodního toku (nebo jeho část) nesouhlasí, 
a že vlastnické právo k tomuto pozemku zůstává podle ustanovení § 127 odst. 5 vodního 
zákona ve vlastnictví státu. Souhlasné prohlášení musí mít náležitosti obdobné podle 
§ 40 odst. 3 katastrální vyhlášky. 

 

 

8.3 POZEMKY EVIDOVANÉ JAKO VODNÍ TOKY, NA KTERÝCH SE 

VODNÍ TOK NENACHÁZÍ 
 
 
V případě, že měřením v terénu za účasti správce vodního toku a vlastníků sousedních pozemků 
se zjistí, že koryto vodního toku se již přirozenou změnou nachází na jiném pozemku, než je 
evidována parcela v katastru nemovitostí, označí se pozemek dosavadního koryta vodního toku 
(nebo jeho část) jako samostatná parcela s druhem pozemku popřípadě způsobem využití 
pozemku podle zjištěného stavu v terénu. Katastrální úřad vyzve k doložení listin správce 
vodního toku, případně vlastníka pozemku nebo toho, kdo je příslušný hospodařit s pozemkem 
ve vlastnictví státu, na kterém se nacházelo koryto vodního toku.  
 
Změna druhu pozemku se vyznačí v katastru nemovitostí až na základě ohlášení vlastníka 
pozemku nebo toho, kdo je příslušný hospodařit s pozemkem ve vlastnictví státu, doloženého 
příslušnou listinou. V pochybnostech o hranici koryta vodního toku se změna v katastru 
nemovitostí zapíše až na základě rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu podle § 44 
odst. 2 vodního zákona. 
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9 Závěr 

Tato práce ukazuje, že evidence vodních ploch v katastru nemovitostí není ve stavu, kdy by bylo 
možné jednoduše bez dalšího šetření zapisovat parcely s evidovaným využitím tok přírodní 
do vlastnictví státu s příslušností hospodařit s majetkem státu pro organizační složku státu. 
Zjištění, že může být evidován údaj o druhu pozemku a využití nemovitosti chybně až třeba 
u 37 % parcel, poukazuje na skutečnost, že potřeba kontroly správnosti evidovaných údajů je 
určitě nutná.  
 
Ke zjišťování skutečného stavu by bylo vhodné mimo postupů použitých v této práci využít 
i konání částečné revize při obnově katastrálního operátu. Při této revizi by bylo možné mimo 
povinnosti dané předpisy věnovat pozornost i zjištění skutečného stavu u problémových 
pozemků. 
 
Zároveň ovšem tato práce ukázala, že kontrola správnosti je velice časově náročný úkon 
a v rozsahu výše popsaném v praxi nereálný. Je tedy určitě nutné se pokusit najít jiné vhodnější 
řešení. Zde by se dle mého názoru měly více zapojovat jednotlivé organizační složky státu, což 
víceméně vyplývá z §10 katastrálního zákona, podle kterého, jak již bylo zmíněno, je vlastník 
nebo jiný oprávněný povinen ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich 
nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která tuto změnu dokládá.   
Je zřejmé, že podle všeho tyto organizační složky respektive jejich předchůdci v minulosti 
neplnily svoje povinnosti tak, jak měly. Ze strany resortu ČÚZK by měl být tedy dle mého 
názoru vyvíjen větší tlak na tyto subjekty k zajištění nápravy. 
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11 Přílohy 

11.1 PŘÍLOHA Č.1  
 
Soubor s názvem „vodni_tok_prirodni.sql“  - uložena na přenosovém mediu CD. 
 
SET SPACE 1 
SET NUMWIDTH 12 
SET LINESIZE 8000 
SET NEWPAGE 0 
SET PAGESIZE 0 
SET ECHO OFF 
SET HEADING OFF 
SET FEEDBACK OFF 
SET VERIFY OFF 
SET TRIMOUT ON 
SET TRIMSPOOL ON 
SET SERVEROUTPUT ON format wrapped size 1000000 
 
-- @C:\ZCU\Bakalarska_prace\vodni_tok_ostatni.sql   
-- @C:\vodni_tok_ostatni.sql 
-- @F:\SQL_pavel\vodni_tok_ostatni.sql 739 F:\SQL_pavel\  
 
--DEFINE KP_KOD = "606481,691879,711080" 
DEFINE KP_KOD = "&1" 
--DEFINE VYSTUP_ADR = "D:\" 
DEFINE VYSTUP_ADR = "&2" 
 
VARIABLE KP_KOD_STR VARCHAR2(256) 
BEGIN 
  SELECT TRANSLATE('&KP_KOD', ', ', '_') INTO :KP_KOD_STR FROM DUAL; 
END; 
/ 
COLUMN mybvcol new_value KP_KOD_SPOOL noprint 
SELECT :KP_KOD_STR mybvcol FROM DUAL; 
 
spool &VYSTUP_ADR.vodni_tok_ostatni-&KP_KOD_SPOOL..csv 
 
SELECT  
  'kód katastrálního pracoviště; název katastrálního pracoviště; kód k.ú.;  název k.ú.; ' ||  
  'ID Parcely; ' ||  
  'druh číslování parcel; kmenové číslo parcely; poddělení parcelního čísla; díl parcely; ' ||  
  'druh využití;; způsob využití;' 
FROM DUAL; 
 
SELECT 
  SCKP.KOD || ';' ||  SCKP.NAZEV_ZKRACENY || ';' || 
  PAR.KATUZE_KOD   || ';' || SC_KATASTR_UZEMI.NAZEV || ';' || 
  PAR.ID || ';' || 
  PAR.DRUH_CISLOVANI_PAR  || ';' ||  PAR.KMENOVE_CISLO_PAR || ';' || 
PAR.PODDELENI_CISLA_PAR || ';' || PAR.DIL_PARCELY || ';' ||  
  PAR.DRUPOZ_KOD || ';' || SC_D_POZEMKU.NAZEV || ';' ||  
  PAR.ZPVYPA_KOD || ';' || SC_ZP_VYUZITI_POZ.NAZEV 
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FROM AK_PARCELY PAR  
  LEFT JOIN SC_KATASTR_UZEMI ON (SC_KATASTR_UZEMI.KOD = PAR.KATUZE_KOD)  AND 
(((SC_KATASTR_UZEMI.PLATNOST_DO IS NULL) OR (SC_KATASTR_UZEMI.PLATNOST_DO >= 
SYSDATE)) AND ((SC_KATASTR_UZEMI.PLATNOST_OD IS NULL) OR 
(SC_KATASTR_UZEMI.PLATNOST_OD <= SYSDATE))) 
  LEFT JOIN SC_KU_PRAC ON (SC_KU_PRAC.KATUZE_KOD = PAR.KATUZE_KOD) AND 
(((SC_KU_PRAC.PLATNOST_DO IS NULL) OR (SC_KU_PRAC.PLATNOST_DO >= SYSDATE)) AND 
((SC_KU_PRAC.PLATNOST_OD IS NULL) OR (SC_KU_PRAC.PLATNOST_OD <= SYSDATE))) 
  LEFT JOIN SC_PRACOVISTE SCKP   ON (SCKP.KOD = SC_KU_PRAC.PRARES_KOD)  AND 
(((SCKP.PLATNOST_DO IS NULL) OR (SCKP.PLATNOST_DO >= SYSDATE)) AND 
((SCKP.PLATNOST_OD IS NULL) OR (SCKP.PLATNOST_OD <= SYSDATE))) 
  JOIN SC_D_POZEMKU ON (SC_D_POZEMKU.KOD = PAR.DRUPOZ_KOD) 
  JOIN SC_ZP_VYUZITI_POZ ON (SC_ZP_VYUZITI_POZ.KOD = PAR.ZPVYPA_KOD) 
WHERE  
  (PAR.PAR_TYPE = 'PKN')  AND (SCKP.KOD IN (&KP_KOD)) AND (PAR.DRUPOZ_KOD = 11 AND 
PAR.ZPVYPA_KOD != 7)   
ORDER BY  
  PAR.KATUZE_KOD, PAR.DRUH_CISLOVANI_PAR, PAR.KMENOVE_CISLO_PAR, 
PAR.PODDELENI_CISLA_PAR,PAR.ZPVYPA_KOD 
; 
SELECT '' FROM DUAL;  
 
SELECT 'Skript spuštěn s parametry: ' FROM DUAL;  
SELECT '    KP_KOD = ''&KP_KOD''' FROM DUAL;  
SELECT '    VYSTUP_ADR = ''&VYSTUP_ADR''' FROM DUAL;  
SELECT '    Výstupní soubor = ''&VYSTUP_ADR.vodni_tok_ostatni-&KP_KOD_SPOOL..csv''' FROM 
DUAL;  
 
SELECT '' FROM DUAL;  
SELECT 'Výstup vygenerován: ' || TO_CHAR(SYSDATE,'DD.MM.RRRR HH24:MI:SS') FROM DUAL; 
 
spool off 
exit 
 
 

11.2 PŘÍLOHA Č.2 
 
Soubor s názvem „tok_prirodni.csv“  - uložena na přenosovém mediu CD. 
 

11.3 PŘÍLOHA Č.3 
 
Soubor s názvem „tok_prirodni.xlsx“  - uložena na přenosovém mediu CD. 
 

11.4 PŘÍLOHA Č.4 
 
Soubor s názvem „vodni_tok_ostatni.sql“  - uložena na přenosovém mediu CD. 
 
SET SPACE 1 
SET NUMWIDTH 12 
SET LINESIZE 8000 
SET NEWPAGE 0 
SET PAGESIZE 0 
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SET ECHO OFF 
SET HEADING OFF 
SET FEEDBACK OFF 
SET VERIFY OFF 
SET TRIMOUT ON 
SET TRIMSPOOL ON 
SET SERVEROUTPUT ON format wrapped size 1000000 
 
-- @C:\ZCU\Bakalarska_prace\vodni_tok_ostatni.sql   
-- @C:\vodni_tok_ostatni.sql 
-- @F:\SQL_pavel\vodni_tok_ostatni.sql 739 F:\SQL_pavel\  
 
--DEFINE KP_KOD = "606481,691879,711080" 
DEFINE KP_KOD = "&1" 
--DEFINE VYSTUP_ADR = "D:\" 
DEFINE VYSTUP_ADR = "&2" 
 
VARIABLE KP_KOD_STR VARCHAR2(256) 
BEGIN 
  SELECT TRANSLATE('&KP_KOD', ', ', '_') INTO :KP_KOD_STR FROM DUAL; 
END; 
/ 
COLUMN mybvcol new_value KP_KOD_SPOOL noprint 
SELECT :KP_KOD_STR mybvcol FROM DUAL; 
 
spool &VYSTUP_ADR.vodni_tok_ostatni-&KP_KOD_SPOOL..csv 
 
SELECT  
  'kód katastrálního pracoviště; název katastrálního pracoviště; kód k.ú.;  název k.ú.; ' ||  
  'ID Parcely; ' ||  
  'druh číslování parcel; kmenové číslo parcely; poddělení parcelního čísla; díl parcely; ' ||  
  'druh využití;; způsob využití;' 
FROM DUAL; 
 
SELECT 
  SCKP.KOD || ';' ||  SCKP.NAZEV_ZKRACENY || ';' || 
  PAR.KATUZE_KOD   || ';' || SC_KATASTR_UZEMI.NAZEV || ';' || 
  PAR.ID || ';' || 
  PAR.DRUH_CISLOVANI_PAR  || ';' ||  PAR.KMENOVE_CISLO_PAR || ';' || 
PAR.PODDELENI_CISLA_PAR || ';' || PAR.DIL_PARCELY || ';' ||  
  PAR.DRUPOZ_KOD || ';' || SC_D_POZEMKU.NAZEV || ';' ||  
  PAR.ZPVYPA_KOD || ';' || SC_ZP_VYUZITI_POZ.NAZEV 
FROM AK_PARCELY PAR  
  LEFT JOIN SC_KATASTR_UZEMI     ON (SC_KATASTR_UZEMI.KOD = PAR.KATUZE_KOD)  AND 
(((SC_KATASTR_UZEMI.PLATNOST_DO IS NULL) OR (SC_KATASTR_UZEMI.PLATNOST_DO >= 
SYSDATE)) AND ((SC_KATASTR_UZEMI.PLATNOST_OD IS NULL) OR 
(SC_KATASTR_UZEMI.PLATNOST_OD <= SYSDATE))) 
  LEFT JOIN SC_KU_PRAC           ON (SC_KU_PRAC.KATUZE_KOD = PAR.KATUZE_KOD) AND 
(((SC_KU_PRAC.PLATNOST_DO IS NULL) OR (SC_KU_PRAC.PLATNOST_DO >= SYSDATE)) AND 
((SC_KU_PRAC.PLATNOST_OD IS NULL) OR (SC_KU_PRAC.PLATNOST_OD <= SYSDATE))) 
  LEFT JOIN SC_PRACOVISTE SCKP   ON (SCKP.KOD = SC_KU_PRAC.PRARES_KOD)  AND 
(((SCKP.PLATNOST_DO IS NULL) OR (SCKP.PLATNOST_DO >= SYSDATE)) AND 
((SCKP.PLATNOST_OD IS NULL) OR (SCKP.PLATNOST_OD <= SYSDATE))) 
  JOIN SC_D_POZEMKU ON (SC_D_POZEMKU.KOD = PAR.DRUPOZ_KOD) 
  JOIN SC_ZP_VYUZITI_POZ ON (SC_ZP_VYUZITI_POZ.KOD = PAR.ZPVYPA_KOD) 
WHERE  
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  (PAR.PAR_TYPE = 'PKN')  
  AND (SCKP.KOD IN (&KP_KOD))  
  AND (PAR.DRUPOZ_KOD = 11 AND PAR.ZPVYPA_KOD != 7)   
ORDER BY  
  PAR.KATUZE_KOD, PAR.DRUH_CISLOVANI_PAR, PAR.KMENOVE_CISLO_PAR, 
PAR.PODDELENI_CISLA_PAR,PAR.ZPVYPA_KOD 
; 
SELECT '' FROM DUAL;  
 
SELECT 'Skript spuštěn s parametry: ' FROM DUAL;  
SELECT '    KP_KOD = ''&KP_KOD''' FROM DUAL;  
SELECT '    VYSTUP_ADR = ''&VYSTUP_ADR''' FROM DUAL;  
SELECT '    Výstupní soubor = ''&VYSTUP_ADR.vodni_tok_ostatni-&KP_KOD_SPOOL..csv''' FROM 
DUAL;  
 
SELECT '' FROM DUAL;  
SELECT 'Výstup vygenerován: ' || TO_CHAR(SYSDATE,'DD.MM.RRRR HH24:MI:SS') FROM DUAL; 
 
spool off 
exit 
 

11.5 PŘÍLOHA Č.5 
 
Soubor s názvem „vodni_ostatni.csv“  -  uložena na přenosovém mediu CD. 
 

11.6 PŘÍLOHA Č.6 
 
Soubor s názvem „vodni_ploch.xlsx“  - uložena na přenosovém mediu CD. 
 
 

11.7 PŘÍLOHA Č.7  
 
Mapa „Vodní plocha – evidovaný stav“ 
 

11.8 PŘÍLOHA Č.8 
 
Soubor s názvem „vodni:plocha.dgn“  - uložena na přenosovém mediu CD. 
 
 

11.9 PŘÍLOHA Č.9  
 
Mapa „Vodní plocha – skutečný stav“ 
 

11.10 PŘÍLOHA Č.10 
 
Soubor s názvem „vodni_plocha_skutecna.dgn“  - uložena na přenosovém mediu CD. 
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11.11 PŘÍLOHA Č.11 
 
Soubor s názvem „zabaged.dgn“  - uložena na přenosovém mediu CD. 


