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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá problematikou urychlené potřeby katastrálních map v digitální 
podobě. Cílem je přiblížit tento problém jednak obecně, a pak zejména z pohledu 
Katastrálního pracoviště Sušice. Jsou popsány jeho možnosti a způsoby, kterými lze 
docílit, aby v roce 2015 byla geodata katastru nemovitostí ve vektorové formě skutečně k 
dispozici.  
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katastrální mapa, obnova katastrálního operátu, soubor geodetických informací, 
digitalizace katastrálních map 

 
 
Abstract 
 
Bachelor thesis deals with problems of urgent need of cadastral maps in digital form. The 
aim is to illustrate this problem generally and explicitely from the point of view of 
Cadastral workplace Sušice. Possibilities and technologies how to reach the aim - geodata 
of cadastre of real estates in vectorial form by 2015 at disposal – are described in more 
details. 
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0 Úvod 
 

Téma bakalářské práce bylo zvoleno na základě mé práce na Katastrálním úřadě pro 
Plzeňský kraj a tudíž na základě jistých zkušeností s problémem digitalizace katastrálních 
map, které je v současnosti velmi aktuální. Přestože jsem dnes zaměstnána na KP Klatovy, 
na KP Sušice jsem pracovat v resortu začínala a právě na pracovištích jakým je KP Sušice, 
kde je málo kapacit, které se věnují obnově operátu, jsou problémy spojené s urychlenou 
potřebou katastrálních map v digitální podobě pochopitelně větší. 
 

       V bakalářské práci je zhodnocen i stav na katastrálních úřadech a katastrálních 
pracovištích obecně, neboť problém digitalizace katastrálních map je problémem 
celorepublikovým, nikoli pouze regionálním. Usnesení vlády České republiky ze dne 
25.7.2007 č.871 se totiž týká všech katastrálních pracovišť bez rozdílu. Zároveň je třeba si 
uvědomit, že problém týkající se digitalizace katastrálních map, nelze izolovat od ostatních 
činností, jako jsou zápisy do katastru nemovitostí (KN), poskytování informací z KN nebo 
potvrzování geometrických plánů, jež musí zároveň každé katastrální pracoviště zajišťovat. 
 
       Problémů, spojených s obnovou katastrálního operátu, je opravdu mnoho. Patří mezi 
ně například nejednotnost současného mapového operátu, který vznikal různými 
měřickými postupy  a v různých dobách, nebo problémy s nedostatkem volných kapacit na 
tuto činnost, či značná časová tíseň způsobená nutností poskytovat do roku 2015 
prostorová data v digitální (vektorové) podobě. Avšak největším problémem se zdá být 
doplnění současného stavu KN o parcely dosud evidované zjednodušeným způsobem, ať 
jde o parcely pozemkového katastru, či parcely z grafických přídělových plánů. Největší 
pomocí v pohraničních oblastech zasažených přídělovým řízením jsou jednoduché 
pozemkové úpravy. Při digitalizaci katastrálních map výrazně napomáhají i komplexní 
pozemkové úpravy, avšak jejich tempo je pomalejší, než byl původní plán. U parcel 
vznikajících vektorizací původního rastru pozemkového katastru je navíc nedůsledné 
řešení způsobu určování jejich výměr. 
 
       Jelikož se úkol digitalizovat všechny katastrální mapy do vektorové formy do konce 
roku 2015 ukázal být obtížně splnitelným a to nejen v územní působnosti KP Sušice, ale i 
na ostatních katastrálních pracovištích v ČR, zajistí se do té doby, především pro potřeby 
jednotlivých krajů ČR, existence vektorových prostorových dat pomocí účelové katastrální 
mapy, jejímž garantem budou samotné kraje České republiky. Tato data ale nebudou 
nahrazovat platnou katastrální mapu, takže důležitost co nejrychlejšího zpracování 
katastrálních map do digitální vektorové podoby nepřestává být prvořadým úkolem resortu 
zeměměřictví a katastru nemovitostí. 
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1 Dosavadní průběh digitalizace souboru geodetických informací podle 
koncepce ČÚZK č.j. 3907/1993-2 (1994-2009) 

 

V dnešní době se klade ve všech odvětvích důraz na přesnost, srozumitelnost a dostupnost 
poskytovaných informací, proto je celosvětovým trendem digitalizace všech dat včetně 
katastrálních. Dřívější analogové technologie vedení a údržby pozemkových evidencí 
neumožňují vzájemné propojení souboru popisných informací (SPI) a souboru 
geodetických informací (SGI). V lokalitách bez digitálních katastrálních map (DKM) 
nemáme tedy vzájemné propojení geometrického a polohového určení nemovitostí a k nim 
vedených právních vztahů, což samozřejmě způsobuje nesoulady, které jsou v pozemkové 
evidenci vedeny dodnes. Od digitální technologie se na katastrálních úřadech očekává 
zvýšení úrovně vedení a údržby katastrálního operátu a s tím spojené zvýšení úrovně 
poskytovaných dat.  Dosáhne se souladu mezi  SGI a SPI. Mapa pak bude reprezentovat 
informace uložené v databázi SPI. 
 
       V roce 1993 byl mapový operát na celém území České republiky veden výhradně 
mapami na plastových fóliích. V nich však nebyly zobrazeny parcely, které byly během 
kolektivizace sloučeny do velkých zemědělských celků (parcely evidované zjednodušeným 
způsobem). V platných katastrálních mapách byly tedy (zejména v oblasti extravilánů) 
nadále evidovány hranice užívání, nikoli hranice vlastnické. Mapový operát byl veden 
v různých souřadnicových systémech, často se lišil i obsah typů jednotlivých map a jejich 
značkový klíč. Ve špatném stavu se nacházela i podrobná bodová polohová pole. Proto 
vláda na tento stav reagovala svým usnesením č.312 ze dne 16.6.1993, kdy byl Českému 
úřadu zeměměřickému a katastrálnímu uložen úkol zpracovat koncepci digitalizace 

katastru nemovitostí. Cílem této koncepce[13] je vybudování katastru nemovitostí ČR jako 
moderní databáze, integrující funkce evidence právních vztahů k nemovitostem, 
základního zdroje dat pro geoinformační systémy a daňové systémy i nositele dalších 
územně orientovaných informací pro potřeby jiných informačních systémů veřejné správy. 
Koncepce stanovila postupné etapy digitalizace SPI i SGI a jejich hlavni cíle. V roce 1994 
začala probíhat její postupná realizace digitalizací SPI. V roce 1998 byla digitalizace SPI 
úspěšně dokončena. Další etapou je digitalizace SGI. Ta začala de facto taktéž rokem 
1994, kdy při digitalizaci SPI byl zároveň zpracováván grafický přehled parcel v půdních 
celcích, který je v současné době využíván jako zdroj informaci při vlastni digitalizaci 

katastrálních map [9]. 
 
       Jak již bylo naznačeno, převod mapového operátu do digitální formy je na území ČR 
velmi komplikovaný, neboť jako podklad pro digitální nebo digitalizované katastrální 
mapy jsou využívána mapová díla vznikající v různých dobách, s různými měřítky, ba 
dokonce i v různých kartografických zobrazeních a různých souřadnicových systémech. 
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V dekadickém měřítku a v souřadnicovém systému  JTSK bylo vedeno pouze 30 % 
katastrálních map, zbytek mapového operátu byl veden v systémech stabilního katastru 
(gusterberský a svatoštěpánský). Z výše uvedené skutečnosti, poukazující na velkou 
různorodost jak v původu, tak v kvalitě katastrálních map, je zcela zřejmé, že je nemožné 
provádět převod katastrálních map do digitální formy podle jednotného postupu. Jiný 
způsob se volí při převodu map dekadických měřítek, které jsou již vedeny v S-JTSK a 
jiný při převodu map dodnes vedených v sáhovém měřítku (1:2880). Mapy v dekadickém 
měřítku se převádí do digitální formy přepracováním stávajících číselně zaměřených map, 
kdy vzniká DKM. Tato mapa vzniká také novým mapováním, těchto lokalit je ale 
v současné době velmi málo. Problematický byl převod sáhových map, kde až do roku 
2002 probíhala digitalizace pouhým převodem rastrového obrazu do digitální podoby, se 
zachováním původního systému stabilního katastru, takto vznikaly mapy KM-D. Velkým 
problémem se ukázalo být, že se nevyrovnávaly ani katastrální hranice a díky měření 
každého katastrálního území zvlášť zůstávaly na styku katastrálních území značné 
nepřesnosti. Také se ukázalo, že nové softwarové vybavení –ISKN (informační systém 
katastru nemovitostí), které v roce 2001 nahradilo dosavadní (dnes nazývané KN 2000), 
nelze dosti dobře s těmito mapami propojit. Dnes se již území s mapou v sáhovém měřítku 
převádějí do S-JTSK pomocí globálního transformačního klíče, čímž vzniká mapa KMD. 
Nově je cílem vytvořit tzv.“bezešvé“ mapové dílo, proto se i mapy KM-D budou převádět 
do KMD. 
 

       Do konce roku 2006 byla digitální forma katastrální mapy pouze na 33,8 %                                  
všech katastrálních území v ČR, tempo digitalizace se pohybovalo kolem 400 katastrálních 
území za rok, tento počet představoval pouze 3 % z celkového počtu katastrálních území 
ročně. Z toho je jasné, že tempo digitalizace katastrálních map bylo pomalé, trvalo by 
zhruba 20 let, než by byla digitalizace katastrálních map kompletně dokončena. Nastala 
tedy situace, kterou bylo nutno začít urychleně řešit. V červenci 2007 byl Usnesením vlády 
schválen postup pro urychlení digitalizace katastrálních map, který zajišťuje zvýšení 
výdajů státního rozpočtu počínaje rokem 2009. Cílovým rokem dokončení digitalizace byl, 
s ohledem na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14.3.2007, o 
zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství, určen rok 2015, 

což představuje průměrné tempo asi 1200 katastrálních území ročně [1]. 
 

       K 31.12.2007 byla katastrální mapa v digitální formě k dispozici ve 4663 katastrálních 
územích, což představuje necelých 36 % z celkového počtu 13 027 katastrálních území 
v České republice. Z toho DKM tvoří 27 % a zbývajících 9 % představují mapy KM-D. 

Struktura digitalizace je znázorněna v tabulce 1 [8]. 
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                                                                                    Tabulka 1  

Digitalizace v roce 2007 

 

Na základě 

pozemkových 

úprav                

(i na části k.ú.) 

Přepracováním      

S-JTSK 

Převodem 

S-JTSK 

Počet DKM 189 87 70 

 

       Koncem roku 2008 byla digitální katastrální mapa k dispozici ve 4976 katastrálních 
územích, což bylo 38 % z celkového počtu katastrálních území v České republice. V tomto 
období opět docházelo k převodu či přepracování katastrálních map pouze na DKM, neboť 
původním záměrem bylo nejprve převést do vektorové podoby katastrální mapy v městech 
a větších obcích, kde je již mapa vedena v dekadickém měřítku, tj. v S-JTSK. Struktura 

digitalizace je uvedena v tabulce 2 [2]. 

                                                                                                         Tabulka 2 

Digitalizace v roce 2008 

  

Na základě 

pozemkových 

úprav                 

(i na části) 

Přepracováním      

S-JTSK  

Převodem 

S-JTSK 

Počet DKM 199 98 97 

    

                                                                                                                               Tabulka 3 

Digitalizace SGI v letech 2000-2008 

ROK do 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Digitalizováno 1049 440 453 543 383 314 279 263 313 

Celkem v digitální formě 1 988 2 428 2 881 3 424 3 807 4 121 4 400 4 663 4 976 

Roční přírůstek z celkového počtu 

13 027 k.ú.[%] 
8,1 3,4 3,5 4,2 2,9 2,4 2,1 2,0 2,4 

Podíl z celkového počtu   

13 027 k.ú.[%] 
15,3 18,6 22,1 26,3 29,2 31,6 33,8 35,8 38,2 
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       Rok 2009 byl prvním rokem plnění úkolu podle usnesení vlády č.871/2007. Roční 
přírůstek počtu digitalizovaných katastrálních území z celkového počtu se sice opravdu 
více než zdvojnásobil ( roku 2008 to bylo 2,4 %, roku 2009 již 5,8 %), ovšem plán byl 7,3 
% a ten splněn nebyl. Ke konci roku 2009 bylo tak katastrálních map v digitální formě 
5736, což představuje 44,1 % z celkového počtu k.ú. v ČR. Struktura digitalizace 

katastrálních map k 31.12.2009 je znázorněna v tabulce 4 [3]. 

   

                                                                                                  Tabulka 4       

Digitalizace k 31.12.2009 

  

DKM KMD KM-D 
Kombinace map v 

digitální podobě 

celé k.ú. 3529 458   70 

část k.ú. 508 3   2 

celkem 4037 461 1169 72 

celkem digitalizováno 5739 k.ú. 

 

 

       Podle nejnovějších údajů z 1.čtvrtletí roku 2010 se počet katastrálních území, ve 
kterých byla k 31.3.2010 katastrální mapa v digitální formě, zvýšil oproti konci roku 2009 
o 132 k.ú. Míra digitalizace katastrálních map tak dosáhla výše 45 % z celkového počtu 
katastrálních území v ČR. Plán byl sice stanoven na 145 k.ú., rozdíl je tedy 13 k.ú., což 
představuje 9 % a plán byl splněn na 91 %. Meziročně tedy došlo k velmi výraznému 
vylepšení plnění úkolu, poněvadž v roce 2009 byl plán v 1.čtvrtletí splněn pouze na 56 %. 
Je tedy patrné, že se již daří rozložit termíny vyhlašování obnoveného operátu rovnoměrně 
během celého roku. Jistě k tomu přispívá fakt, že rok 2010 navazuje na rozpracovanost z 
roku 2009, který je označován za první rok intenzivní digitalizace katastrálních map. 
Výsledky za 1.čtvrtletí roku 2010 jsou sice uspokojivé, avšak je třeba si uvědomit, že 
bilance za 1.čtvrtletí představuje pouze 13 % ročního plánu. Nejvíce lokalit, kde má být 
dokončena obnova operátu, je soustředěno do druhého pololetí roku 2010, kdy se teprve 

naplno projeví, zda dochází k uspokojivému plnění věcných úkolů [10]. 
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2 Stav digitalizace katastrálních map v územní působnosti Katastrálního 
pracoviště Sušice 

 

2.1 Technické parametry platných katastrálních map v územní působnosti KP 
Sušice  

Vyhláška č.26/2007 § 16 uvádí tři formy katastrální mapy a to „digitální mapu“( DKM ), 
„analogovou mapu“ ( mapa na plastové fólii) a „digitalizovanou mapu“ ( KM-D, KMD). 
Zvláštní formu tvoří orientační mapa parcel, která má zajistit relevantní digitální rastrové 

mapové podklady v prostorech bez DKM[11] 

       Do územní působnosti KP Sušice patří 155 katastrálních území. Vyskytují se zde 
všechny formy platné katastrální mapy, které popisuje vyhláška č.26/2007. 

 

2.1.1 Digitální katastrální mapa (DKM) [11] 

Digitální katastrální mapa je vektorová katastrální mapa v souřadnicovém systému JTSK. 
Podle vyhlášky č.26/2007 může být vyhotovena třemi způsoby: 

i) Novým mapováním. Tento způsob je nejpřesnější, vzniklo by velmi přesné 
mapové dílo skutečně odpovídající požadavku, že stav v terénu má odpovídat 
stavu v platné katastrální mapě. Používá se ovšem velmi zřídka pro svou 
finanční a kapacitní náročnost Pokud  by  se  celá   Česká   republika měla 
mapovat tímto způsobem, trvalo by asi 50 let, než by byla nová mapa na celém 
území k dispozici. Je tedy celkem patrné, že digitální katastrální mapa se tímto 
způsobem vyhotovuje jen v nezbytných případech, např. při domapování 
intravilánu obce při komplexní pozemkové úpravě. 

ii)  Na podkladě výsledků pozemkových úprav. Pozemkovými úpravami se ve 
veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, které se scelují, 
nebo naopak účelně rozdělují tak, aby k nim byla zabezpečena dobrá 
přístupnost, popřípadě aby se vyrovnal průběh jejich hranic v terénu. Výsledky 
pozemkových úprav jsou využívány pro katastr nemovitostí, neboť většina 
geodetických prací, spojených s vypracováním pozemkových úprav, je totožná 
s pracemi potřebnými pro obnovu katastru nemovitostí novým mapováním. 
Z hlediska katastru nemovitostí má zákon o pozemkových úpravách jednu 
velkou nevýhodu – katastrální úřad není oprávněný dát podnět k vyhlášení 
pozemkových úprav. Resort katastru tak přichází o možnost obnovy operátu 
katastru nemovitostí v lokalitách, v nichž má největší problémy (např. 
poškozenou katastrální mapu, lokality dotčené metodou FÚO, nedokončené 
scelovací řízení). 
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iii)  Přepracováním souboru geodetických informací, což znamená převést platnou 
analogovou katastrální mapu do digitální vektorové podoby.  Tento způsob 
tvorby DKM se užívá nejčastěji. Provádí se v  katastrálních územích, kde je 
analogová mapa vedena v  S-JTSK. Nejprve se určí souřadnice podrobných 
bodů, přičemž se, dle způsobu určení, zjistí kód kvality bodů a tím i celková 
přesnost výsledné mapy.  

iv) Přednost se dává způsobům získání souřadnic v uvedeném pořadí:  
            1) převzetím z registru evidence souřadnic (RES)                     

            2) výpočtem souřadnic z původních zápisníků geodetického měření        
            3) vektorizací rastrového souboru 
            4) pomocí kartometrické digitalizace. 

Patří sem mapy vyhotovené dle instrukce A, ty jsou velmi přesné a podrobné 
body mají většinou kód kvality 3. Bohužel, takto mapovaných lokalit je velmi 
málo, asi jen 7 %. Dále jsou to mapy ZMVM z 80. let. I tyto mapy, vyhotovené 
v tehdejší 4.třídě přesnosti, jsou poměrně přesné a převod lze snadno provést. 
Mapy vzniklé technicko-hospodářským mapováním (THM) mají různé kódy 
kvality bodů, přičemž to závisí především na existenci podkladů pro výpočet 
souřadnic. Pokud jsou takové podklady k dispozici, provede se analýza jejich 
přesnosti, na jejímž základě se podrobným bodům přidělí kód kvality 3 či 4.  
Mapy s horším kódem kvality podrobných bodů (6-7) vznikají z grafických 
THM, kde nejsou podklady pro výpočet souřadnic. Na DKM lze přepracovat i 
katastrální mapu vyhotovenou v jiném souřadnicovém systému, než je S-JTSK 
(gusterbergském nebo svatoštěpánském), bylo-li měření při jejím vzniku 
provedeno již číselnou geodetickou metodou.  

 

2.1.2 Katastrální mapa digitalizovaná ( KMD, KM-D ) 

Katastrální mapa digitalizovaná (KMD) je katastrální mapa v S-JTSK, vyhotovená 
přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo 
svatoštěpánském do digitální vektorové formy, nebo digitální forma katastrální mapy 
vyhotovená podle dřívějších předpisů, zejména v souřadnicovém systému gusterbergském 
nebo svatoštěpánském (KM-D). 
       Obnova přepracováním na KMD se použije v případech, kdy katastrální mapa 
nesplňuje podmínky pro přepracování na DKM. Základním podkladem pro přepracování 
map, v jiném souřadnicovém systému než S-JTSK, na KMD je, z důvodu co nejvyšší 
přesnosti výsledku, zpravidla mapa pozemkového katastru. Pokud však katastrální mapa je 
podstatnou měrou poznamenána  změnami oproti stavu v mapě   pozemkového   katastru, 
může   být   základním podkladem pro přepracování obnovou katastrální mapa, není-li její 
přesnost výrazně snížena následným vedením mapy nebo způsoby předchozí obnovy.  
 
       Z uvedeného vyplývá, že pro vektorizaci se především používá mapa v rastrové formě 
po dotransformaci. Pokud nelze zpřesnění provést, pak se ponechá mapa ve formě 
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vyrovnaného rastru a stanoví se forma zpracování návrhu změny přizpůsobením katastrální 
mapě. 
 

2.1.3 Katastrální mapa analogová 

Katastrální mapa analogová je mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 
stanovenými v době jejího vzniku. Tato platná katastrální mapa se, bohužel, na KP Sušice 
vyskytuje dosud nejčastěji.  

 

2.1.4 Orientační mapa parcel 

Orientační mapa parcel není přímo platnou katastrální mapou. Vznikla proto,že potřeba 
digitální formy map katastru nemovitostí v jiných resortech státní správy je již dlouho 
velmi naléhavá. ČÚZK hledal tedy možnost, jak v co nejkratší době umožnit počítačový 
náhled do mapy i v těch místech, kde dosud neexistuje vektorový tvar katastrální mapy, a 
to především uživatelům Dálkového přístupu ISKN. Byla hledána forma mapy, která by 
tento náhled umožnila pomocí katastrálních map v rastrové podobě navigaci v zájmovém 
území i vyhledání zvolené parcely podle parcelního čísla. Zároveň by tato mapa měla 
zajistit aktuálnost změn zjištěných geometrickými plány a měla tedy i signalizovat četnost 
změn na jednotlivých mapových listech. Na základech těchto požadavků vznikla současná 
orientační mapa parcel (OMP). 

       Dle vyhlášky č.26/2007 je orientační mapa parcel poskytována v územích, kde není 
k dispozici digitální katastrální mapa ani digitalizovaná mapa v S-JTSK. Orientační mapa 
parcel je tvořena rastrovými obrazy katastrální mapy a map dřívějších pozemkových 
evidencí přibližně transformovaných do S-JTSK a doplněných definičními body parcel, 
budov a vodních děl. Orientační mapa parcel je až do obnovy katastrálního operátu 
doplňována informativním zobrazením změn Jedná se o souvislé zobrazení katastrální 
mapy s vektorovou aktualizací –zákresem změn na základě geometrických plánů a 
pravidelně zajišťovanou obnovou rastrů. 

 

2.2 Současný stav digitalizace platných katastrálních map v územní působnosti 
KP Sušice 

Jak je bylo uvedeno výše, v územní působnosti KP Sušice je převážná většina katastrálních 
map v sáhovém měřítku. Z celkového počtu 155 katastrálních území jich je 133, což 
představuje téměř 86 %. Na KM-D bylo převedeno 10 katastrálních území, bylo ovšem 
použito dřívějších předpisů pro převod a KM-D na KP Sušice jsou vedeny v S-
SK(gusterbergském). Tyto mapy se budou později převádět do S-JTSK, pak teprve získají 
svou finální digitální podobu. Zbylých 123 katastrálních území v sáhovém měřítku má 
vedenou platnou katastrální mapu stále pouze na plastových fóliích (viz tabulka 6).     
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       Jako první se vytvořila DKM v oblasti bývalého vojenského újezdu, kde byla pouze 
mapa vojenská v S-JTSK v měřítku 1:5000. Provedlo se zde místní šetření a doměření, 
vytvořilo nové podrobné bodové polohové pole a tak vznikla DKM novým mapováním. 
Katastrálních území, která nespadají do lokality bývalého vojenského újezdu a mají 
platnou DKM, je na KP Sušice v současnosti pouze pět, v katastrálním území Sušice nad 
Otavou je v platnosti DKM pouze na části území, v roce 2010 je plánováno vyhlášení 
zbývající části. V katastrálním území Lipová Lhota byla vyhlášena platnost nové DKM na 
základě komplexních pozemkových úprav (KPÚ). V katastrálních územích Dobršín a 
Tedražice byla zaměřena ZMVM v S-JTSK v měřítku 1:2000, přepracování na DKM bylo 
proto též lehce proveditelné. V Hrádku u Sušice bylo provedeno přepracování na DKM 
pomocí podkladů z THM. V intravilánu katastrálního území Hartmanice I byla obnova 
operátu vyhlášena k 22.12.2009, zde došlo k přepočtu z měření THM a dne 22.1.2010 byla 
vyhlášena platnost na zbývající části katastrálního území Hartmanice I a zároveň 
v katastrálním území Hartmanice II, kdy nabylo právní moci rozhodnutí KPÚ.  
                                                                                                                               

 
Současný stav digitalizace v číslech:                                                                             

                                                                                                                            Tabulka 5 

Druh mapy Počet k.ú. Počet v % 

DKM 17 11 

KM-D 10 6,45 

analogová 128 82,55 

 

      V současné době se dokončuje obnova operátu na části katastrálního území Kašperské 
Hory V intravilánu, kde je nyní mapa v měřítku 1:1000, která vznikla při THM. Platnost by 
měla být vyhlášena 9.7.2010. Současně je rozpracována digitalizace map katastrálního 
území Sušice nad Otavou, kde se provádí přepočty souřadnic bodů podrobného 
polohového pole. Metodickým základem pro výpočty je zde zejména Instrukce A. Na části 
k.ú. Sušice nad Otavou proběhla také fotogrammetrická údržba a obnova (FÚO). 
Předpokládaný termín vyhlášení DKM je plánován na konec roku 2010.  Co se týče 
dekadických map, v letošním roce se začalo přepočítávat podrobné polohové bodové pole 
získané v rámci měření THM v k.ú. Kolinec, kde je dnes platná mapa v měřítku 1:1000. Za 
předpokladu, že bude přepracování trvat stejně dlouho jako u Kašperských Hor, bude se 
platnost operátu vyhlašovat za rok, tj. začátkem roku 2011. Obě katastrální území jsou 
v rámci kooperace přepracovávána na KÚ Plzeň, neboť na KP Sušice nejsou potřebné 
kapacity pro tyto časově náročnější převody.  

Jelikož výrazně převládá počet analogových map, tabulka 6 ilustruje statistiku vzhledem 
k jejich měřítku (dekadickému či sáhovému): 
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                                                                                                     Tabulka 6 

Měřítko Počet k.ú. Počet v %  z celkového 
počtu kat. map  

Počet v % z analogových 
map 

dekadické 5 3,22 3,9 

        sáhové          123 79,36 96,1 

 

Současný stav digitalizace je přehledně znázorněn v příloze A. V příloze B je připojen 
kompletní seznam katastrálních území s informacemi o platných katastrálních mapách. 

 

2.3   Další výhled a předpokládané postupy digitalizace katastrálních map 

Úkolem  digitalizace je  zároveň  i  odstranění  parcel   zjednodušené  evidence   z katastru 
nemovitostí. KP Sušice dosud eviduje 39 565 parcel vedených ve zjednodušené evidenci o 
celkové  rozloze  155 084 580 m2,  což  představuje asi  20 %  z celkové   rozlohy  územní 
působnosti KP Sušice. V příloze C je uveden  seznam  katastrálních území s počtem parcel 
KN a ZE spolu s jejich rozlohou. 
       Při zaměření pozornosti na katastrální území, kde jsou platné katastrální mapy 
v dekadickém měřítku, zjistíme, že se to týká pouze 6 katastrálních území, to je pouze něco 
kolem 5 % ze všech katastrálních území. Původní záměr byl začít s digitalizací platných 
katastrálních map právě v těchto lokalitách, neboť v nich je shromážděno nejvíce informací 
a probíhá zde nejvíce změn v SGI i SPI. Vzhledem k požadavku plnění věcných úkolů, kde 
se promítá počet katastrálních území, která mají katastrální mapu převedenu do digitální 
formy, bude zřejmě digitalizace účelně rozdělena na digitalizaci do formy DKM i KMD, 
neboť převod do KMD není tak časově náročný. Jednak není k dispozici mnoho mapových 
podkladů, tudíž je méně výpočetních prací, které jsou jistě časově náročnější a jednak 
katastrální území dosud vedená v sáhovém měřítku nemívají velkou rozlohu. Mezi prvními 
budou mít samozřejmě platnou DKM i ta katastrální území, kde budou provedeny 
komplexní pozemkové úpravy a upřesnění přídělů v rámci KPÚ. Bohužel se ukazuje, že 
právě v lokalitách, kde má být mapový operát převeden na DKM pomocí KPÚ, vzniká jisté 
zpoždění oproti původnímu plánu související s možnostmi pozemkových úřadů. 
       KPÚ se v současné době provádí v katastrálních územích Kunratice I, Kunratice II. 
Řízení zde bylo zahájeno 20.5.2005 a vyhlášení platnosti DKM bylo plánováno na rok 
2009. Původní návrh byl ovšem zamítnut paní Coolidge, která zde vlastní většinu 
pozemků. Proto 13. a 14.5. 2010 proběhne opětovné zjišťování hranic. 
       Žádost o zahájení KPÚ podala Správa národního parku a Chráněná krajinná oblast 
Šumavy v katastrálních územích Srní I, a Horská Kvilda. Předpokládaným rokem zahájení 
komplexních pozemkových úprav v těchto katastrálních územích byl původně rok 2010. 
Další evidované žádosti o pozemkové úpravy jsou v katastrálních územích Velký Radkov 
I, Tuškov, Kochánov II s předpokládaným rokem ukončení řízení v letech 2015. 
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       Upřesnění přídělů formou jednoduché pozemkové úpravy bude provedeno v 7 
katastrálních územích s tím, že Pozemkový úřad Klatovy původně plánoval zahájení řízení 
již v roce 2008, což se nepodařilo. Záleží i na množství financí, ale předpokládá se, že do 
roku 2015 by měla být všechna upřesnění hotova. Tato upřesnění se týkají katastrálních 
území Vchynice-Tetov I, Vchynice-Tetov II, Svojše, Zhůří u Rejštejna, Kozí Hřbet, 
Filipova Huť a Loučová. V současné době se počítá s tím, že katastrálních území, kde 
budou provedeny KPÚ je 14, což je přibližně 9 % katastrálních území, kde je dosud 
vedena analogová platná katastrální mapa. Jako problematický vidí vedoucí KP Sušice Ing. 
Ladislav Novák rovněž převod mapy katastrálního území Soběšice u Sušice do digitální 
podoby, kde sice je vedena platná katastrální mapa v dekadickém měřítku, ale proběhla zde 
fotogrammetrická údržba a obnova a objevují se zde často i několikametrové polohové 
nepřesnosti. 
       Jak již bylo uvedeno, podle původních plánů se jako poslední měly převádět do 
digitální podoby soubory geodetických informací v lokalitách, kde jsou vedeny mapy 
v měřítku 1:2880. V rámci plnění věcných úkolů, které závisí na počtu katastrálních území 
ve kterých došlo k přepracování katastrálních map do digitální formy, se budou tyto mapy 
převádět na KMD v S-JTSK již od roku 2010. KP Sušice již zahájilo přepracování 
v katastrálních územích Zvíkov, Suchá u Hlavňovic a Pích. Hotové jsou ovšem zatím jen 
přehledy ZPMZ a přehledky identických bodů, pomocí kterých dojde k měření. Toto 
měření provádí OOKO Plzeň a dosud ještě není ukončeno. Katastrální území Suchá u 
Hlavňovic a Zvíkov by měly mít vyhlášenu obnovu operátu v srpnu 2010, katastrální 
území Pích v listopadu 2010. 
       Po ukončení digitalizace v roce 2015 by, podle současného předpokladu, mělo být 38 
katastrálních území s platnou DKM (16 k.ú se současnou platnou DKM, 6 k.ú s mapami 
v dekadickém měřítku a 14 k.ú po pozemkových úpravách), to je 23 % z celkového počtu 
katastrálních území v územní působnosti KP Sušice. Ostatních 119 katastrálních území, 
což představuje 77 % z celkového počtu katastrálních území, by mělo mít mapu typu KMD 
vedenou v   S-JTSK. Situace po dokončení digitalizace je znázorněna v příloze E. 
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3  Příčiny opožďování přepracování katastrálních map do digitální 
formy v České republice 

Přepracování katastrálních map do digitální formy v ČR bylo zahájeno v návaznosti na 
dokončení digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí. K tomuto 
dokončení došlo v roce 1998 a digitalizace souboru geodetických informací se začala ve 
větší míře provádět v roce 1999. Ovšem kapacit, které se mohly této činnosti věnovat, 
ubývalo, neboť od roku 2004 musel být počet zaměstnanců ve státní správě snižován o 2 % 
ročně a značná část zaměstnanců katastrálních pracovišť se musela přednostně zabývat 
zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, jejichž počet až do roku 2008 
progresivně narůstal. Vzhledem k těmto okolnostem byla převáděna do digitální formy 

pouze 2 až 3 % z celkového počtu 13 027 katastrálních území v České republice [1]. 
       Přepracovávání katastrálních map do digitální formy se však opožďuje zejména kvůli 
tomu, že se nejedná pouze o prosté převedení obsahu map z rastrové do digitální formy. 
V rámci digitalizace souboru geodetických informací je zároveň nutné doplnit katastrální 
mapy o všechny parcely vedené dosud ve zjednodušené evidenci, které byly v průběhu 
kolektivizace sloučeny do velkých půdních celků. Parcely zjednodušené evidence jsou 
graficky znázorněny pouze v historických mapových podkladech. Využití historického 
mapového fondu dřívějších evidencí může přinášet řadu problémů vzhledem k tomu, že 
takové mapové podklady nemají zdaleka vždy potřebnou kvalitu. U pozemků evidovaných 
ve zjednodušené evidenci se pak musí zjišťovat a doplňovat další údaje, jako je například 
druh pozemku a způsob jeho využití. Až s kompletními údaji dochází k vlastnímu 
nahrazení zjednodušené evidence evidencí úplnou. Zároveň dochází při digitalizaci 
souboru geodetických informací k rozsáhlé revizi vnitřního souladu se souborem 
popisných informací a k odstraňování chyb, které se za dobu vedení katastru nemovitostí 
pouze manuální údržbou nashromáždily. Přednostně měla být zaměřena pozornost na 
převod katastrálních map do digitální formy na území měst a větších obcí. V těchto 
lokalitách bývají zpravidla k dispozici kvalitnější podklady (např. podle Instrukce A). 
Probíhá v nich více transakcí na trhu s nemovitostmi a realizují se rozvojové záměry, což 
je někdy spojeno s nutností lokalitu znovu zaměřit a katastrální mapa je tak zpřesněna 

novým měřením [1]. Digitalizace katastrálních map v těchto katastrálních územích je však 
časově náročnější než v katastrálních územích nacházejících se ve venkovských oblastech. 
       Vlastní průběh přepracování katastrálních map do digitální formy také velmi 
významně brzdí problémy spojené s řešením následků nedokončeného přídělového a 
scelovacího řízení. Zatímco odstranění zjednodušené evidence představuje problémy 
víceméně technického rázu, řešení následků nedokončeného přídělového a scelovacího 
řízení je problémem se závažnými právními aspekty a není plně v kompetenci katastrálních 

pracovišť. Podrobněji je tento problém popsán v části 3.2 [1]. 
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3.1 Kapacitní problémy na katastrálních úřadech a pracovištích 

Katastrální úřady a katastrální pracoviště vykonávají správu katastru nemovitostí. Hlavním 
úkolem je provádění zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších 
údajů formou vkladu, záznamu či zápisu poznámek, potvrzování geometrických plánů a 
poskytování informací z katastru nemovitostí. Nejsledovanějším úkolem je dodržování lhůt 
při vyřizování jednotlivých podání. Dokud není provedena změna v katastru nemovitostí, 
nelze totiž s nemovitostí dále nijak disponovat a velmi důležitý je i fakt, že teprve po 
zápisu do katastru nemovitostí jsou uvolněny finance poskytnuté v rámci zástavního práva. 
Z těchto důvodů je zřejmé, proč veřejnost velmi negativně vnímá jakékoli zpoždění zápisu 
práv do katastru nemovitostí. Naštěstí tento problém byl na všech pracovištích odstraněn, 
dokonce i na Katastrálním pracovišti pro hl.m.Prahu, kde se 30denní lhůtu dlouho nedařilo 
dodržovat. Ke zlepšení velkou mírou přispívá i stále se zdokonalující softwarové vybavení, 
se kterým roste zároveň i schopnost zaměstnanců vyřídit více zápisů do katastru 
nemovitostí. V České republice je katastr nemovitostí veden počítačovými prostředky 
pomocí informačního systému ISKN (Informační systém katastru nemovitostí). Tento 
systém byl implementován v roce 2001 a zvyšuje kvalitu a bezpečnost dat, jejich 
dostupnost, spolehlivost a nabízí též možnost propojení s dalšími základními registry státní 
správy.  

 

 3.1.1 Zápisy prováděné vkladem 

Vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo 
s věcnými účinky jsou věcnými právy k nemovitostem, které se zapisují do katastru 
nemovitostí vkladem. Na základě podání návrhu na vklad katastrální úřad (katastrální 
pracoviště) založí správní řízení, v němž posoudí přiložené smlouvy a případné další 
dokumenty a rozhodne o povolení či zamítnutí vkladu. Pokud je vydáno rozhodnutí o 
povolení vkladu, provede se zápis věcných práv do katastru nemovitostí. Věcné právo 
k nemovitostem pak vzniká zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Z uvedeného stručného 
popisu postupu průběhu provedení vkladu věcného práva k nemovitostem je patrné, že tato 
činnost je ze všech administrativních činností katastrálních úřadů časově i kapacitně 
nejnáročnější. Přitom počet provedených zápisů věcných práv vkladem do katastru 
nemovitostí až do roku 2008 významně narůstal. Zatímco v roce 2004 byl jejich počet 
572 296, v roce 2008 to bylo již 766 305. Stále narůstající počet zápisů byl způsoben 
především rychlým rozvojem trhu s nemovitostmi a s tím souvisejícím rozvojem 
hypotečního úvěrování. Například privatizací bytů dle zákona 72/1994 Sb. se na trhu 
najednou ocitlo asi 1,5 miliónu nových samostatně obchodovatelných jednotek, což se 
samozřejmě muselo nutně promítnout do počtu zápisů prováděných vkladem. Větší pohyb 
na trhu s nemovitostmi ovlivnily nepochybně i snadněji dostupné hypoteční úvěry, takže v 
letech 2001-2007 docházelo k významnému zvýšení počtu zápisů zástavního práva. 
K mírnému poklesu (o 4 %) došlo teprve v roce 2008, což svědčí o souvislosti hypotečního 

úvěrování s rozvojem hospodářské krize [2].  
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 Zdržení vyřizování návrhů na vklad způsobuje vysoký podíl návrhů na vklad 
obsahujících vady, neboť ty musí být v průběhu řízení odstraněny. Vezmeme-li v úvahu 
celkový roční počet podaných návrhů na vklad, pak přibližně 94 % z nich je povoleno, 
zbytek končí zamítnutím návrhu na vklad či zastavením řízení. Dlouhodobě se zvyšuje 
počet nepovolených vkladů. Mohlo by se zdát, že je to způsobem celkovým zvýšením 
počtu podaných návrhů na vklad, ale není tomu úplně tak, protože se zároveň zvyšuje i 
procentní podíl na celkovém počtu přijatých návrhů na vklad. To poukazuje na mírné 

zhoršování kvality podaných návrhů na vklad [2]. 
       K celkovému poklesu podaných návrhů na vklad vlivem hospodářské krize dochází 
v roce 2009. V tomto roce bylo přijato celkem 674 070 návrhů na vklad, což odpovídá 88,7 
% počtu návrhů podaných v roce 2008. Ovšem je třeba podotknout, že i přesto je počet 
podaných návrhů na vklad celkem vysoký, vlivem hospodářské krize pouze klesl zhruba na 

úroveň roku 2007 [3] [4]. 
 
                Vývoj počtu přijatých řízení za rok 2009 v porovnání s rokem 2008 
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       Pokud porovnáme nejnovější data z prvního čtvrtletí 2010 o počtech podaných návrhů 
na vklad se stejným obdobím roku 2009, zjistíme pokles o pouhé jedno procento, přičemž 
v březnu 2010 je podáno návrhů na vklad dokonce více, nežli tomu bylo v roce 2009. 

                 

 

3.1.2 Zápisy prováděné záznamem a poznámkou  

Další neméně významnou roli, představují zápisy provedené záznamem. Tímto způsobem 
se zapisují práva k nemovitostem vzniklá na základě rozhodnutí jiných orgánů veřejné 
správy, rozhodnutím soudů nebo ze zákona, či příklepem licitátora ve veřejné dražbě. 
Zápisem pomocí záznamu se rovněž vymazávají zaniklá zástavní práva a věcná břemena. 
Mimo běžných položek, jako jsou rozhodnutí soudu o schválení dědické dohody, 
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rozhodnutí soudu o dědictví a jiná soudní rozhodnutí, tvoří významnou položku zápisy 
exekucí, s nimiž souvisí i jejich následné výmazy po uspokojení pohledávek. V roce 2004 
byl počet ukončených záznamových řízení 587 824, v roce 2008 to bylo již 1 190 566. 
V tomto období to byly právě exekuce, které měly rozhodující vliv na obrovském nárůstu 
počtu zápisů provedených záznamem, neboť tvořily více než 50 % z celkového počtu 
zápisů záznamem a katastrální úřady je musejí provádět bezodkladně [2]. Významnou 
změnu přinesl zákon č. 286/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy 
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 
nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech 
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o 
státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona již není nutné 
zapisovat do katastru nemovitostí nařízení exekuce, pokud povinný nemá evidovaný žádný 
majetek. Avšak časté nařízení exekuce i na malou výši dlužné částky zůstává. 
 
 Dalším typem zápisů jsou zápisy provedené poznámkou. Poznámkou se v katastru 
nemovitostí vyznačují skutečnosti, které se vztahují k nemovitosti či k osobě a mají pouze 
informativní charakter.  
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       Pokud porovnáme první čtvrtletí roku 2010 a stejné období roku 2009, zaznamenáme 
úbytek počtu řízení Z asi o 34 %. Tato skutečnost souvisí s novelou zákona č.120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), jak bylo již uvedeno výše. 
V důsledku toho však došlo i k prodloužení průměrné předpokládané doby řízení, v roce 
2009 to bylo 0,18 měsíce, zatímco v roce 2010 se doba prodloužila na 0,27 měsíce. 
Změnila se totiž struktura listin předkládaných k zápisu záznamem, když ubylo listin, 
jejichž zápis je méně časově náročný, kterými byla právě usnesení o nařízení exekuce [7]. 

 

3.1.3 Potvrzování geometrických plánů 

Geometrické plány vyjadřují nový stav po změně při rozdělování pozemku, vyznačení 
budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu či některé další změny vyznačované do 
katastrálních map. Vyhotovují je převážně soukromé geodetické firmy. Geometrický plán 
musí být ověřen zkušeným geodetem, který je držitelem oprávnění k ověřování výsledků 
zeměměřických činností udělovaného ČÚZK podle §14 zákona č.200/1994 Sb., o 
zeměměřictví. Na základě geometrických plánů se zakreslují změny do platných 
katastrálních map. Proto každý geometrický plán musí být příslušným katastrálním úřadem 

přezkoumán a pokud je zápisu (resp.zákresu) schopný, je následně potvrzen [2]. 
Počet geometrických plánů je v České republice dlouhodobě dosti vysoký, neustále 

totiž probíhají zemědělské restituce, zápisy majetku obcí, prodeje státní zemědělské půdy a 
podobné procesy, jejichž výsledkem nebo dílčím krokem je právě rozdělení pozemku. 
K mírnému snížení žádostí o potvrzení GP došlo v letech 2005 a 2006. Ovšem v roce 2008 
již opět dochází k nárůstu těchto žádostí o 4 % oproti roku 2007, což bylo způsobeno 

rozvíjející se výstavbou obytných, průmyslových a infrastrukturních staveb [2]. Z tohoto 
faktu vyplývá, že i zde se nutně musela projevit hospodářská krize, jež má na rozvoj staveb 
negativní vliv. Pokles v roce 2009 však není nijak dramatický, podobně jako je tomu u 
podání návrhu na vklad , takže se v roce 2009 vracíme přibližně na úroveň roku 2007. Za 
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rok 2009 bylo přijato k potvrzení celkem 138 415 geometrických plánů, což představuje 

úbytek žádostí  o 4,1 %[4].  
 

 

       Z pohledu prvního čtvrtletí roku 2010 oproti roku 2009 u potvrzování geometrických 
plánů projevuje pokles přijatých žádostí o pouhé jedno procento, takže lze konstatovat, že 
se udržují na stejné úrovni jako v roce 2009 [7]. 

 

 3.1.4 Poskytování informací z katastru nemovitostí 
 
Každé katastrální pracoviště také poskytuje v úředních hodinách informace z katastru 
nemovitostí. Na přepážkách mohou klienti obdržet výpisy z katastru nemovitostí, kopie 
katastrální mapy, kopie listin založených v dokumentačních fondech, kopie z historických 
evidencí a některé další výstupy. Počet požadavků na poskytování informací na přepážkách 
klesá, neboť jsou stále častěji nahrazovány vyřizováním pomocí internetových služeb, jež 
byly zprovozněny v roce 2001. Uveďme příklad z roku 2008, kdy byl zaznamenán nárůst 
všech požadavků na informace z katastru nemovitostí asi o 8 %, avšak u přepážek byl 
téhož roku zaznamenán pokles o 14 %. V roce 2008 bylo tak elektronickými službami 

uspokojeno 60 % žadatelů o informace z katastru nemovitostí [2]. V roce 2009 nadále 
pokračuje očekávaný úbytek v počtu nových žádostí o poskytování informací z katastru 

nemovitostí přímo na přepážkách (o 14,8 %)[4]. Ovšem pro pracovníky na úseku 
poskytování informací to nepředstavuje menší vytížení. Pomocí internetové sítě jsou 
vyhledávány především jednodušší informace, jako je výpis z KN, který obsahuje pouze 
zásadní technické informace o nemovitostech a o právních vztazích. Informace, které jsou 
vyžadovány na přepážkách, se v nemálo případech musí vyřizovat na objednávku. Jedná se 
například o kopie z pozemkových knih či identifikace parcel, která je zejména v 
přídělových oblastech velice obtížná a vyžaduje nejen více času, nýbrž i značné zkušenosti. 
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       Na tomto úseku dochází i nadále k předpokládanému poklesu přijatých zakázek. 
Porovnáme-li první ctvrtletí roku 2009 a roku 2010, došlo opět k 17% poklesu [7]. 
        Výše uvedená fakta o fungování katastrálních úřadů poukazují na okolnost, že 
kapacity katastrálních úřadů, které se mohly věnovat digitalizaci map, byly vzhledem 
k velkému nárůstu objemu ostatních činností velmi omezené. Zvládnout digitalizaci 
katastrálních map zaměstnanci z vlastních řad bylo nereálné, proto bylo nutné přijmout 
zásadní opatření na úrovni vlády České republiky (viz kapitolu 4 a 5 ).        
      Dnes je již patrné, že nově přijaté kapacity byly potřebné, ovšem může se stát, že 
v rámci úsporných opatření budou některé opět propuštěny, protože jak zápisů 
prováděných záznamem, tak informací z katastrů nemovitostí ubývá a některé tyto 
kapacity by mohly být postupně nahrazeny z vlastních řad. Tato možnost bude zřejmě 
vyhodnocena na konci roku 2010, kdy se zjistí počty úkonů jednotlivých pracovníků a tím 
bude jasné, jak jsou všechny kapacity katastrálních úřadů plně využity. 
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3.2 Problémy s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením [1] 
 
Historie českých zemí zaznamenala řadu zásahů do evidence půdního fondu. Nemálo 
z nich bylo ovlivněno potřebami existujícího společenského zřízení v daném období. 
Uspořádání půdy bylo vždy v popředí zájmu státu, neboť prostřednictvím znalostí o 
evidenční struktuře půdy mohl stát ovlivňovat způsob daňové zátěže jednotlivých držitelů 
nemovitostí. V této souvislosti lze připomenout Nejvyšší patent rakouského císaře 
Františka I. ze dne 23.12.1817 o dani pozemkové a vyměření půdy, který dal základ 
budoucí katastrální evidenci na vědeckých (geodetických a kartografických) základech. 
 
 Pokusy o scelování dosud rozdrobené pozemkové držby se objevují již od poloviny 
19.století. Jednalo se dlouhý proces změn v uspořádání půdy, který měl několik 
vývojových fází. Pro každou byly vydány závazné právní předpisy, ty se však bohužel 
nepodařilo v některých případech důsledně realizovat. Typickým příkladem je konfiskace a 
navazující přídělové řízení po 2.světové válce, jehož následky nejsou mnohdy odstraněny 
dodnes. Tehdy došlo k rozsáhlým změnám vlastnických práv. Přídělové řízení, které 
probíhalo po r. 1945, mělo umožnit řádné hospodaření na pozemcích, které byly 
konfiskovány podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., č. 108/1945 Sb., č. 
28/1945 Sb., nebo byly vydány obcím podle zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první 
pozemkové reformy, nebo podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, 
případně byly schváleny příslušným státním orgánem pro obec jako přídělce přídělovým 
plánem podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. Mimořádně rozsáhlými 
změnami byla zasažena třetina území státu (české, moravské a slezské pohraničí). Byl 
prolomen intabulační princip, na němž byla založena funkce a spolehlivost pozemkových 
knih. Vlastnické právo přecházelo na přídělce dnem převzetí držby, tak vznikal úplně nový 
právní stav, který byl v hrubém nesouladu se stavem katastru a pozemkových knih, a to v 
rozsahu do té doby nebývalém. Tento nesoulad byl prohlubován i tím, že s osídlením 
mnohých míst souvisely rovněž pozemkové úpravy, které se dotýkaly i půdy nedotčené 
konfiskací, zvláště té, kterou dosavadní vlastník poskytl pro vnitřní osídlení. Knihovní a 
právní stav se zejména v pohraničí zcela rozešly. Na nepřehlednosti situace se mnohdy 
podílela i skutečnost, že přídělové řízení bylo kombinováno s již započatým řízením 
scelovacím. Navíc, přídělový operát nebyl všude založen zcela jednotně. Skládal se 
převážně z těchto částí: grafický přídělový plán, seznam zkonfiskovaných parcel, seznam 
pozemků získaných směnou, seznam břemen, návrhy přídělů a přehled návrhů přídělů. 
Grafický přídělový plán byl vyhotovován zpravidla na zmenšeninách katastrálních map do 
měřítka 1:5000. Vytyčené hranice parcel byly v terénu označeny většinou jen kolíky. Nové 
hranice byly do plánu zakreslovány co nejjednoduššími způsoby a z takto přibližných 
zákresů byly zjišťovány dalším jednoduchým způsobem i výměry dělených parcel. Protože 
předpisy knihovního práva byly formálně velmi přísné, hrozilo, že vzhledem k 
obrovskému počtu nastalých změn nebude knihovní pořádek v dohledné době vůbec 
proveden. Hlavním problémem bylo, jak umožnit zaknihování přídělů i tehdy, když 
přídělce dostal pozemky z různých knihovních vložek a často i se zcela novými hranicemi 
parcel a v době přídělu nebyly přitom vyhotoveny ani nejnutnější měřické podklady. Proto 
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byl dne 8.5.1947 přijat zákon č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran 
konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících 
se na přidělený majetek, který velice zjednodušil zápisy do pozemkových knih ohledně 
konfiskovaného a přidělovaného majetku a zásadně tak změnil principy desítky let 
platného knihovního práva. Především zavedl možnost, aby parcely, na které byla 
vyznačena konfiskace, mohly být zapsány do jiných knihovních vložek bez toho, že by 
byly odepsány z knihovních vložek dosavadních. Připustil rovněž zapisování do 
předběžných knihovních vložek takovým způsobem, že nebyla uváděna konkrétně 
jednotlivá čísla přidělených parcel, avšak pouze souhrnné pořadové číslo přídělu nebo číslo 
popisné zemědělské usedlosti. V případech dělení konfiskovaných pozemků umožnil 
používání provizorních málo přesných měřických podkladů namísto dosavadních 
geometrických plánů. Původní záměr byl, že postupně dojde k přesnému zaměření přídělů 
a k založení řádných knihovních vložek. Avšak po změně politických poměrů v roce 1948 
bylo od tohoto záměru zcela upuštěno, příděly nakonec tedy zaměřeny nebyly a v důsledku 
toho ani nové hranice parcel nebyly nikdy zobrazeny v katastrální mapě. Původní 
technické podklady (grafické přídělové plány) jsou přitom již často nečitelné, hrubě 
poškozené nebo byly dokonce ztraceny. Ostatní existující části přídělového operátu však 
nasvědčují, že přídělové listiny byly vydány. Tak v současné evidenci došlo k tomu, že 
v katastru nemovitostí jsou přídělci evidováni jako vlastníci pouze podle návrhů přídělů a 
situaci v dnešní době komplikuje i fakt, že v mnohých případech nelze vymezit rozlohu 
přidělených pozemků v terénu přesněji než v řádu desítek metrů. Jsou dokonce také 
situace, že možnost zpětného vymezení pozemků neexistuje vůbec. Napravit tento stav lze 
pouze pozemkovými úpravami s rozsáhlými měřickými činnostmi v terénu. Kompetence k 
dokončování započatých scelovacích řízení a k upřesňování nebo rekonstrukci přídělů 
přísluší v současné době pozemkovým úřadům na základě zákona č. 284/1991 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.  
 V České republice je 13 027 katastrálních území, z toho je příděly a scelením 
zasaženo 6 882 katastrálních území. K upřesnění či dokončení přídělu nebo k dokončení 
scelení formou pozemkové úpravy musí před převodem mapy do digitální formy dojít 
přibližně ve 2000 z nich. Pozemkové úřady tento úkol řeší za finanční podpory z rozpočtu 
Pozemkového fondu ČR. V územní působnosti KP Sušice jde o 89 k.ú. (57,4 %). Jejich 
lokalizaci ilustruje příloha F. 
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4  Obsah a důsledky usnesení vlády České republiky ze dne 25.7. 2007 
č.871 

Usnesení vlády České republiky ze dne 25.7.2007 č.871, o opatřeních k urychlení 
digitalizace katastrálních map, bylo vydáno v návaznosti na programové prohlášení vlády, 
které obsahovalo závazek vlády urychlit digitalizaci katastru nemovitostí. První část úkolu, 
- digitalizace souboru popisných informací již byla ukončena v roce 1998, zatímco 
digitalizace katastrálních map postupovala příliš pomalým tempem – 2 až 3 % z celkového 
počtu katastrálních území ročně. Tento fakt přiměl vládu ČR k vydání usnesení č.871. 
V tomto usnesení vlády jsou uvedena konkrétní opatření, která mají zajistit vyhotovení 
digitální vektorové katastrální mapy do roku 2015. K dosažení zvýšeného tempa 
digitalizace je však zapotřebí více pracovních sil a samozřejmě i více financí [1]. 
       Pokud jde o počty zaměstnanců bylo zjištěno, že k dosažení potřebných výsledků 
chybí v celé ČR kapacita 457 zaměstnanců po dobu sedmi let. Práce odpovídající kapacitě 
200 zaměstnanců lze zajistit pomocí soukromého sektoru formou veřejných zakázek. Dále 
bylo třeba přijmout 300 zaměstnanců na dobu pěti let, poté by se kapacity měly v dalších 
čtyřech letech snižovat na úroveň až o 400 zaměstnanců nižší, než byla úroveň kapacit 
v roce 2007 [1]. V roce 2008 a 2009 katastrální úřady přijaly potřebné kapacity, díky 
kterým se skutečně tempo digitalizace zrychluje, ovšem bylo třeba je nejprve zapracovat, 
takže skutečné výsledky budou vidět až po roce 2010. Problematické by tedy mohlo být 
pozdější propuštění některých těchto již vyškolených zaměstnanců a jejich nahrazení 
vlastními kapacitami, například z úseku poskytování informací. Tito stávající zaměstnanci 
totiž pracují se softwarovým vybavením MicroGeos Nautil minimálně a budou si proto 
muset práci s ním opět teprve osvojit. Předpokládá se sice, že to nebude tak časově náročné 
jako u zcela nových zaměstnanců, přesto to může při požadovaném rychlém tempu 
digitalizace být na závadu. Nejlepším řešením by bylo, aby stávající, ne zcela využité, 
kapacity s obnovou operátu, vypomohly za předpokladu zachování i nově zaučených 
kapacit. Doufejme, že i navzdory úsporám ve státním rozpočtu, to bude možné realizovat.  
       Navržená opatření vyžadují zvýšení rozpočtu počínaje rokem 2007 průměrně o 214 
mil. Kč. Výdaje by se pak mohly začít snižovat počínaje rokem 2014 až do roku 2017. 
Jedním z možných řešení, jak přispět k financování tohoto projektu, byl návrh na zvýšení 
správních poplatků za zápisy práv do katastru nemovitostí [1]. Zvýšení poplatků se však 
dosud nepodařilo v Parlamentu ČR prosadit. O tomto problému bude ještě podrobnější 
zmínka v kapitole 6.  
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5  Realizace projektu urychlení digitalizace katastrálních map v České  
    republice  
 

Urychlená potřeba katastrálního operátu v digitalizované podobě úzce souvisí se Směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení infrastruktury pro prostorové 

informace v Evropském společenství. Tato směrnice se také nazývá INSPIRE 

(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) a jejím cílem je vytvořit evropský 

legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. 

Katastrální mapy v digitální podobě mají být k dispozici do 7 let od přijetí 

implementačních pravidel, které muselo být učiněno v ČR nejpozději do 15.5.2009. 

Původně byl jako termín dokončení převodu katastrálních map do digitální podoby zvolen 

konec roku 2014. Tento termín však musel být, s ohledem na dopady do výdajů státního 

rozpočtu v roce 2008, posunut do června roku 2015.  

       Bylo vydáno Usnesení vlády České republiky ze dne 25.7.2007 č.871, o opatřeních 

k urychlení digitalizace katastrálních map. Jeho součástí byl první plán rozvržení postupu 

digitalizace, který je znázorněn v tabulce 7 [1]. 
 

                                                                                                                                             Tabulka 7 

  
1994-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Návrh počtu k.ú. k 
digitalizaci map   406 414 1 188 1 286 1 322 1 210 1 167 1 034 600 

Celkový počet k.ú. 
s katastrální mapou 
v digitální formě 4 400 4 806 5 220 6 408 7 694 9 016 10 226 11 393 12 427 13 027 

 

       Bylo zcela evidentní, že v dalších letech bude potřeba zajistit kapacity pro digitalizaci 
katastrálních map, přičemž 40 % nutných kapacit lze zajistit spoluprací se soukromým 
sektorem. Byly vybrány úkony, které nemusí nutně zajišťovat katastrální úřady samy a je 
zároveň efektivní zadat je veřejnou zakázkou. V roce 2008 byla spolupráce s geodetickými 
firmami předmětem pilotního odzkoušení. Zúčastnilo se ho pět katastrálních úřadů 
v rozsahu osmi katastrálních území. Výsledkem bylo prokázáno, že při důsledném zadání 
rozsahu prací a přesném popisu požadovaných výstupů z jednotlivých etap není spolupráce 
s externími dodavateli problematická, avšak později se ukázalo, že se přece překážky při 
spolupráci vyskytují, a to zejména při dodávání podkladů. Mezi práce, které musí být 
zajišťovány katastrálními úřady, patří: přípravné práce a dokončovací práce uložené 
legislativou, revize katastru, zjišťování hranic, převzetí a zpracování obnoveného SGI a 

SPI [2][8]. 
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5.1   Zhodnocení průběhu digitalizace SGI v roce 2009  [4] 

Rok 2009 byl tedy prvním rokem plnění úkolu podle usnesení vlády č.871/2007. Bylo 

zjištěno, že v průměru je nutno každý rok převést do digitální podoby kolem 1200 

katastrálních území. První překážkou v plnění věcných úkolů se zdála být hospodářská 

krize, se kterou je tento rok spojován. Přestože na katastrální orgány v řadě evropských 

zemích skutečně problémy finančního sektoru citelně dopadly, činnost katastrálních úřadů 

v České republice byla ovlivněna jen mírně. Na poli poskytování informací a zápisů do 

katastru probíhalo vše bez problémů, všechny lhůty byly splněny a spokojenost zákazníků 

se i nadále zvyšuje. Splnění naplánovaného přírůstku počtu katastrálních map převedených 

do digitální podoby se však na 100 % nepodařilo. 

Upravený plán postupu digitalizace SGI v letech 2009-2015                                 Tabulka 8 

  
1997-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Návrh počtu k.ú. k digitalizaci 
map   955 1 386 1 322 1 336 1 293 1 159 600 

Celkový počet k.ú. s katastrální 
mapou v digitální formě 4 976 5 931 7 317 8 639 9 975 11 286 12 427 13 027 

Roční přírůstek z celkového 
počtu k.ú.   7,30 % 10,60 % 10,10 % 10,30 % 9,90 % 8,90 % 4,60 % 

Podíl z celkového počtu k.ú. 38 % 46 % 56 % 66 % 77 % 86 % 95 % 100 % 

 

       Jak je z tabulky 8 [4] patrné, v roce 2009 bylo naplánováno, že přibude 955 k.ú. 

s dokončenou digitální mapou. Oproti roku 2008 tento nárůst představuje, že by se tempo 

digitalizace muselo ztrojnásobit, což je samozřejmě úkol nelehký. Vezmeme-li však 

v úvahu datum, kdy má být celá digitalizace katastrálních map dokončena, je tento úkol 

nutný.  

       K 31.12.2009 bylo ve skutečnosti převedeno do digitální podoby 763 k.ú. Rozdíl mezi 

plánovaným počtem a skutečným počtem je 192 k.ú., které chybí, aby byl původní plán 

splněn. Přesto jsou výsledky roku 2009 celkově hodnoceny jako příznivé. Největší vliv na 

nižší míru vyhlašování obnoveného katastrálního operátu má výrazně nižší počet ve 

skutečnosti dokončených pozemkových úprav, než bylo naplánováno. Díky tomu bylo 

dokončeno o 125 k.ú. méně, což představuje 65 % ze všech chybějících k.ú. V roce 2009 

se mělo dokončit a pro digitalizaci využít výsledky 290 pozemkových úprav, ve 

skutečnosti jich bylo dokončeno pouze 165, to je jen 57 % oproti plánovanému počtu. Je 

třeba také zohlednit malou rozpracovanost na začátku roku a stále pokračující zácvik 

nových zaměstnanců. Přednostně byla digitalizována větší katastrální území s dekadickou 
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mapou, kde je větší pohyb nemovitostí a kde vzniká mapa přepracováním na DKM, ovšem 

tento postup je zároveň časově náročnější a digitalizace tudíž nepostupuje požadovaným 

tempem vzhledem k počtu digitalizovaných katastrálních území. V souvislosti s převodem 

map do digitální podoby nelze zapomínat na potřebu spolehlivého software, lze tedy 

v souvislosti s mírným zpožděním v roce 2009 poukázat na fakt, že software, používaný 

pro tuto činnost (MicroGeos Nautil) byl plně využitelný až od dubna. Přesto přírůstek 

katastrálních území s vyhlášenou platností obnoveného operátu v roce 2009 (763 k.ú.) činil 

skoro 2,5 násobek přírůstku v roce 2008 (313 k.ú.).Navzdory celkem kladnému 

zhodnocení roku 2009 je třeba si uvědomit, že pokud by se plnění úkolu i nadále 

zpožďovalo oproti původnímu plánu, mohl by se resort ČÚZK vlivem nahromadění 

velkého počtu katastrálních území dostat v posledních letech před plánovaným ukončením 

digitalizace do velkých potíží. 

 

                                                                      Tabulka 9 

ROK 2009 Plán  Skutečnost  

Dokončení k.ú. nebo částí 955 763 

  Rozdíl 192 k.ú. 

Pozemkové úpravy 290 165 

  Rozdíl 165 k.ú. 

Podíl z celkového počtu 
k.ú. 46 % 44 % 

 

 

5.2   Digitalizace v dalších letech [4] [5] 

Podle dlouhodobého plánu digitalizace byl na rok 2010 naplánován největší objem plnění 

úkolu. Tento plán byl operativně pozměněn a více přizpůsoben průměrnému počtu 1200 

převedených katastrálních území do digitální formy. Tuto úpravu plánu je nutné uvažovat 

za konečnou a nelze již předpokládat jakékoliv rozvolnění, nedojde-li k zásadnímu 

propadu v možnostech financování urychlené digitalizace. 
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                                                                                                                            Tabulka 10 

  
1997-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Návrh počtu k.ú. k digitalizaci 
map   1 096 1 292 1 300 1 300 1 200 1100 

Celkový počet k.ú. s katastrální 
mapou v digitální formě 5 793 6 835 8 127 9 427 10 727 11 927 13 027 

Roční přírůstek z celkového 
počtu k.ú.   8,40 % 9,90 % 10,00 % 10,00 % 9,20 % 8,40 % 

Podíl z celkového počtu k.ú. 44 % 52 % 62 % 72 % 82 % 92 % 100 % 

 

       Katastrální úřady budou zajišťovat obnovu katastrálního operátu i nadále vlastními 

silami a veřejnými zakázkami ve stejném rozsahu jako v roce 2009 (tj. za cca 75 mil. Kč) a 

v dohodnuté kooperaci s jinými KÚ. Jistě lze vnímat jako pozitivní skutečnost, že zadávání 

a přebírání veřejných zakázek se zdokonalilo, probíhá tak rychleji a bez problémů.  

       Pro zdárné plnění úkolu bude nezbytně třeba přijmout určitá opatření, aby se skluz 

v plnění úkolu nezvyšoval. Je nutné využít všechny systemizované kapacity a v případě 

potřeby ještě posílit kapacity na digitalizaci na úkor jiných skupin zaměstnanců, neboť 

klesající zájem o informace na přepážkách či částečný útlum v zápisech by to jistě 

umožňoval. Dále by bylo vhodné neplánovat převody KM-D na KMD ve větším rozsahu, 

určit jejich počet jen v takové míře, aby nebylo ohroženo plnění hlavního úkolu. Je třeba 

také omezit časově náročné způsoby obnovy na nezbytný obsah (nové mapování je 5x 

náročnější než přepracování na KMD). Katastrální úřady se musí rovněž snažit rozložit 

termíny dokončení obnovy katastrálního operátu v průběhu celého roku, což se dosud příliš 

nedařilo. Zároveň je třeba říci, že minulá léta nebyla dobrá pouze z toho pohledu, že se 

podaří poučit se z předchozích chyb. Plnění úkolu jistě pozitivně ovlivní (a výsledky z 

1.čtvrletí roku to potvrzují), že rok 2010 plynně naváže na rok předešlý, je tedy poměrně 

velké procento rozpracovanosti (1,5 MJ-přičemž je třeba zpracovat 3,2MJ). Také je třeba si 

uvědomit, že teprve nyní se ve větší míře zúročí nově přibrané kapacity, u kterých by se 

letos mělo projevit zvýšení výkonnosti v souvislosti s jejich zapracováním v roce 2009. 

K lepší výkonnosti samozřejmě rovněž přispěje již plně funkční software. 
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6 Financování digitalizace katastrálních map v České republice a jeho  
   zdroje 

V usnesení vlády č.871 bylo uvedeno, že dokončení digitalizace katastrálních map by si 

vyžádalo během let 2009-2015 velké zvýšení výdajů státního rozpočtu a to ve výši 1 496 

mil. Kč. V průměru to představuje 214 mil. ročně, které by se dle předpokladů usnesení 

vlády č.871 daly pokrýt díky zvýšení poplatků za správní úkony katastrálních úřadů. 

V důvodové zprávě k návrhu usnesení je uvedeno mnoho pochopitelných a logických 

důvodů, proč by poplatky mohly a dokonce měly být zvýšeny. Základním předpokladem 

je, že výnos z vyšších správních poplatků bude využit ke zrychlení a zlepšení služeb 

katastrálních úřadů. Digitalizaci SGI lze za takové zlepšení určitě považovat, protože 

představuje přehledný a srozumitelný katastrální operát v digitální podobě a jako takový je 

snadno dostupný a využitelný nejen pro samotné zaměstnance katastrálních úřadů a jejich 

práci, ale prostřednictvím internetu dostupný i mnoha externím uživatelům. I když 

usnesení vlády ČR je z roku 2007, dodnes ještě stále nebylo zvýšení poplatků realizováno, 

přestože jsou u nás poplatky za úkony spojené s převodem nemovitosti nejnižší 

v porovnání s ostatními členskými zeměmi  Evropské unie. Nesporným faktem je, že 

uvnitř Evropské unie panují velké rozdíly ve vedení pozemkových evidencí, ovšem 

všechny země vyvíjejí maximální snahu, aby drtivá většina nákladů na tyto evidence byla 

hrazena z poplatků za poskytované služby. Tomuto modelu je již dnes přizpůsobeno 

hospodaření ve 31 zemích EU z celkového počtu 45. V Německu a Rakousku jsou tyto 

poplatky dokonce nastaveny tak, že většinou převyšují náklady spojené s provedením 

úkonu ve smyslu změny v pozemkové evidenci. Pro nás asi nejlepším příkladem je 

Slovensko, které mělo po oddělení od ČR v roce 1993 totožnou výchozí pozici. Poplatek 

na Slovensku byl průběžně navyšován a nyní se vybírá v průměru 72 Eur (tj. přibližně 

dřívějších 1800 Sk) za návrh na vklad. Je zde i možnost zaplatit si za přednostní vyřízení 

vkladu do 2 týdnů, což je také určitá možnost, jakým směrem se prozatím v České 

republice ubírat, neboť plošné zvýšení poplatků se zdá zatím obtížně politicky prosaditelné 

[1]. 
       Podle sazebníku správních poplatků je v ČR stanoven poplatek za podání návrhu na 

vklad 500,-Kč za každý návrh bez rozdílu. Znamená to, že poplatek je stejný, ať je 

převáděn třeba jen jeden dům nebo velký komplex nemovitostí, obsažený například ve 

smlouvě o prodeji podniku. Tato výše správního poplatku byla stanovena v roce 1994 a od 

té doby setrvává stále na stejné úrovni. Výsledkem je stagnace celkového příjmu státního 

rozpočtu za správní úkony katastrálních úřadů, což je v rozporu s faktem, že se počet 

správních úkonů od roku 1994 zvýšil 2,5násobně [1]. 
       Původní návrh na zvýšení správních poplatků, uvedený v usnesení vlády č.871, počítal 

se zachováním základní sazby 500,-Kč při zápisu práva k jednomu pozemku či budově 

s tím, že by se násobila počtem převáděných nemovitostí. Tento návrh by sice představoval 

výrazný přínos do státního rozpočtu i rozlišení výše správního poplatku podle pracnosti 
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vyřízení jednotlivého podání, ovšem zároveň, dle očekávání, zaznamenal velkou kritiku. V 

praxi by to totiž znamenalo, že při převodu domku se zahradou by nově správní poplatek 

představoval 1500,- Kč, neboť převáděna je zahrada, stavební parcela a samotná budova, 

to znamená 3 převáděné nemovitosti a trojnásobné zvýšení správního poplatku u 

nejčastějších převodů nemovitostí. [1] 
       Původní návrh byl proto v roce 2009 pozměněn. Nadále by zůstala zachována základní 

sazba poplatku za první převáděnou nemovitost 500,- Kč s tím, že za každou další by se 

poplatek zvyšoval o 300,-Kč. Je stanovena i maximální výše poplatku na 20.000,-Kč. 

Zvýšení by se mělo týkat především velkých developerských firem, které byly s návrhem 

obeznámeny a souhlasily s ním, poněvadž je pro ně důležitější efektivní práce katastru 

nemovitostí a rychlejší převod, neboť čím je delší lhůta při zápisu do katastru nemovitostí, 

tím větší ztráty tyto firmy zaznamenávají. Notářská úschova či uchovávání peněz na 

zvláštním bezúročném účtu může při velkých objemech financí znamenat daleko větší 

ztrátu, než navýšený správní poplatek. Běžných zápisů do katastru nemovitostí, jako je 

převod bytu a převod domku se zahradou, by se mělo navýšení týkat jen mírně. Za převod 

bytu by se nově zaplatilo 800,-Kč (převod jednotky 500,-Kč + převod podílu na 

společných částech domu 300,-Kč), za převod domku se zahradou 1100,-Kč (převod domu 

500,-Kč + stavební parcely 300,-Kč + zahrady 300,-Kč). Vláda tento poslanecký návrh 

zákona na svém jednání dne 30.března 2009 sice schválila a pokud by byl přijat 

sněmovnou, senátem a podepsán prezidentem, mohl platit již od 1.září 2009. Avšak tato 

novela zákona měla od počátku mnoho odpůrců, kteří upozorňovali na příliš vysoký 

„strop“ a reálnou možnost, že lidé nebudou mít zájem své nemovitosti převádět. Existuje 

totiž mnoho podílových vlastnictví a i v případech, kdy se převádí byť jen ideální podíl 

nemovitosti, poplatek se platí v plné výši. Paradoxem je, že odpůrci i příznivci zákona se 

shodují v konstatování, že zdražení poplatků skutečně je potřebné, ale podle mnohých není 

nutné rovnou zavádět poplatek za každou parcelu zvlášť, postačilo by pouze současný 

poplatek zvýšit, například na jeho dvojnásobnou hodnotu, tj. zavést plošně poplatek 1000,-

Kč za každý návrh na vklad [14].   
       Avšak sotva novela návrhu zákona spatřila světlo světa, našlo se pochopitelně také 
mnoho kritických komentářů například ze strany některých realitních makléřů nebo ze 
strany advokátů. Začaly se objevovat názory, že nutnost navýšit poplatky je uměle 
vykonstruována a zdůvodňována potřebou digitalizace katastrálních map, ačkoliv 
digitalizace probíhá již nyní a bez zvýšení poplatků. Jako pravý důvod je uváděna všude 
zmiňovaná hospodářské krize, a správní poplatky mají pouze vylepšit finanční situaci státu 
v době této krize a zvýšení správního poplatku bylo dokonce označeno jako neetické. 

       Takové zdůvodnění je ovšem pro reálně uvažujícího člověka doslova absurdní. 

Zvýšení poplatku je zmiňováno v usnesení vlády č.871 již v roce 2007, kdy vláda nemohla 

tušit, že k hospodářské krizi vůbec dojde, natož jaké bude mít následky. Rozumnějšími 

argumenty se stává pohled na zvýšení poplatků očima prostých občanů z malých obcí. Zde 

by skutečně mohlo dojít k situaci, že poplatek za převod nemovitosti by mohl překročit její 
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skutečnou hodnotu. Zvážíme-li, že odhadní cena zemědělské půdy pro daňové účely 

v obcích do 2000 obyvatel se pohybuje v řádech korun, pak lidé, kteří vlastní v těchto 

lokalitách mnoho malých políček, mohou být opravdu v nevýhodě oproti lidem vlastnícím 

pouze dům, navíc ve výhodné městské lokalitě. Příslušný návrh byl tedy nakonec stažen ze 

sněmovny s odůvodněním, že by novela o správních poplatcích měla proběhnout současně 

s novelou stavebního zákona. 
       V současné době se v Poslanecké sněmovně nachází novela zákona č. 265/1992 Sb.,                                    

která má upravovat podmínky zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí. Tento 

zákon má však řešit pouze situaci kolem samotného průběhu vkladu (zrušení možnosti 

přerušení zápisu vkladu do katastru podáním žaloby na určení vlastnického práva, zavedení 

jednotného formuláře při návrhu na vklad…) Navýšení správních poplatků bylo z novely 

zákona úplně vypuštěno a označeno jako „politicky neprůchodné“. 

       Z výše uvedeného je jasné, že k plánovanému financování digitalizace map z vlastních 

zdrojů, tj. ze správních poplatků, minimálně ještě v  roce 2010 nedojde a resort ČÚZK je 

odkázán na peníze ze státního rozpočtu. Konečný návrh státního rozpočtu pro rok 2010 

schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesením č.1518 ze dne 

9.prosince 2009. Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 346 – ČÚZK byly Úřadu oficiálně 

sděleny ministerstvem financí  21.prosince 2009 [6]. 
       Předseda ČÚZK Ing.Karel Večeře ve svém úvodním slovu na konferenci vedoucích 

pracovníků  resortu ČÚZK v Liberci, konané ve dnech 25-27.ledna 2010, zhodnotil letošní 

schválený rozpočet jako akceptovatelný a na zajištění úkolů resortu dostatečný. 

Problémem letošního rozpočtu však může být vázání části výdajů a nejistota, zda toto 

vázání bude v průběhu roku zrušeno nebo naopak změněno na trvalou rozpočtovou úpravu. 
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7  Cesty k urychlení digitalizace katastrálních map v podmínkách KP 
Sušice 

Při přípravě projektu digitalizace katastrálních map na ČÚZK byl proveden průzkum druhů 
mapových podkladů, na jejichž podkladě bude digitalizace probíhat. Tento průzkum 
potvrdil skutečnost, že jednotlivé podklady i jejich kvalita jsou velice rozmanité. Aby bylo 
možné sledovat postup digitalizace a alespoň v určité míře sledovat jednak plnění úkolu, 
jednak porovnat četnost druhů podkladů podle jednotlivých krajů, byl připraven 
programový systém Metadata o katastrálních územích. V tomto systému probíhá 
plánování úkolů digitalizace v celém rezortu a vzhledem k možnému statistickému 
sledování plnění těchto úkolů jsou prakticky v každém okamžiku připraveny podklady 
k hodnocení. Naplnění tabulek systému bylo provedeno v roce 2007 na základě informací 
z jednotlivých pracovišť o mapovém fondu, který spravuje a který bude nutné 
digitalizovat. Členění informací o podkladech bylo provedeno po jednotlivých 
katastrálních územích a existujících grafických podkladech, resp. podle způsobu jejich 
předpokládané digitalizace. Příklad je zřejmý v příloze H, kde je uveden seznam 
katastrálních území KP Sušice, kde bude provedena digitalizace konkrétním postupem; 
postup je zřejmý z informací v záhlaví tabulky; snad jen pro upřesnění je třeba uvést rozdíl 
mezi  THM-G a THM-V: THM-G znamená obnovu operátu mapy vyhotovené podle 
předpisů pro THM vektorizací grafické mapy (tedy parcel KN i ZE), kdežto THM-V 

znamená obnovu přepočtem původního mapování s doplněním parcel ZE vektorizací. [21] 
       Dalším krokem bylo stanovení měrných jednotek a odhadu normativů k jednotlivým 
druhům obnovy.  Po diskusi v rámci rezortu byla stanovena měrná jednotka jako součet 
výměry katastrálního území a všech parcel (tedy parcel KN a parcel vedených v ZE) 
v katastrálním území. Stanovení normativů bylo složitější, neboť postupy v jednotlivých 
katastrálních úřadech a zkušenosti se lišily; pro zahájení digitalizace tak byly stanoveny 
hodnoty koeficientů normativů pro jednotlivé postupy na základě odhadů průměrné 
spotřeby času na jednotlivé činnosti. Aktuálně platné koeficienty viz tabulka 11. K těmto 
koeficientům byla dále jako doplněk vyhotovena tabulka s rozdělením etap (tabulka 12) při 
obnově katastrálního operátu s doporučeným procentuálním rozdělením časových kapacit 
na jednotlivé činnosti – hodnoty v tabulce mohou katastrální úřady modifikovat podle 

vlastních interních kooperací a dle svého uvážení. [21] 
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       Na základě výše uvedených informací a v souladu s usnesením vlády byl na ČÚZK 
proveden přepočet kapacit na digitalizaci SGI pro jednotlivé katastrální úřady. Na 
příslušném katastrálním úřadě pak byl systemizovaný počet zaměstnanců na digitalizaci 

s využitím obdobných kriterií přerozdělen na jednotlivá pracoviště. [21] 
       Katastrální pracoviště Sušice patří k pracovištím s malým počtem zaměstnanců, kde 
obnovou operátu se zabývají pouze čtyři zaměstnanci, přičemž jeden z nich zároveň 
vykonává funkci informatika. Vzhledem ke stále vysokému počtu analogových map na 
tomto pracovišti i vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že  KP Sušice pouze vlastními 
kapacitami nemůže zvládnout digitalizaci katastrálních map do roku 2015. Bude tedy nutné 
zapojit soukromý sektor formou veřejných zakázek a využít kooperace s jinými 
katastrálními pracovišti, která jsou v lepší kapacitní situaci, s Katastrálním úřadem pro 
Plzeňský kraj a s Pozemkovým úřadem v Klatovech . 
 

7.1 Plánovaný stav digitalizace katastrálních map v územní působnosti KP 
Sušice k 31.12.2010  

Jak je patrno z údajů uvedených v kapitole 2, v územní působnosti KP Sušice stále nemá 
katastrální mapu v digitální podobě 128 katastrálních území. Za předpokladu, že bude 
splněn letošní plán, přibude jedno k.ú. s DKM na části území (k.ú. Kašperské Hory) a 3 
k.ú. s mapou KMD (k.ú. Zvíkov, Suchá u Hlavňovic a Pích). Na konci roku 2010 by však 
chyběla katastrální mapa v digitální podobě stále ještě ve 124 katastrálních územích, což 
by představovalo ještě 80 % z celkového počtu katastrálních území spadajících do územní 
působnosti KP Sušice. Přehledně je předpokládaný stav digitalizace katastrálních map 
k 31.12.2010 znázorněn v příloze D.  
       Digitalizovat 124 katastrálních území v průběhu dalších pěti let by znamenalo převést 
do digitální formy asi 25 k.ú. ročně, což je úkol nesnadný bez výše uvedených 
součinností.. Platné katastrální mapy po  digitalizaci  katastrálních map v roce 2015 jsou 
znázorněny v příloze E. 
       Předpokládaná potřeba kapacit KP Sušice na roky 2010 až 2015 je zřejmá z tabulky 
13, kde jsou odhady nutných kapacit na jednotlivé roky. Jak je zřejmé, požadovaná 
kapacita několikanásobně přesahuje kapacitu dosažitelnou na KP. Protože vzhledem 
k plnění zákonných činností v oblasti vkladů, záznamů atd. je možné udržovat stav 
pracovníků na digitalizaci na úrovni 3,5 pracovníka/rok, po následujících 5 roků tedy při 
nezměněné situaci KP disponuje kapacitou 17,5 pracovníka. Potřebný počet na digitalizaci 
v letech 2010 až 2015 by měl být na úrovni 64,4 pracovníků. Prostým rozdílem lze 
konstatovat, že chybějící kapacita je na úrovni 46,9 pracovníka, tzn. 9,4 pracovníka/rok. 
[21] 
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Tabulka13  

Bilance kapacit digitalizace SGI - KP Sušice 

ROK bil. 
jiný 

útvar 
pozemk. 
úprava 

Přepracování S-JTSK 
Přeprac.

S-SK 
Převod 

Převod 
KM-D 

Ins. 
A 

Ins.A 
vek.ZE 

THM-
G 

THM-V 
THM-V 
vek.ZE 

FÚO GUST. ZMVM KM-D 

2007 0,71 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,68 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 4,71 0,64 0,06 0,85 0,23 0,00 2,71 0,06 0,00 0,00 0,80 0,00 

2009 3,32 2,55 0,02 0,91 0,25 0,12 1,78 0,02 0,00 0,01 0,20 0,00 

2010 3,54 2,13 0,08 0,98 0,27 1,16 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 

2011 15,32 4,13 0,06 0,00 0,00 0,00 2,62 0,11 0,00 12,52 0,00 0,00 

2012 17,76 2,33 0,03 0,00 0,00 0,00 0,56 0,04 1,44 15,69 0,00 0,00 

2013 11,59 1,92 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,93 0,00 0,63 

2014 10,39 2,34 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,13 0,00 0,13 

2015 9,33 1,38 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38 0,00 1,84 

 
 

7.2 Možná řešení směřující ke splnění termínu digitalizace katastrálních map 

7.2.1 Kooperace a veřejné zakázky 

Převést za jeden rok do digitální formy katastrální mapu ve 25 katastrálních uzemích je 
nesporně úkol pro samotné KP Sušice nesplnitelný. Počítá se i nadále s postupem, že na 
KP pro Plzeňský kraj se budou přepracovávat k.ú. s platnou dekadickou mapou a pouze 
malá k.ú. se budou přepracovávat na KP Sušice.  
      Původním záměrem bylo řešit tuto situaci formou veřejných zakázek. KP by v tomto 
případě zajišťovala pouze práce, které spadají výhradně do jeho pravomoci. Těmito 
pracemi jsou: přípravné a dokončovací práce určené legislativou, revize katastru a převzetí 
a zpracování obnoveného SPI a SGI. Ačkoli se podle pilotních zkoušek zdála spolupráce 
jako bezproblémová, nakonec se ukázala jistá úskalí. Některé veřejné zakázky nemají 
požadovanou kvalitu, v těchto případech se lze domnívat, že zpracovatelé podcenili 
celkovou časovou náročnost zadané zakázky [17]. Jako jedna z největších překážek se 
ukázal fakt, že k digitalizaci je třeba mít k dispozici celý katastrální operát, což by 
znamenalo jej geodetickým firmám, provádějícím veřejnou zakázku, celý zkopírovat, 
neboť je nepřípustné jim jej poskytnout pouhým předáním, jako je tomu v případě 
kooperace. Formou veřejných zakázek se tedy ve městech a větších obcích většinou řeší 
zaměření identických bodů a katastrálních hranic. Ovšem v malých k.ú.,kde je platná 
katastrální mapa vedena na plastových fóliích v sáhovém měřítku a je v nich provedeno 
málo změn (malý počet geometrických plánů a ZPMZ k přepočtení), je spolupráce se 
soukromou sférou téměř bez problémů [16]. Takových malých k.ú. se na KP Sušice 
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vyskytuje poměrně hodně, proto spolupráce se soukromou sférou bude jistě přínosná, ne-li 
úplně nejdůležitější při plnění úkolu digitalizace katastrálních map- 
       Zadávání veřejných zakázek je ale primárně ovlivněno mnoha faktory, z nichž první je 
výše státní finanční podpory. Stejně ale tak se musí vzít v úvahu splnitelnost zakázky 
v kalendářním roce, kombinace mapových podkladů, rozpracování i plán KPÚ, kooperace 
v rámci katastrálního úřadu atd. Limitujícím faktorem veřejných zakázek je také kapacita 
měřických skupin katastrálního úřadu, resp. jejich schopnost provádět měření v předstihu 
tak, aby nebyl omezován postup kancelářských prací při digitalizaci a současně nedošlo 
k situaci, kdy nebude pro tyto pracovníky činnost pro digitalizaci v terénu a museli by být 

převedeni na kancelářské činnosti. [21] 
       Z tohoto důvodu se při plánování veřejných zakázek především přihlédlo k tomu, aby 
se v prvních letech digitalizace především zajistily měřické činnosti v terénu tak, aby 
nemohlo docházet k omezování digitalizace na základě nedostatku dokončených 
měřických podkladů. Navíc, výsledky měřických činností jsou kontrolovatelné snáze než 
již např. dokončené KMD. V úvahu také přicházela možnost omezení finančních 

prostředků z důvodu nutných úspor v rezortu, což se nakonec potvrdilo. [21] 
       Proto v letech 2009 a 2010 byly v územní působnosti KP Sušice především 
vyhotoveny v rámci veřejných zakázek měřické práce na prověření hranic katastrálního 
území  (bez projednání možnosti nahrazení pohyblivé hranice) a na zaměření identických 
bodů včetně bodů nalezených při revizi hranice k.ú pro obnovu katastrální mapy na KMD. 
Finanční hodnota vykonaných činností byla v roce 2009 na úrovni 1,546 mil. Kč, zatímco 
v roce 2010 již na úrovni 1,698 mil. Kč. Za předpokladu ročních nákladů na 1 pracovníka 
firmy cca 500tis Kč pak v roce 2009 a 2010 došlo k „navýšení“ (úspoře) stavu pracovníků 

na KP o 6,4 pracovníka. [21] 
       V návaznosti na úvahu v předchozím bodě tak lze konstatovat, že chybějící kapacita se 
tak snížila, a to na 8,1 pracovníka/rok. Pokud by bylo možné i následujících letech využít 
finančních prostředků formou veřejných zakázek, a to již v širším spektru činností, lze 

předpokládat další snižování předpokládané výše chybějících kapacit. [21] 
       Zbývající chybějící kapacita pak musí být doplněna pracovníky odboru obnovy, popř. 
jiných katastrálních pracovišť, a to formou vnitřních kooperací. V tomto případě se jednak 
minimalizuje problém „zapůjčování“ kompletních podkladů, jednak problém vykonávání 
dílčích činností, které v souladu s předpisy musí vykonávat katastrální úřad. Řešení 
kooperací se bude muset provést v dohledné době, a to i v případě, že se případným 
snižováním stavu pracovníků v rezortu v roce 2011 nebo posunutím termínu digitalizace 
v důsledku redukce výdajových částek ve státním rozpočtu budou měnit naplánované 

úkoly na další roky pro KP. [21] 
 
 
7.2.2 Pozemkové úpravy 
 
Další významnou pomocí při digitalizaci katastrálních map mají být pozemkové úpravy a 
to nejen komplexní, ale i jednoduché pozemkové úpravy využitelné pro obnovu operátu, 
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které značně usnadňují řešení problémů v lokalitách s výskytem grafického přídělového 
plánu. V místech grafických přídělů, kde nelze při upřesnění vycházet z lomových bodů 
původních map pozemkového katastru, by měly být tyto prostory v digitální formě 
vynechány a digitalizovány později. Pomocí jednoduchých pozemkových úprav může tak 
být digitální mapa v extravilánu kompletní. Ovšem je třeba si uvědomit, že požadavků 
 ČÚZK na upřesnění přídělů je mnoho a při pozemkových úpravách se nelze soustředit 
pouze na tyto lokality. Pozemkové úpravy mají za úkol řešit především plošně rozsáhlejší 
problémy. S největší pravděpodobností bude nutné najít v oblastech s výskytem 

přídělových plánů i jiný způsob řešení než pouze pozemkovými úpravami [15]. 
       V praxi se potvrdila zkušenost zahájit digitalizaci katastrálních území s rozpracovanou 
pozemkovou úpravou až tehdy, když je v ISKN zapsán geometrický plán na obvod 
pozemkových úprav. Do tohoto okamžiku nelze považovat návrhy na obvod za neměnné. 

[21] 
       Pozemkové úpravy jsou jistě velkou pomocí při přepracování katastrálních map do 
digitální formy, ovšem nemohou je natolik uspíšit, aby v roce 2015 byla k dispozici na 
celém území KP Sušice, zejména, když si uvědomíme fakt, že reálně - kvůli pozemkovým 
úpravám -  naopak mnohdy dochází ke zpožďování digitalizace oproti původnímu plánu. 
Je totiž dosti obtížné zcela přesně stanovit plán pozemkových úprav a tím je i složité 
zkoordinovat pozemkové úpravy s postupem digitalizace katastrálních map. Vhodným 
řešením by bylo upřesňovat průběžně plán digitalizace ČÚZK podle tempa postupu 
pozemkových úprav a do plánu digitalizace nezačleňovat taková k.ú., která budou řešena 
v pozemkových úpravách. Digitalizace v těchto k.ú. by se pak realizovala po roce 2015. 
Vzhledem k celkovému počtu k.ú. by jich nebylo mnoho, ovšem znamenalo by to uvažovat 

o změně Usnesení vlády[1] [15]. Prozatím plánované pozemkové úpravy na KP Sušice 
jsou graficky znázorněny v příloze G. 
 
 
7.2.3 Novela katastrální vyhlášky 
 
K celkovému urychlení digitalizace katastrálních map měla svým způsobem jistě přispět i 
novela vyhlášky č.26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č.164/2009 Sb. Nově je, v souladu 
s touto vyhláškou, upuštěno od rozlišování způsobu určování výměr při obnově 
katastrálního operátu podle označení výsledné katastrální mapy (DKM či KMD). Dále se v 
§29 odst.2) uvádí, že ke změně výměry  při změně geometrického a polohového určení i 
při nezměněných hranicích pozemku, a při opravě chyb zobrazení hranice parcely 
v katastrální mapě a výpočtů výměr parcel, evidovaných v katastru nemovitostí, 
nedochází, není-li při shodném kódu způsobu určení výměry překročena mezní odchylka, 
pokud se nejedná o obnovu katastrálního operátu novým mapováním nebo na podkladě 
pozemkových úprav. V praxi to tedy znamená, že pokud se nezmění kód způsobu určení 
výměry a pokud zároveň nebude překročena mezní odchylka dle bodu 14.9 a 14.10. 
přílohy katastrální vyhlášky, nezmění se výměra v SPI dle výměry parcely v grafickém 
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počítačovém souboru. Mezní odchylka mezi výměrou parcely grafického počítačového 

souboru a výměrou SPI je uvedena v tabulce 14 [11]. 
 

                                              Tabulka 14 

Kód kvality  nejméně 
přesně určeného 
lomového bodu na 
hranici parcely 

Mezní odchylka v m
2
 

     
3 2   

4 0,4 · √P + 4      
5 1,2 · √P + 12      
6 0,3 · √P + 3      
7 0,8 · √P + 8      
8 2,0 · √P + 20      

P v m2 je větší z porovnávaných výměr 
 
 

      Jak je patrné, je tato odchylka, zejména u kódu kvality bodu 8 dosti velká. Pro 
názornost uvádí tabulka 15 několik příkladů: 
 
                        Tabulka 15 

Výměra v m
2
 

Mezní odchylka 
v m

2
 

10 26 
100 40 

1 000 83 
10 000 220 

 
       Změna se bude týkat převážně parcel ZE (ty vznikají vektorizací původní mapy PK v 
měřítku 1:2880 – mají kód kvality bodu 8), a jelikož se výměry původně určovaly 
rozložením na jednodušší obrazce, je zřejmé, že uvedená odchylka je přiměřená, protože 
určení výměr nemohlo být nijak výrazně přesné. Ovšem ihned se začaly objevovat názory, 
že kvůli velké mezní odchylce hrozí, že do jisté míry dojde k rozporu mezi SPI a SGI. 
Přesto byla nainstalována nová verze MicroGeos Nautil využívaného pro digitalizaci 
katastrálních map, která byla novému způsobu přebírání výměr přizpůsobena a vzápětí se v 
praxi ukázalo, že tento počin byl velmi dobrým krokem, protože počet námitek proti 
obnově katastrálního operátu se velmi výrazně snížil a tudíž ušetřil mnoho času, který byl 
dříve třeba vynaložit na jejich řešení.  
       Bohužel, tento stav netrval příliš dlouho. ČÚZK obdržel k této problematice mnohé 
připomínky. Nejčastější důvod nesouhlasu přebírání výměry z dosavadního SPI byl, že u 
parcel zjednodušené evidence není podle §8 odst.2) katastrální vyhlášky evidován kód 
způsobu určení výměry a že pozemek není dosud ani v souboru geodetických informací 
geometricky a polohově určen. Podle §63 odst.6) a 9) katastrální vyhlášky, ve znění 
vyhlášky č.164/2009 Sb., se proto u těchto parcel mají zavést výměry určené z grafického 
počítačového souboru katastrální mapy. Takto by pak bylo zaručeno, že součet výměr 
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parcel doplněných ze zjednodušené evidence (ZE) odpovídá výměře parcely katastru 
nemovitostí (KN) před obnovou katastrálního operátu. Dne 3.února 2010 byli osloveni 
vedoucí oddělení metodiky a kontroly katastrálních úřadů (OMaK) s žádostí o stanovisko 
k problematice určování výměr u parcel evidovaných ve zjednodušené evidenci. Z jejich 
stanovisek vyplynulo, že právě tento názor je většinou OMaK považován za správný a to 
nejen z pohledu platného znění příslušných ustanovení právních předpisů, ale také 
z pohledu výsledku jejich praktické aplikace. Tato skutečnost byla potvrzena taktéž na 
setkání vedoucích OMaK a metodiků SGI za přítomnosti zástupců ZKI ve dnech 25. a 26. 
února 2010.  
        Na podkladě těchto závěrů byly provedeny závěrečné úpravy nové verze systému 
MicroGeos Nautil, která byla rozeslána k instalaci dne 13.4.2010. Tato nová verze je 
upravena tak, že se řídí kódem způsobu určení výměry a pouze pokud má parcela kód 
způsobu určení výměry 0 (to znamená, že uvedená parcela má nejméně jeden lomový bod, 
který tvoří souřadnice s kódem kvality bodu 5 až 8), pak se řídí tím, že se nezmění výměra 
v SPI, pokud není překročena odchylka dle výše uvedených kritérií. Parcely evidované 
zjednodušeným způsobem žádný kód způsobu určení výměry v evidenci vůbec uveden 
nemají, nesplňují tedy podmínku, aby měly kód způsobu určení výměry 0, tudíž znovu 
opět dochází u těchto parcel ke změně výměry na výměru parcely v grafickém 
počítačovém souboru. Dá se proto opět očekávat, že se tato situace negativně projeví na 
počtu podaných námitek proti obnovenému katastrálnímu operátu. Pro výpočet mezní 
odchylky nutné pro rozlišení chybné výměry parcely ZE (tento výpočet není vázán na kód 
způsobu určení výměry) se samozřejmě bod 14.9 a 14.10 přílohy katastrální vyhlášky 
použije. 
       Je třeba upozornit, že na způsob určování výměr pozemků, doplněných ze 
zjednodušené evidence při obnově katastrálního operátu, stále existují různé názory. Není 
zcela jasné, zda důvod, že „součet výměr parcel ZE bude odpovídat výměře parcely KN 
před obnovou katastrálního operátu pouze za předpokladu převzetí výměry  z počítačového 
grafického souboru“ je zcela správně formulován. Uveďme si nejjednodušší případ, kdy si 
parcela evidovaná v KN a parcela evidovaná v ZE odpovídají. Parcele evidované v KN, 
která má způsob určení kvality 0, zůstane v SPI evidována původní výměra před obnovou 
katastrálního operátu, pokud nepřekročí mezní odchylku dle bodu 14.9 a 14.10. přílohy 
katastrální vyhlášky. Může se tedy stát, že parcela KN má v počítačovém souboru výměru 
80 m2, zatímco v SPI má evidovánu výměru  100 m2. Po obnově operátu by zůstala výměra 
parcely KN 100 m2, neboť splňuje stanovenou mezní odchylku. Ovšem, pokud je tato 
parcela bez LV a parcela ZE o evidované výměře 100 m2 se do ní promítne (parcela KN = 
parcela ZE), pak se převezme výměra z grafického počítačového souboru a nově bude 
v SPI evidována s výměrou 80 m2. Pro tutéž parcelu existují tedy stále dva způsoby určení 
výměry, přičemž záleží, jak důkladně byla vypracována identifikace při digitalizaci SPI a 
které parcely se na základě této shody v PK a KN stavu zapsaly rovnou do KN (dříve oddíl 
„B-LV“), či se ponechaly v ZE (dříve oddíl „D-LV“).  
       Nicméně, ČÚZK je si plně vědom, že docílit jednotného názoru na problematiku 
určování výměr pozemků doplněných ze zjednodušené evidence je nereálné. Na druhou 
stranu stanovisko k aplikaci §63 odst.6) katastrální vyhlášky bylo přijato a úpravy 
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v systému MicroGeos Nautil provedeny při zvážení všech argumentů zastánců různých 
názorů. Prioritou je však nyní trvale sjednotit postup všech katastrálních úřadů, což se snad 
nakonec podařilo. 
 
 
7.2.4 Projekt DMVS  
 
 Projekt „digitální mapa veřejné správy (DMVS) zastřešuje projekty v oblasti prostorových 
informací, jejichž smyslem je zajištění dostupnosti garantovaných jednotných 
prostorových dat pro veřejnou správu i veřejnost. Rozhodnutí o vytvoření DMVS a 
definice principů její aktualizace bylo stvrzeno podepsáním o spolupráci mezi 
Ministerstvem vnitra, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, 
Ministerstvem zemědělství, ČÚZK, Svazem měst a obcí a Asociací krajů ČR[12]. DMVS 
má poskytnout geodata, jejichž podrobnost odpovídá parcelnímu datovému modelu. jejím 
základem jsou tudíž digitální a digitalizované katastrální mapy. Ty dosud bohužel nejsou 
v mnohých k.ú. dostupné, proto bylo rozhodnuto, že v katastrálních územích, která dosud 
nemají katastrální mapu ve vektorové formě, se vytvoří účelové katastrální mapy 
(ÚKM) [18]. 
       ÚKM je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu vektorového obrazu 
katastrální mapy umístěného v S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území 
v územním obvodu příslušného kraje mimo území s již existující digitální katastrální 
mapou (DKM) nebo katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). Garantem 
realizace projektu jsou jednotlivé krajské úřady, které budou spolupracovat s obcemi na 
území kraje, jednotlivými katastrálními úřady (pracovišti) a ČÚZK. Projekt Účelová 
katastrální mapa kraje je podporován aktivitami navazujícími na strategické dokumenty 
státu v oblasti eGovermentu a Integrovaného operačního systému. Cílem projektu je 
vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy 
pokrývající území kraje, na kterém je katastrální mapa dosud vedena na plastové fólii [12].   
       Aktuální požadavky samospráv se týkají především plošného pokrytí území katastrální 
mapou v digitální vektorové podobě, byť s vědomím právní nezávaznosti ÚKM  ve 
smyslu katastrálního zákona, ale pouze s cílem disponovat  tímto dílem jako se základním 
referenčním podkladem. Účelová katastrální mapa je tedy tvořena vektorizovaným 
obrazem katastrální mapy, vedeným dosud na plastové fólii. ÚKM ze všech krajů budou 
následně spojeny do územního bezešvého souladu s digitálními katastrálními mapami 
(DKM a KMD), a spolu s KM-D , digitálním ortofotem ČR s rozlišením 0,25 m v území a 
existujícími digitálními technickými mapami obcí a měst budou tvořit digitální mapu 
veřejné správy. DMVS je definována zákonem o základních registrech a nad ní, podle 
tohoto zákona, mají být zobrazovány územní prvky a územně evidenční jednotky z registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Mapy KM-D (v systémech S-SK) 
nebudou až do doby jejich převedení na KMD (v S-JTSK) v bezešvém souladu s ÚKM. 
Obsah ÚKM je stanoven v rozsahu zpracování těchto vrstev: hranice katastrálního území, 
hranice parcel a budov, vnitřní kresba v rámci parcel, místní a pomístní názvosloví, 
parcelní čísla stavebních a pozemkových parcel. PK stav není součástí datového fondu 
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ÚKM ani předání z krajského úřadu do resortu ČÚZK; pořízení PK stavu je pouze 
volitelným doplňkem ÚKM v případě, že na území již byla ÚKM vytvořena. 
Předpokládaným výstupem je i začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného 
obrazu analogové katastrální mapy (Orientační mapy parcel – OMP) do ÚKM minimálně 
2x ročně do doby naplnění registru územní identifikace, adres a nemovitostí a po dobu 
udržitelnosti projektu. Zároveň má být vytvořena navazující efektivní technologie 
zpracování změn polohopisu katastrální mapy do vektorové orientační mapy parcel, která 
zajistí průběžnou aktualizaci ÚKM a jež bude součástí RUIAN. Tato technologie pokryje 
požadavky krajů a má zajistit soulad se spuštěním základních registrů a DMVS.  
       ÚKM bude zpracována ve formátech: 

• DGN (MicroStation), v tomto případě bude výkres topologicky čistý, to 
znamená bez duplicit, volných konců a volných linií. V každé parcele bude 
právě jedno parcelní číslo a pro každé katastrální území bude vytvořen 
samostatný soubor. 

• SHP (ArcGIS), v tomto případě bude výslednou katastrální mapu za celé 
katastrální území tvořit soubor bezešvých polygonů a bude doplněna o 
jednoznačný identifikátor parcely  

Jako vstupní podklad pro vektorizaci dat bude použit rastrový formát CIT, stejně, jak je 

tomu i nyní při přepracování katastrálních map[12]. 
       Technické podmínky prací se budou přiměřeně řídit příslušnými ustanoveními 
předpisů, platných pro přepracování katastrálních map, především Vyhláškou č.26/2007 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod ze 
dne 10.12.2007 č.j. ČÚZK 6530/2007-22, ve znění pozdějších dodatků, a Pokyny č.32 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. dubna 2004 č.j. 1014/2001-22 
pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí, ve 
znění pozdějších dodatků. 
       Harmonogram je s ohledem na udržitelnost projektu a stav digitalizace KN v ČR 
navržen na dobu 7 let s tím, že investiční fáze trvá 2 roky. S ohledem na finanční náročnost 
projektu je předpokladem jeho realizace získání finančního příspěvku z IOP, kdy výše 
podpory je 85 % pro investiční část. Finanční spoluúčast garanta projektu, kterým je kraj, 
tvoří 15 %. Další provozní náklady budou v plné výši hrazeny garantem projektu po celou 
dobu udržitelnosti projektu. Kraj jako garant projektu je povinen zajistit informování 
uživatelů o tom, že výstupy z ÚKM v žádném případě nebudou nahrazovat údaje 
z katastru nemovitostí podle § 22 katastrálního zákona. 
       ČÚZK je hlavním partnerem tohoto projektu a mezi jeho největší úkoly patří zajištění 
zpracování Pravidel pro tvorbu a aktualizaci ÚKM. Původní návrh byl, vytvořit 
vlastnickou ÚKM. V tomto návrhu se uvádí jako největší výhoda, že by rovnou vznikla 
vektorová mapa, která vyjadřuje vlastnické vztahy evidované v KN. Taková mapa by byla 
plně využitelná pro rozhodovací procesy veřejné správy. Navíc by již byly zpracovány i 
rastrové obrazy parcel evidovaných v KN dosud ve zjednodušené evidenci.Existovaly by 
tedy dvě datové sady – jak KN, tak PK- a z nich by  šlo daleko rychleji vytvářet platné 
digitální a především digitalizované katastrální mapy, neboť společný grafický soubor 
(SGS) by byl po spojení obou datových sad v podstatě vytvořen. Stačilo by pouze doplnit 
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chybějící informace (např. hranice věcných břemen zaměřených v S-JTSK) a opravit 
drobné nedostatky. Poté by se pouze provedly kontroly a mohl by se již vytvořit 
„kompletní grafický soubor“ (KGS), v jehož podobě je mapa v období námitek a je tedy ve 
finální podobě před samotným vyhlášením obnoveného katastrálního operátu. Z uvedeného 
postupu je zcela zřejmé, že takto zvoleným postupem, kdy proces digitalizace KM přímo 
navazuje na proces tvorby ÚKM, by se předcházelo duplicitnímu vytváření vektorové 
kresby a celá digitalizace KM by se výrazně uspíšila. Tím by se zároveň ušetřily jistě 
nemalé finanční prostředky.  
       ČÚZK se však s tímto postupem neztotožnil. ÚKM se má podle něj omezit pouze na 
vektorový obraz map dosud vedených na plastových  fóliích, jak je uvedeno výše. 
Vytvoření vlastnické ÚKM by dle ČÚZK bylo podle současných nastavených 
technologických postupů  těžko proveditelné. Ovšem dílo, omezené pouze na současný 
stav parcel v KN, neodpovídá myšlenkám Memoranda [13] a nelze jej považovat za 
kvalitní referenční podklad pro vytváření tematických geodat [18], což bylo zdůvodněno 
tím, že téma DMVS není totožné s „Digitální mapou veřejné správy“, kterou zmiňuje výše 
uvedené Memorandum, pouze má přispívat k jejímu vytvoření. ÚKM je součástí DMVS 
podle zákona č.111/2009 Sb. o základních registrech, který definuje , že územní prvky 
registru územní identifikace budou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo 
DMVS [19] [20]. 
       Je zřejmé,že i na problematiku vytvoření ÚKM je v současné době více rozdílných 
názorů. ČÚZK zastává názor, že vytvoření vlastnické ÚKM by bylo nejen technologicky 
neproveditelné, zároveň by však znamenalo již při  jejím vytváření vektorizaci celého 
území (včetně map PK), což by způsobilo, že by nebyl termín pro vytvoření DMVS 
dodržen. Tento termín vyplývá ze zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech a proto 
má být striktně dodržen. V podstatě se tedy pouze vytvoří orientační mapa parcel ve 
vektorové formě a o jejím využití při tvorbě DKM či KMD se dá pouze spekulovat. ČÚZK 
se tímto rozhodnutím připraví o možnost výrazného urychlení digitalizace katastrálních 
map. 
       Vytvořením ÚKM se sice docílí, že vektorová data budou v jbližší době k dispozici, 
avšak kvalita těchto dat nebude v mnohých případech postačující, ať již budou brána jako 
referenční podklad či jako podklad v mnohých rozhodujících procesech veřejné správy. 
Tento fakt mj. vyplývá z konstatování, že ÚKM nebude v žádném případě nahrazovat 
platnou mapu katastrální. 
 
       V podmínkách KP Sušice se tedy při digitalizaci katastrálních map bude využívat 
především forma kooperace ze strany dalších KP a předpokládá se využití veřejných 
zakázek, neboť katastrálních území, které jsou pro tuto formu zpracování vytipovány, je na 
KP Sušice jistě mnoho 
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8 Závěr 
 
KP Sušice se po vydání Usnesení vlády České republiky ze dne 25.7.2007 č.871 dostalo do 
složité situace, neboť kvůli nedostatečným kapacitám až do této doby digitalizace 
katastrálních map probíhala velmi pomalu. Katastrální mapu v digitální podobě (DKM) 
mělo v té chvíli pouze území bývalého vojenského újezdu, 10 katastrálních území má 
mapu ve formě KM-D a pouze 4 katastrální území mimo vojenské prostory (Dobršín, 
Lipová Lhota, Tedražice a Hrádek u Sušice) mají mapu ve formě DKM. Pokud vycházíme 
z faktu, že prvním rokem výraznějšího tempa digitalizace je rok 2009, pak KP Sušice by za 
pouhých 7 let mělo digitalizovat 132 katastrálních území, což představuje něco málo přes 
85 % všech katastrálních území ve své územní působnosti. 
       KP Sušice, v souladu s  původním záměrem začít od měst a větších obcí, zahájil 
přepracování na DKM přepočtem měření z THM v katastrálním území Hrádek u Sušice a 
dále přepočtem THM, map dle Instrukce A a FÚO v katastrálním území Sušice nad 
Otavou. Avšak tyto operace jsou dosti časově náročné, proto počet k.ú. s digitální 
katastrální mapou přibývá velmi pomalu. Proto se již tento záměr změnil a budou nyní 
probíhat zároveň i přepracování na KMD týkající se menších k.ú.. Odpovídající tempo, 
které by bylo třeba vyvinout, aby se všechny katastrální mapy převedly do digitální podoby 
do r.2015, není v možnostech KP Sušice. Bylo tedy třeba zvolit další postupy, díky kterým 
by mohlo dojít k výraznému urychlení digitalizace katastrálních map, např. digitalizací po 
větších lokalitách s kumulováním činností apod.. KP Sušice v kooperaci s OOKO KÚ pro 
Plzeňský kraj nyní přepracovává k.ú. Kašperské Hory a k.ú. Kolinec a lze předpokládat, že 
i ostatní k.ú. s dekadickou katastrální mapou se budou přepracovávat v této kooperaci. 
Zřejmě bude nutná spolupráce i s ostatními KP a v neposlední řadě se jistě na urychlení 
digitalizace bude významnou měrou podílet i soukromý sektor formou pokud nedojde 
k výraznému omezení financí ze státního rozpočtu na veřejných zakázek na tuto kooperaci. 
K jistému urychlení přispívají taktéž KPÚ na žádost nadpoloviční většiny vlastníků 
nemovitostí v daném katastrálním území a JPÚ na upřesnění přídělů. 
       Novým fenoménem je nyní projekt „digitální mapa veřejné správy“. Jedním z jeho 
hlavních úkolů je, do doby dokončení DKM a KMD na celém území ČR, vytvořit 
dočasnou vektorovou účelovou katastrální mapu (ÚKM), která bude v závislosti na 
postupu tvorby DKM a KMD těmito plnohodnotnými katastrálními mapami postupně 
nahrazována. Cílem této akce je: 

• vytvořit vektorovou bezešvou mapu, která má vyřešeny styky na hranicích 
katastrálních území a kraje (kooperace soukromých firem s příslušnými KP), 

• zajistit pravidelnou aktualizaci takové mapy (nejvážnější problém), 

• pokrýt touto mapou území regionu (kraje) všude tam, kde není dosud k dispozici 
DKM nebo KMD. 

       V souvislosti s tímto projektem se však objevuje dosti rozporů. DMVS má například  
garantovat jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy. 
Vezmeme-li v úvahu pouze např. územní plánování či pozemkové úpravy, je zřejmé, že 
pokud by se nevytvořila tzv. vlastnická ÚKM, nebude ÚKM pro tyto úkony plně 



53 

 

využitelná a její význam bude výrazně degradován. Velmi problematická je možnost, že by 
ÚKM byla na některých KP využívána jako podklad pro vytvoření platné katastrální mapy. 
O takovém nejistém kroku by se mělo rozhodnout až na základě vyhodnocení, zda pro to 
bude mít ÚKM požadovanou geometrickou kvalitu a aktuální obsah. 
      Digitalizace katastrálních map musí pokračovat v naplánovaném tempu, nelze uvažovat 
o jakémkoli rozvolnění, ačkoli by se zdálo, že pomocí ÚKM budou geodata ve vektorové 
formě pro řadu úkolů veřejné správy brzy dostupná. Je třeba znovu zdůraznit, že ÚKM 
v žádném případě neposkytuje právně relevantní údaje z katastru nemovitostí podle §22 
katastrálního zákona, takže potřeba digitální katastrální mapy je stále prioritním 
požadavkem. 
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Příloha B 

kód KÚ 
název katastrálního 

území 
platná mapa 

název(m ěřítko  

vyhlášení 
platnosti 

DKM, KM-D 
číselná 
řada příděly  

340401301 Bernartice u Bo říkov 1:2880   2   

340401302 Boříkovy 1:2880   2   

340401304 Brod KM-D 9.5.2001 2   

340401305 Buršice KM-D 9.5.2001 2   

340402301 Drouhave č 1:2880   2   

340402302 Hory Matky Boží 1:2880   2   

340401303 Hradišt ě u Bo říkov 1:2880   2   

340402303 Chot ěšov u Velhartic 1:2880   2   

340401316 Javo ří u Podolí 1:2880   2   

340401310 
Jind řichovice u 
Malonic 1:2880   2 část 

340401306 Kolinec 1:1000 1:2880   2   

340401309 Lukovišt ě 1:2880   2   

340401311 Malonice 1:2880   2 část 

340401315 Mlázovy 1:2880   2   

340402306 Nemilkov 1:2880   2   

340401317 Podolí u Klatov 1:2880   2   

340402304 
Radvanice u 
Chot ěšova 1:2880   2   

340401312 Sluhov KM-D 29.9.2003 2   

340402305 Stojanovice 1:2880   2   

340401313 Střítež u Malonic 1:2880   2   

340401314 Tajanov u Malonic 1:2880   2 část 

340401318 Tržek 1:2880   2   

340401307 Ujčín 1:2880   2 část 

340402307 Velhartice 1:1000 1:2880   2 část 

340401308 Vlčkovice u Kolince 1:2880   2 část 

340402206 Albrechtice u Sušice 1:2880   2 ano 

340400917 
Bezděkov u 
Hartmanic 1:2880   2 ano 

340402401 Bílenice 1:2880   2   

340400701 Bohdašice 1:2880   2 ano 

340401601 Břetětice 1:2880   2   

340400601 Bud ětice 1:2880   2   

340401701 
Bojanovice pod 
Rabím 1:2880   2   

340400101 Bukovník 1:2880   2 část 

340401001 Častonice 1:2880   2   
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340401101 Čejkovy 1:2880   2   

340401002 Čeletice 1:2880   2   

340401610 Částkov u Svojšic KM-D 27.10.2003 2   

340401702 Čepice 1:2880   2   

340401103 Čermná 1:2880   2   

340401201 
Červená u 
Kašperských Hor 1:2880   2 ano 

340402212 Červené Dvorce 1:2880   2 část 

340402701 Čímice u Sušice 1:2880   2   

340402901 Damětice KM-D 4.5.2000 2 část 

340401902 Damíč 1:2880   2   

340402209 Divišov u Sušice 1:2880   2 ano 

340400702 Dlouhá Ves u Sušice 1:2880   2 ano 

340400201 Dobršín DKM 6.12.2000 2   

340401202 
Dolní Dvorce u 
Kašperských Hor 1:2880   2 ano 

340401602 Dolní Kochánov 1:2880   2 ano 

340400911 Dolejší Krušec 1:2880   2 ano 

340402211 Dolní Sta ňkov 1:2880   2 část 

340400901 Dolejší T ěšov 1:2880   2 ano 

340402801 Domoraz 1:2880   2   

340402601 Dražovice u Sušice 1:2880   2   

340400401 Filipova Hu ť 1:2880   2 ano 

340400902 Hartmanice I DKM 22.1.2010 2   

340402003 Horky u Srní DKM 1996 1 ano 

340400903 Hořejší Krušec 1:2880   2 ano 

340401003 Horní Sta ňkov 1:2880   2 část 

340400904 Hořejší Těšov 1:2880   2 ano 

340400301 Horská Kvilda 1:2880   2 ano 

340401104 Hrádek u Sušice DKM 8.12.2008 2   

340402208 Humpolec u Sušice 1:2880   2 ano 

340400802 
Hůrka u Železné 
Rudy DKM 1996 1 ano 

340401603 Chamutice KM-D 16.10.2003 2   

340400905 Chlum u Hartmanic 1:2880   2 ano 

340400703 Janovice u Sušice 1:2880   2 ano 

340400906 Javo ří u Hartmanic 1:2880   2 ano 

340401604 Jiřičná 1:2880   2 ano 

340402402 Kadešice 1:2880   2   

340401203 Kašperské Hory 1:1000 1:2880   2 ano 

340401204 Kavrlík 1:2880   2 ano 
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340401801 Klášterský Mlýn I 1:2880   2 ano 

340401011 Mokřany 1:2880   2 ano 

340400907 Kochánov II 1:2880   2 ano 

340401605 Kojšice 1:2880   2   

340401802 Kozí Hřbet 1:2880   2 ano 

340400908 Kundratice I 1:2880   2 ano 

340401401 Lešišov 1:2880   2   

340401205 Lídlovy Dvory 1:2880   2 ano 

340400602 Lipová Lhota DKM 25.2.2002 2   

340400909 Lou čová 1:2880   2 ano 

340401901 Mačice 1:2880   2 část 

340402201 Malá Chmelná 1:2880   2   

340402101 Maleč 1:2880   2   

340401611 Maršovice u Svojšic KM-D 16.10.2003 2   

340402207 Milčice u Sušice 1:2880   2 ano 

340401005 Milínov 1:2880   2 část 

340401402 Mokrosuky 1:2880   2 část 

340400910 Mochov u Hartmanic 1:2880   2 ano 

340402102 Nahořánky 1:2880   2   

340403001 
Nezamyslice u 
Horažďovic KM-D 29.12.2000 2 část 

340401501 Nezdice na Šumav ě 1:2880   2 část 

340400704 Nové Městečko 1:2880   2 ano 

340402210 Nuzerov 1:2880   2 ano 

340401106 Odolenov 1:2880   2   

340401206 Opolenec 1:2880   2 ano 

340401503 Ostružno na Šumav ě 1:2880   2 část 

340401606 Petrovice u Sušice 1:2880   2   

340401004 Pích 1:2880   2   

340400705 Plato ř 1:2880   2 ano 

340400501 Podmokly u Sušice 1:2880   2   

340401502 Pohorsko 1:2880   2   

340401607 Posobice 1:2880   2   

340400402 Javo ří Pila 1:2880   2 ano 

340400801 Prášily DKM 1996 1 ano 

340401006 Přestanice 1:2880   2   

340401703 Rabí 1:1000 1:2880   2   

340401803 Radešov u Rejštejna 1:2880   2 ano 

340401007 
Radostice u 
Hlavňovic 1:2880   2   

340401804 Rejštejn 1:2880   2 ano 
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340402204 Rok 1:2880   2 část 

340400403 Roklanský Les 1:2880   2 ano 

340401608 Rovná u Sušice 1:2880   2   

340402403 Rozsedly 1:2880   2   

340401903 Soběšice u Sušice 1:2000 (FUO)   2   

340402002 Srní I 1:2880   2 ano 

340402103 Strašín u Sušice 1:2880   2 část 

340401008 Suchá u Hlav ňovic 1:2880   2 ano 

340402203 Sušice nad Otavou 1:1000, DKM   18.11.2009 2 část 

340400912 Světlá u Hartmanic 1:2880   2 ano 

340401805 Svojše 1:2880   2 ano 

340401612 Svojšice u Sušice 1:2880   2   

340402404 Šimanov na Šumav ě 1:2880   2 část 

340400913 Štěpanice 1:2880   2 ano 

340401105 Tedražice DKM 15.12.2004 2 část 

340401609 Trsice KM-D 20.12.2003 2   

340401207 Tuškov 1:2880   2 ano 

340400914 Vatětice 1:2880   2 ano 

340402001 Vchynice-Tetov I 1:2880   2 ano 

340400404 Vchynice-Tetov II 1:2880   2 ano 

340402202 Velká Chmelná 1:2880   2   

340401806 Velký Radkov I 1:2880   2 ano 

340400915 Vlast ějov 1:2880   2 ano 

340400603 Vlkonice 1:2880   2   

340402205 Vrabcov 1:2880   2 část 

340400916 Zálužice I 1:2880   2 ano 

340401009 Zámyšl 1:2880   2   

340401102 Zbynice 1:2880   2   

340401807 Zhůří u Rejštejna 1:2880   2 ano 

340402104 Zuklín 1:2880   2 ano 

340401010 Zvíkov 1:2880   2 ano 

340402902 Frymburk u Sušice KM-D 4.12.2000 2   

340402405 Žihobce 1:2880   2   

340402501 Žichovice 1:1000 1:2880   2 ano 

340401613 Žikov 1:2880   2 ano 

340401208 Žlíbek 1:2880   2 ano 

340400918 Paště DKM 1996 1 ano 

340400920 Kochánov III DKM 1996 1 ano 

340400921 Kundratice II DKM 1996 1 ano 

340401808 Klášterský Mlýn II DKM 1996 1 ano 
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340402004 Srní II DKM 1996 1 ano 

340401809 Velký Radkov II DKM 1996 1 ano 

340400922 Zálužice II DKM 1996 1 ano 

340400919 Hartmanice II DKM 20.1.2010 1   
 
Pozn. :  Dvě číselné řady znamenají číslování stavebních a pozemkových parcel zvlášť 
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Příloha C 

název katastrálního území  

Parcely KN Parcely ZE 

Počet 
LV počet rozloha (m 2) počet 

rozloha 
(m2) 

Albrechtice u Sušice 804 4441898 197 690683 97 

Bernartice u Bo říkov 357 955366 51 153252 60 

Bezděkov u Hartmanic 103 1092405 19 9559 11 

Bílenice 795 4807443 1266 3509645 168 

Bohdašice 473 3344264 430 1119981 76 

Bojanovice pod Rabím 583 4172341 932 3083041 142 

Boříkovy 696 1882568 170 723854 185 

Brod 569 2284839     45 

Břetětice 651 1963806 87 248043 65 

Bud ětice 1108 8344968 1081 5164159 233 

Bukovník 815 4085648 744 2379981 149 

Buršice 950 2214673     76 

Částkov u Svojšic 257 1063055     32 

Častonice 192 1257754 152 466525 25 

Čejkovy 1655 7599844 1641 4455059 239 

Čeletice 250 1668881 104 285495 26 

Čepice 638 4637328 749 1799136 112 

Čermná 1102 7893474 1109 3546973 232 

Červená u Kašperských 
Hor 847 13082623 292 903911 79 

Červené Dvorce 353 930559 82 375599 107 

Čímice u Sušice 1385 6667357 1208 4104132 248 

Damětice 256 1940027     46 

Damíč 485 1957540 265 881946 55 

Divišov u Sušice 255 1198440 31 61301 74 

Dlouhá Ves u Sušice 1325 5113151 962 2401051 403 

Dobršín 1378 6639867     126 

Dolejší Krušec 548 4181411 69 471644 66 

Dolejší T ěšov 260 2633014 88 524255 53 

Dolní Dvorce u 
Kašperských Hor 278 2482203 86 914633 31 

Dolní Kochánov 99 1207451 14 53154 14 

Dolní Sta ňkov 1048 6285961 216 619654 250 

Domoraz 613 3830752 796 2809019 118 

Dražovice u Sušice 883 5523378 1231 3607458 190 

Drouhave č 525 2596595 359 1198577 123 

Filipova Hu ť 530 57447643 32 78137 50 
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Frymburk u Sušice 1355 4600848     172 

Hartmanice I 772 2311126     360 

Hartmanice II 68 1483169     18 

Horky u Srní 39 1844742     3 

Horní Sta ňkov 323 2776977 166 1068700 95 

Horská Kvilda 704 29914070 51 733890 79 

Hory Matky Boží 579 1064897 207 288843 214 

Hořejší Krušec 193 1258261     23 

Hořejší Těšov 343 2903115 192 1313668 44 

Hrádek u Sušice 1458 7269091     499 

Hradišt ě u Bo říkov 238 1913549 58 221035 44 

Humpolec u Sušice 382 2986042 42 236601 34 

Hůrka u Železné Rudy 614 28456973     50 

Chamutice 130 644320     16 

Chlum u Hartmanic 315 1441343 68 156540 51 

Chot ěšov u Velhartic 626 3970790 258 1490331 85 

Janovice u Sušice 273 1456581 92 556830 57 

Javo ří Pila 88 19131098     1 

Javo ří u Hartmanic 203 2418298 29 145873 12 

Javo ří u Podolí 245 1274251 81 497797 40 

Jind řichovice u Malonic 604 4175765 405 2507271 118 

Jiřičná 416 2018242 80 583309 50 

Kadešice 822 5867456 721 3239159 125 

Kašperské Hory 2567 11300703 736 3091410 775 

Kavrlík 98 1453560 39 315139 15 

Klášterský Mlýn I 118 517037 7 86466 35 

Klášterský Mlýn II 3 315037     2 

Kochánov II 345 3137835 5 42387 27 

Kochánov III 206 10524162     15 

Kojšice 169 1434965 53 557587 48 

Kolinec 1545 7880819 814 4005130 467 

Kozí Hřbet 945 5684453 184 660058 52 

Kundratice I 424 2294471 326 899449 68 

Kundratice II 152 3750704     11 

Lešišov 482 2319554 350 944207 95 

Lídlovy Dvory 527 6278539 112 421509 38 

Lipová Lhota 229 1602220     37 

Lou čová 145 1198149 28 413437 37 

Lukovišt ě 654 2598751 180 829950 105 

Mačice 573 2732221 477 1356590 106 
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Malá Chmelná 257 895225 111 477719 60 

Maleč 544 3749579 344 1036188 109 

Malonice 564 5427004 708 3469335 140 

Maršovice u Svojšic 288 1039586     26 

Milčice u Sušice 312 2128846 35 228708 48 

Milínov 870 4153519 188 1106292 168 

Mlázovy 765 3467021 376 1686652 95 

Mochov u Hartmanic 192 2051735 34 283795 23 

Mokrosuky 770 4653727 1083 2550400 180 

Mokřany 277 3340735 20 178392 25 

Nahořánky 254 1363872 69 374119 52 

Nemilkov 1168 6740733 547 3068273 189 

Nezamyslice u 
Horažďovic 2416 7092015     238 

Nezdice na Šumav ě 1855 10922244 775 1943534 427 

Nové Městečko 839 2728138 91 240139 157 

Nuzerov 410 2288914 94 482332 63 

Odolenov 540 2572115 148 641836 59 

Opolenec 465 3442652 32 243893 61 

Ostružno na Šumav ě 744 4528585 332 1192236 164 

Paště 78 10301480     6 

Petrovice u Sušice 1096 7121591 357 3598935 273 

Pích 337 2058689 174 760660 70 

Plato ř 289 2335986 87 724442 43 

Podmokly u Sušice 904 5262678 763 3115794 167 

Podolí u Klatov 378 1793412 192 667923 53 

Pohorsko 559 1978052 188 333607 126 

Posobice 143 971576 67 637838 35 

Prášily 1280 83821571     108 

Přestanice 249 1659152 235 1008154 77 

Rabí 1254 5486220 1337 3711506 329 

Radešov u Rejštejna 213 1398148 4 28767 39 

Radostice u Hlav ňovic 163 1103468 63 589285 29 

Radvanice u Chot ěšova 284 3353852 80 726177 47 

Rejštejn 1263 5113444 156 287113 149 

Rok 225 2193358 86 533239 46 

Roklanský Les 4 3121858     1 

Rovná u Sušice 183 2051995 35 323331 26 

Rozsedly 572 3656256 507 2302871 137 

Sluhov 276 1319033     42 

Soběšice u Sušice 1991 12439704 1656 6924371 394 
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Srní I 1955 12003184 434 1607895 350 

Srní II 203 9817042     23 

Stojanovice 261 1487214 215 769833 37 

Strašín u Sušice 1503 8602380 755 2702115 348 

Střítež u Malonic 243 1452566 156 895321 45 

Suchá u Hlav ňovic 338 1442944 53 333883 27 

Sušice nad Otavou 7978 16602097     4080 

Světlá u Hartmanic 188 724616 50 184134 43 

Svojše 759 10495435 59 382595 62 

Svojšice u Sušice 681 3776889 514 1169627 89 

Šimanov na Šumav ě 494 2967615 388 1110106 91 

Štěpanice 451 3386747 224 1028424 50 

Tajanov u Malonic 165 1178245 55 467966 42 

Tedražice 4172 6234493     246 

Trsice 256 1176735     36 

Tržek 347 1856529 178 895395 49 

Tuškov 298 1941651 58 441512 50 

Ujčín 387 3310514 254 1344710 89 

Vatětice 129 1475829 39 90248 15 

Velhartice 1468 7994303 848 3137326 399 

Velká Chmelná 492 3615191 461 2228417 105 

Velký Radkov I 246 1234745 11 2668 36 

Velký Radkov II 58 2548002     5 

Vchynice-Tetov I 958 9819159 121 2354646 34 

Vchynice-Tetov II 199 1934111 26 68431 24 

Vlast ějov 330 1627148 31 346635 36 

Vlčkovice u Kolince 454 3721825 309 1746780 111 

Vlkonice 526 3545256 621 2748109 101 

Vrabcov 441 2070563 81 206955 72 

Zálužice I 132 781394 61 138938 19 

Zálužice II 13 1230877     4 

Zámyšl 422 3270412 159 756313 48 

Zbynice 867 5337424 758 2910910 106 

Zhůří u Rejštejna 269 3129208 44 2203773 26 

Zuklín 178 2621137 51 265031 49 

Zvíkov 162 1366086 37 396213 11 

Žihobce 1162 8509819 1138 5239147 317 

Žichovice 1277 5250897 715 2135902 417 

Žikov 202 2116932 7 66300 24 

Žlíbek 308 4140841 67 690888 58 
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Příloha D 
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Příloha E 
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Příloha F 
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Příloha G 
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Příloha H 

název katastrálního 
území DKM Ins.A  

THM-
G THM-V S-SK  

KM-
D FÚO celkem  

Albrechtice u Sušice         444,2     444,2 

Bernartice u Bo říkov         95,5     95,5 

Bezděkov u Hartmanic         109,2     109,2 

Bílenice         480,7     480,7 

Bohdašice         334,6     334,6 

Bojanovice pod Rabím         417,2     417,2 

Boříkovy         188,3     188,3 

Brod           228,5   228,5 

Břetětice         196,4     196,4 

Bud ětice         834,5     834,5 

Bukovník         408,6     408,6 

Buršice           221,5   221,5 

Částkov u Svojšic           106,3   106,3 

Častonice         125,8     125,8 

Čejkovy         760,0     760,0 

Čeletice         166,9     166,9 

Čepice         463,7     463,7 

Čermná         789,3     789,3 

Červená u Kašperských 
Hor         1308,3     1308,3 

Červené Dvorce         93,1     93,1 

Čímice u Sušice         666,7     666,7 

Damětice          194,0   194,0 

Damíč         195,8     195,8 

Divišov u Sušice         119,8     119,8 

Dlouhá Ves u Sušice         511,3     511,3 

Dobršín 664,0             664,0 

Dolejší Krušec         418,2     418,2 

Dolejší T ěšov         263,3     263,3 

Dolní Dvorce u 
Kašperských Hor         

248,2 
    

248,2 

Dolní Kochánov         120,7     120,7 

Dolní Sta ňkov         628,8     628,8 

Domoraz         383,1     383,1 

Dražovice u Sušice         552,3     552,3 

Drouhave č         259,7     259,7 

Filipova Hu ť         5744,8     5744,8 

Frymburk u Sušice           460,1   460,1 
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Hartmanice I 231,0             231,0 

Hartmanice II 148,0             148,0 

Horky u Srní 184,5             184,5 

Horní Sta ňkov         277,8     277,8 

Horská Kvilda         2991,4     2991,4 

Hory Matky Boží         106,5     106,5 

Hořejší Krušec         125,8     125,8 

Hořejší Těšov         290,3     290,3 

Hrádek u Sušice 727,0             727,0 

Hradišt ě u Bo říkov         191,4     191,4 

Humpolec u Sušice         298,8     298,8 

Hůrka u Železné Rudy 2845,7             2845,7 

Chamutice           64,4   64,4 

Chlum u Hartmanic         144,1     144,1 

Chot ěšov u Velhartic         397,1     397,1 

Janovice u Sušice         145,7     145,7 

Javo ří Pila         1913,1     1913,1 

Javo ří u Hartmanic         241,8     241,8 

Javo ří u Podolí         127,4     127,4 

Jind řichovice u Malonic         417,6     417,6 

Jiřičná         201,8     201,8 

Kadešice         586,7     586,7 

Kašperské Hory 113,2       1019,0     1132,2 

Kavrlík         145,4     145,4 

Klášterský Mlýn I         51,7     51,7 

Klášterský Mlýn II 31,5             31,5 

Kochánov II         313,8     313,8 

Kochánov III 1052,4             1052,4 

Kojšice         143,5     143,5 

Kolinec       197,0 591,1     788,1 

Kozí Hřbet         568,4     568,4 

Kundratice I         229,5     229,5 

Kundratice II 374,9             374,9 

Lešišov         232,0     232,0 

Lídlovy Dvory         627,9     627,9 

Lipová Lhota 160,2             160,2 

Lou čová         119,8     119,8 

Lukovišt ě         259,9     259,9 

Mačice         273,2     273,2 

Malá Chmelná         89,5     89,5 
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Maleč         375,0     375,0 

Malonice         542,7     542,7 

Maršovice u Svojšic           104,0   104,0 

Milčice u Sušice         212,9     212,9 

Milínov         415,4     415,4 

Mlázovy         346,7     346,7 

Mochov u Hartmanic         205,2     205,2 

Mokrosuky         465,4     465,4 

Mokřany         334,1     334,1 

Nahořánky         136,4     136,4 

Nemilkov         674,1     674,1 
Nezamyslice u 
Horažďovic           709,2   709,2 

Nezdice na Šumav ě         1092,2     1092,2 

Nové Městečko         272,8     272,8 

Nuzerov         228,9     228,9 

Odolenov         257,2     257,2 

Opolenec         344,3     344,3 

Ostružno na Šumav ě         452,9     452,9 

Paště 1030,1             1030,1 

Petrovice u Sušice         712,2     712,2 

Pích         205,9     205,9 

Plato ř         233,6     233,6 

Podmokly u Sušice         526,3     526,3 

Podolí u Klatov         179,3     179,3 

Pohorsko         197,8     197,8 

Posobice         97,2     97,2 

Prášily 8382,2             8382,2 

Přestanice         165,9     165,9 

Rabí       104,2 444,4     548,6 

Radešov u Rejštejna         139,8     139,8 

Radostice u Hlav ňovic         110,3     110,3 

Radvanice u Chot ěšova         335,4     335,4 

Rejštejn         511,4     511,4 

Rok         219,3     219,3 

Roklanský Les         312,2     312,2 

Rovná u Sušice         205,2     205,2 

Rozsedly         365,6     365,6 

Sluhov           131,9   131,9 

Soběšice u Sušice             1244,0 1244,0 

Srní I         1200,4     1200,4 
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Srní II 981,7             981,7 

Stojanovice         148,7     148,7 

Strašín u Sušice         860,2     860,2 

Střítež u Malonic         145,3     145,3 

Suchá u Hlav ňovic         144,3     144,3 

Sušice nad Otavou 498,0 232 780,2 149,4       1660,0 

Světlá u Hartmanic         72,5     72,5 

Svojše         1049,5     1049,5 

Svojšice u Sušice         377,7     377,7 

Šimanov na Šumav ě         296,8     296,8 

Štěpanice         338,7     338,7 

Tajanov u Malonic         117,8     117,8 

Tedražice 623,4             623,4 

Trsice           117,7   117,7 

Tržek         185,7     185,7 

Tuškov         194,2     194,2 

Ujčín         331,1     331,1 

Vatětice         147,6     147,6 

Velhartice       239,8 559,6     799,4 

Velká Chmelná         361,5     361,5 

Velký Radkov I         123,5     123,5 

Velký Radkov II 254,8             254,8 

Vchynice-Tetov I         981,9     981,9 

Vchynice-Tetov II         193,4     193,4 

Vlast ějov         162,7     162,7 

Vlčkovice u Kolince         372,2     372,2 

Vlkonice         354,5     354,5 

Vrabcov         207,1     207,1 

Zálužice I         78,2     78,2 

Zálužice II 123,1             123,1 

Zámyšl         327,0     327,0 

Zbynice         533,7     533,7 

Zhůří u Rejštejna         313,0     313,0 

Zuklín         262,1     262,1 

Zvíkov         136,6     136,6 

Žihobce         851,0     851,0 

Žichovice       89,3 435,8     525,1 

Žikov         211,7     211,7 

Žlíbek         414,1     414,1 

 


