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Päťdesiat rokov od prijatia zákona
o evidencii nehnuteľností

Ing. Mária Frindrichová,
Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt
Štátny informačný systém o nehnuteľnostiach predstavuje zložité, finančne nákladné a rozsiahle dielo. Vždy nadväzuje na
nejaké predchádzajúce výsledky. Tvorba a prijímanie zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, ktorý v období rokov
1964 až 1992 plnil úlohu štátneho informačného systému o nehnuteľnostiach. Analýza plnenia jeho deklarovaných funkcií.
Proces jeho nahradenia zákonom č. 265/1992 Zb. a zákonom Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb.
Fifty Years since the Adoption of the Act on Real Estate Registry
Summary
State information system about real estate represents a complicated, costly and large work. As a rule it follows some former
results. Creation and adoption of the Act No. 22/1964 Coll., about Real Estate Registry, which fulfilled the function of the
state information system about real estate in the years 1964-1992. Analysis of fulfilling its declared functions. Procedure of
its substitution by the Act No. 265/1992 Coll. and the Slovak National Council Act. No. 266/1992 Coll.
Keywords: information system, creation of the law about real estate registry, evaluation of law execution, political relativity
of information system tasks fulfilment

1. Úvod
Evidovanie nehnuteľností a evidovanie vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam zohráva dôležitú úlohu v dejinách ľudstva, pomáha rozvíjať spoločnosť a stáva sa jedným z prvých
predmetov záujmu celospoločenských zmien. Pôvodné evidenčné nástroje boli jednoúčelové, s funkciou ochrany vlastníckeho práva a s funkciou využitia na daňové účely. Pre
každý účel bola spravovaná samostatná evidencia. Majetkovoprávnym účelom slúžili verejné knihy (pozemková
kniha a menej frekventovaná železničná kniha, vodná kniha a banská kniha) spravované súdmi, ktoré zodpovedali
za údaje o vlastníctve nehnuteľností; daňovým účelom
slúžil pozemkový kataster, ktorý zodpovedal za polohu,
tvar a rozmer nehnuteľností. Postupne však vznikol nesúlad medzi týmito evidenciami navzájom, a tiež vzhľadom
na skutočný stav.
Nevyhovujúci stav evidencie nehnuteľností (EN) a vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam viedol

k prijatiu zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností [1]
(ďalej iba „zákon o EN“, obr. 1 a 2) s účinnosťou od 1. 4.
1964, ktorým bol založený štátny informačný systém (IS)
o nehnuteľnostiach – „EN“ – a zlúčené predchádzajúce
dva samostatné evidenčné nástroje, resp. ich hlavné funkcie. Súbežne so zákonom o EN bola prijatá, tiež s účinnosťou od 1. 4. 1964, aj jeho vykonávacia vyhláška Ústrednej
správy geodézie a kartografie (ÚSGK) č. 23/1964 Zb. [2].
Zákon o EN bol neskôr novelizovaný zákonom Slovenskej
národnej rady (SNR) č. 150/1983 Zb. [3] a s účinnosťou
od 1. 1. 1993 bol nahradený dvojicou zákonov – federálnym zákonom č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych
a iných vecných práv k nehnuteľnostiam [4] a zákonom
SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej
republike (SR) [5]. Zákon o EN bol teda v účinnosti 28 rokov. V koordinácii s prijatím zákona o EN [1] bol s účinnosťou od 1. 4. 1964 prijatý i Občiansky zákonník č. 40/1964
Zb. [6] a zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) [7].
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Obr. 1 Zbierka zákonov z roku1964

Vykonávacia vyhláška č. 23/1964 Zb. [2] bola novelizovaná
vyhláškou ÚSGK č. 133/1965 Zb. a vyhláškou Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SÚGK) č. 26/1984 Zb.
Každý IS o nehnuteľnostiach je veľmi zložité, nákladné
a rozsiahle dielo, ktoré sa tvorí niekoľko desaťročí a spravidla vždy nadväzuje na nejaké predchádzajúce výsledky.
Jeho riadne spravovanie a rozvoj sú podmienené dlhodobou politickou a ekonomickou stabilitou štátu. Pre spoľahlivosť každého podobného IS má osobitný význam aj kontinuita jeho vývoja. Jej prípadné narušenie môže mať vážne
dôsledky, ktoré sa odstraňujú iba veľmi ťažko. Koncepčné
zmeny IS o nehnuteľnostiach vrátane zmien jeho obsahu
sú vždy mimoriadne nákladnou a dlhodobou záležitosťou. Podobne aj dnešný kataster nehnuteľností SR sa musí
vyrovnať s mnohými nepriaznivými dôsledkami danými
jeho historickým vývojom vrátane svojho priameho predchodcu – EN. Kataster nehnuteľností SR, resp. jeho predchodcovia, bol opakovane poznačený najmä prerušením
realizácie a nedokončením jednotlivých koncepčných zámerov, ale často aj ich nepremyslenou náhradou „rýchlejšími“ a finančne „lacnejšími“ riešeniami [8], [9].
Štátny IS o nehnuteľnostiach v zmysle stredoeurópskych tradícií je geometrické a polohové určenie, súpis a popis nehnuteľností. Priamou súčasťou tohto systému, alebo
jeho pridruženou – prepojenou súčasťou, sú aj údaje
o právach k nehnuteľnostiam, najmä údaje o vlastníckych
právach k nim. Je samozrejmé, že detailné určenie jednotlivých parametrov štátneho IS o nehnuteľnostiach, najmä
presnosť geometrického určenia nehnuteľností, definícia
a teda aj výber spravovaných nehnuteľností, tvorba katastrálnej mapy ako ťažiskového komponentu geometrického
určenia v IS spravovaných nehnuteľností, aktualizácia katastrálnej mapy i celého IS sú spoločensky podmienené.
Poplatnosť konkrétneho IS dobovým spoločenským požiadavkám sa deje najmä utlmovaním vybraných funkcií IS
v konkrétnej časovej etape na jednej strane a zvýrazňovaním jeho iných vybraných funkcií na druhej strane. Štátny
IS o nehnuteľnostiach môže slúžiť viacerým cieľom, ktorých poradie, resp. váha sa môže obmieňať v závislosti od
dobových spoločenských potrieb. V tejto súvislosti treba
povedať, že v období účinnosti zákona o EN [1], čiže od
1. 4. 1964 do 31. 12. 1992, prioritnou funkciou EN bolo
zabezpečenie účinného riadenia zdrojov najmä poľnohospodárskej výroby, lesnej výroby a investičnej výstavby
v dobových spoločenských podmienkach, kým ďalšie funkcie, ako napr. zabezpečenie istoty vlastníctva nehnuteľností, zabezpečenie spravodlivosti zdanenia nehnuteľností, funkcia nástroja na stanovenie ceny nehnuteľností
alebo nástroja na zabezpečenie rovnosti pri získavaní nehnuteľností, boli utlmované.

2.

Obr. 2 Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Stav štátnych informačných systémov pred
prijatím zákona o evidencii nehnuteľností

Po skončení 2. svetovej vojny bol stav dvoch evidenčných
nástrojov, pozemkového katastra a pozemkovej knihy (pre
jednoduchosť budeme ďalej namiesto verejných kníh hovoriť iba o pozemkovej knihe), v nie dobrom stave. Na polovici územia nebol založený operát pozemkového katastra, značná časť katastrálneho operátu nebola vložkárskym
konaním premietnutá v pozemkovej knihe, značná časť
komasácií neprešla vložkárskym konaním, vojnové udalosti
spôsobili stratu, resp. zničenie operátov pozemkového katastra a pozemkovej knihy z priestoru 376 katastrálnych
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území a delenie nehnuteľností do spoluvlastníckych podielov dosiahlo spoločensky neúnosnú mieru. Samotný charakter pozemkovej knihy spôsoboval, že napriek intabulačnému princípu zápisu vlastníckeho práva v pozemkovej knihe v určitom počte prípadov z rozmanitých príčin
k zápisu zmeny vlastníckeho práva nedošlo. Najčastejšie
sa intabulačný princíp nedodržiaval v katastrálnych územiach so starými pôvodnými pozemkovoknižnými zápisnicami, kde sa vyskytovalo najviac neusporiadaných právnych vzťahov. Pritom na označenie vlastníkov sa v pozemkovej knihe vo väčšine prípadov okrem mena a priezviska
nepoužívali ďalšie identifikačné údaje, z čoho rezultovali
zámeny osôb – vlastníkov a následne nedorozumenia [10].
V dôsledku spoločenských premien po 2. svetovej vojne,
najmä po februári 1948, došlo k zásadným zmenám v systéme vlastníckych vzťahov a tiež v evidencii vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam. Vydaním Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. prestal v pozemkovej knihe platiť
intabulačný princíp a začala platiť zásada, že vlastníctvo
k nehnuteľnosti sa nadobúda samotnou listinou. Týmto
sa začal evidovaný stav v pozemkovej knihe rozchádzať
so skutočným právnym stavom aj v tých priestoroch, kde
dovtedy bola pozemková kniha dobre spravovaná a aktualizovaná. Snahy o presadenie užívacích vzťahov ku kolektivizovaným formám využívania poľnohospodárskej pôdy
a lesnej pôdy oproti tradičným vlastníckym vzťahom boli
sprevádzané zjednodušeným pohľadom na evidenčné nástroje na evidovanie nehnuteľností i na evidovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Na novú evidenciu pôdy
podľa jej skutočného užívania bola založená jednotná
evidencia pôdy (JEP), ktorá bola technickým dielom a evidovala na poklade máp potrebné údaje o pozemkoch
podľa ich užívania, bez ohľadu na vlastnícke práva. Na
odstránenie nejednotnosti a problémov v evidovaní pozemkov uložila vláda ÚSGK úlohu pripraviť v spolupráci
s ministerstvami spravodlivosti, financií, pôdohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva osnovu zákona
o EN. Dňa 31. 1. 1964 bol vtedajším unitárnym parlamentom návrh zákona o EN s účinnosťou od 1. 4. 1964 schválený. Týmto dňom sa prestali vykonávať zápisy do pozemkovej knihy, okrem uzatvárania pozemkovoknižných
vložiek na základe listín, ktoré boli predmetom zápisu do
EN. Výpisy z nej sa vydávali kontinuálne naďalej a vlastnícke práva zapísané v pozemkovej knihe zostali zachované [10], [11].

3. Hlavné rysy zákona o evidencii nehnuteľností
Vydaním Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. [6] a zákona o EN [1] bolo zverené evidovanie právnych vzťahov
k nehnuteľnostiam rezortu geodézie a kartografie. Je dôležité si uvedomiť, že táto významná úloha mu bola zverená preto, lebo akákoľvek EN môže byť vykonávaná len
na podklade máp, na ktorých sú jednotlivé nehnuteľnosti
zobrazené, označené parcelným číslom a je možné v požadovanej presnosti určiť ich výmeru. Tieto podmienky
spĺňala JEP, ktorá sa doplnila o evidenciu právnych vzťahov a vytvorila jeden celok – EN – ktorý slúžil na poskytovanie informácií o technických parametroch spravovaných
nehnuteľností, ako aj o vlastníckych vzťahoch, pravdaže
s obmedzeniami špecifikovanými v zákone o EN [11].
Zapísať všetky právne vzťahy do novej evidencie nebolo možné okamžite, preto sa nová EN zakladala postupne v dvoch etapách.
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V prvej etape – od 1. 4. 1964 – sa zapisovali do EN
bežné zmeny právnych vzťahov na základe došlých listín.
Zároveň bola v niektorých obciach zakladaná komplexná
EN na základe technicko-hospodárskeho mapovania.
V druhej etape – od roku 1967 – sa postupne zapisovali
vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré neboli zapísané
v prvej etape, s využitím verejných kníh a na základe šetrenia v obciach a za spolupráce štátnych notárstiev.
Dôležitým ustanovením zákona bol spôsob zápisu nových stavieb vo vlastníctve občanov, ktoré sa do operátu
EN zapisovali na základe rozhodnutia o pridelení súpisného alebo evidenčného čísla a geometrického plánu [11].
Po reorganizácii štátnej správy k 1. 7. 1960, ktorou bola
zrušená aj Správa geodézie a kartografie na Slovensku
a dovtedajšie oblastné ústavy boli premenované na ústavy
geodézie a kartografie pre jednotlivé kraje, uznesením
vlády č. 52/1962 bolo spravovanie JEP vrátane zodpovednosti za správnosť a súlad so skutočnosťou (aj prerokúvanie námietok) prenesené na strediská geodézie, ktoré boli
výkonnými zložkami ústavov geodézie a kartografie v jednotlivých okresoch. V dôsledku realizácie zakladania JEP
sa úplne prestala vykonávať aktualizácia pôvodného operátu pozemkového katastra [12].
Ústavy geodézie a kartografie pre jednotlivé kraje boli
od 1. 1. 1968 zrušené a nahradené Oblastným ústavom geodézie v Bratislave s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého
výkonnými zložkami v okresoch ostali naďalej strediská
geodézie. V nadväznosti na ústavný zákon č. 143/1968
Zb. o československej federácii bola zákonom SNR č.
207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky dňom 1. 1. 1969 zriadená Slovenská správa geodézie a kartografie ako ústredný orgán štátnej správy na
zabezpečenie civilných potrieb geodézie a kartografie.
Podľa zákona č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie bola s platnosťou od 1. 7. 1973 dovtedajšia organizačná štruktúra nahradená novou: ústredným orgánom geodézie a kartografie sa stal SÚGK, zriadili sa krajské správy geodézie a kartografie s krajskou územnou
pôsobnosťou a hospodárske štátne organizácie geodézie, n. p., tiež pre každý kraj. Zakladanie a spravovanie
EN prislúchalo do pôsobnosti krajských správ geodézie
a kartografie so zložkami v okresoch so starým pomenovaním – strediská geodézie. Vlastné výkony merania, mapovania a časť výkonov zo spravovania EN boli zadávané
v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov národným
podnikom geodézia, ktoré mali svoje prevádzky v jednotlivých okresoch. Strediská geodézie v zmysle zákona
o EN [1] spravovali v rámci už založených meračských
a písomných operátov evidenciu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam.
K 1. 1. každého roka boli vykonávané sumarizácie a rozbory vybraných údajov za obec, okres, kraj, Slovensko a Česko-Slovensko. Ročne bola vydávaná Štatistická ročenka
o pôdnom fonde podľa údajov EN ako súhrn údajov o rozčlenení pôdneho fondu podľa jednotlivých druhov pozemkov, skupín poľnohospodárskych podnikov – závodov (sektorov) a výrobných podoblastí. Údaje boli záväzné
pre riadenie a plánovanie poľnohospodárskej výroby, pre
výkazníctvo a štatistiku o poľnohospodárskom pôdnom
fonde a lesnom pôdnom fonde a pre podnikovú evidenciu pozemkov [13].
Záväznými údajmi v EN boli: parcelné číslo v spojení
s číslom katastrálneho územia, výmera parcely, druh pozemku, výmera poľnohospodárskeho závodu, výmera sektora, výmera republiky, krajov, okresov a obcí.
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Operát EN pozostával z meračského operátu (dnešný
súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností),
písomného operátu (dnešný súbor popisných informácií
katastra nehnuteľností), zbierky listín a sumarizačných výkazov; toto rozdelenie v nepodstatne modifikovanej podobe pretrváva dodnes.
Technickým podkladom meračského operátu boli mapy
mierky 1 : 5 000 a väčšej. Meračský operát tvorili: pozemková mapa (dnešná katastrálna mapa), pracovná mapa
a evidenčná mapa (tieto dve ako kópie pozemkovej mapy). Evidenčné mapy boli uložené na miestnych národných výboroch a boli aktualizované s ročnou periodicitou.
Písomný operát EN tvorili: zoznam užívateľov, zoznam vlastníkov, register užívateľov a vlastníkov, súpis parciel, evidenčné listy, zoznam domov so súpisnými číslami a zoznam stavieb s evidenčnými číslami, listy vlastníctva a výkaz zmien.
Dokladmi o vykonaných zmenách v EN boli: výkaz zmien,
listiny spolu s geometrickými plánmi (ak boli súčasťou listín), súpis hlásení a výkazy, dokumentácia meraných zmien,
výpočty výmer zmenených parciel, geodetické výpočty
a iné doklady.

Obr. 3 Ukážka časti geometrického plánu

Sumarizačné výkazy tvorili najmä úhrnné hodnoty druhov pozemkov (kultúr), sektorové prehľady o plochách kultúr, rozdelenie ornej a poľnohospodárskej pôdy podľa výrobných podoblastí a zostavenie sektorov.
Aj v období funkčnosti EN veľmi dôležitým podkladom
na dokumentovanie zmien bol geometrický plán (obr. 3),
vznikajúci na podklade geodetických prác ako grafické znázornenie nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo
zlúčením pôvodných pozemkov.
Zákon o EN [1] garantoval verejnosť operátov EN a záväznosť údajov EN, ktoré boli podkladom na spisovanie
zmlúv a iných listín.

4.

Stav štátneho informačného systému evidencie
nehnuteľností na začiatku 90. rokov 20. storočia

Zákon o EN zlúčil predchádzajúce evidenčné nástroje
a obsahovou i formálnou výstavbou zodpovedal úrovni
rozvoja výrobných síl a výrobných vzťahov dosiahnutej
v 1. polovici šesťdesiatych rokov. Vtedajšia úroveň legislatívy korešpondovala s dobovými spoločensko-politickými požiadavkami. Funkcia zákona o EN utlmovať vedomie vlastníka o jeho vlastníckom práve a preferovať užívacie vzťahy k nehnuteľnostiam v kolektivizovanom extraviláne, ale i v intraviláne, je zrejmá z textu § 1 zákona, kde sú
definované ciele EN: plánovanie a riadenie hospodárstva,
najmä poľnohospodárskej sféry, ochrana socialistického
spoločenského vlastníctva a osobného vlastníctva občanov, správa národného majetku, ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu. Absentuje tu
ochrana súkromného vlastníctva. Z textu § 2 ods. 1 zákona: „V EN sa vyznačujú všetky nehnuteľnosti... , ďalej
vlastnícke vzťahy...“ by sa mohlo zdať, že ide o všetky vlastnícke vzťahy, teda i o súkromné vlastníctvo nehnuteľností. Ale už zdôvodnenie k zákonu o EN špecifikuje, a to nad
rámec uvedenej textácie § 2 ods. 1 zákona, evidenciu vlastníckych vzťahov takto: „Poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky vo vlastníctve občanov, ktoré sú v spoločenskom alebo náhradnom užívaní, budú evidované
zjednodušenou formou. Vo výnimočných prípadoch, kde
by doterajšie súkromné vlastníctvo k združeným pozemkom bolo potrebné zisťovať (napr. pri vyvlastnení), bude
možné potrebné údaje zistiť z doterajších operátov a dokladov založených v zbierke listín pozemkovej knihy alebo
u orgánu geodézie." Tento cielený diskriminačný charakter zákona o EN [1] bol potvrdený i textáciou nadväznej
vykonávacej vyhlášky č. 23/1964 Zb. [2], ktorá upravila evidovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v § 7 ods. 3
v rozpore so zákonom: „Poľnohospodárske a lesné pozemky vo vlastníctve občanov budú sa zobrazovať v mapách a evidovať podľa parcelných čísel len pri tých pozemkoch, ktoré nie sú užívané socialistickou organizáciou
alebo nie sú v náhradnom užívaní." Dôsledkom tejto právnej úpravy evidovania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bolo, že celá činnosť zapisovania právnych vzťahov
(zakladania listov vlastníctva) v období 1964 až 1990, či už
podľa dochádzajúcich listín alebo vyšetrovaním v obci (tzv.
druhá etapa zakladania evidencie právnych vzťahov), sa
v zásade vzťahovala iba na intravilán a osobitné časti
extravilánu s vylúčením kolektivizovaných častí poľnohospodárskej a lesnej pôdy [10].
Ďalšou negatívnou stránkou právnej úpravy EN bolo
to, že neupravovala ani postup pri zakladaní evidencie
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prípadoch nedo-
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ložených právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, t. j. v prípadoch, keď právny vzťah nebolo možné doložiť listinou,
ktorá tento stav zakladala alebo osvedčovala [14].
Pri zakladaní evidencie právnych vzťahov boli pôvodne
vkladané veľké nádeje do využitia inštitútu osvedčenia štátneho notárstva podľa § 100 ods. 1 notárskeho poriadku č.
95/1963 Zb. [7], ktorým štátne notárstvo na žiadosť účastníka osvedčovalo skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom na zápis nedoložených právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v EN, a to najmä pri:
• vydržaní práv občanov k nehnuteľnostiam podľa predpisov účinných do 1. 4. 1964, vrátane nedokončených
komasácií,
• reálnej deľbe nehnuteľností uskutočnenej pred 1. 1. 1951,
• strate alebo zničení pozemkovoknižných operátov,
• strate alebo zničení listiny preukazujúcej právo k nehnuteľnostiam.
Osvedčenie štátneho notárstva malo nahradiť stratenú
alebo zničenú listinu a nezaťažovať súd a účastníkov
občianskoprávnym konaním o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam.
Z viacerých príčin inštitút osvedčenia nepriniesol očakávaný výsledok do riešenia nedoložených právnych vzťahov, a teda ani do zlepšenia evidencie právnych vzťahov
k nehnuteľnostiam. Za obdobie do roku 1990 počet aplikovaných osvedčení štátneho notára na Slovensku nedosiahol ani tisícku. Ešte menej úspešný bol inštitút vydržania nehnuteľnosti do vlastníctva štátu podľa § 135a
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. [6] so súbežným
získaním práva občana uzavrieť dohodu o osobnom užívaní pozemku v limitovanom rozsahu výmery. Pre svoj
diskriminačný charakter a pre administratívnu náročnosť
inštitút vydržania bol na území SR aplikovaný iba sporadicky [10].
Od prijatia zákona o EN [1] sa nepodarilo doriešiť, a teda
ani založit' evidenciu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
bývalých osadníkov. Išlo o právne špecifikum upravené nariadením ministra – splnomocnenca vlády Česko-Slovenskej republiky pre správu Slovenska č. 63/1919 a zákonom
č. 224/1925 Zb. o úprave pomerov vzniknutých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nehnuteľnom štátnom majetku na
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (teraz Zakarpatská Ukrajina). Podobne bola bezvýsledná séria aktivít smerujúca
k riešeniu nedoložených právnych vzťahov – majetkovoprávne neusporiadaných parcelácií na individuálnu bytovú
výstavbu. Ich dodatočné majetkovoprávne usporiadanie
priam znemožňovalo ustanovenie § 141 ods. 4 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Podľa tohto ustanovenia bolo možné
dodatočne do 31. 12. 1977 vyvlastniť pozemky, ktoré boli
použité pred účinnosťou tohto zákona na účely, pre ktoré
by mohli byť podľa tohto zákona vyvlastnené a u ktorých
zatiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu usporiadaniu. Z uvedeného teda vyplýva, že po tomto termíne skôr realizované
parcelácie nebolo možné majetkovoprávne usporiadať.
Podrobná analýza zákona o EN po spoločenských zmenách v roku 1989 ukázala, že nedostatky zákona sa neobmedzili iba na problematiku spravovania informácií o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam. Zreteľne sa vynorili aj
ďalšie nedostatky zákona, najmä:
• nebol dostatočne presne vymedzený predmet a obsah
EN,
• nebola dostatočne prepojená právna a technická stránka
EN, najmä to, že obnova EN novým mapovaním nemala
potrebné právne dôsledky,
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• bola nedokonalá evidencia pozemkov vo vlastníctve
občanov a v užívaní roľníckych družstiev, štátnych majetkov a štátnych lesov,
• nebola riadne upravená verejnosť údajov EN,
• chýbali sankčné opatrenia za neplnenie zákonných povinností spojených so spravovaním EN,
• absentovala povinnosť evidovať v EN údaje o kvalite –
bonite pozemkov (resp. o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách) a o príslušnosti pozemkov k intravilánu, resp. k extravilánu [14].
Zložitá, komplikovaná a bez zmeny legislatívnych noriem neriešiteľná situácia evidencie vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam sa začala čím ďalej, tým väčšmi prejavovať prvkami evidenčného chaosu. Právne vzťahy k značnej
časti nehnuteľností v intravilánoch (25 %), ale aj v extravilánoch boli nedoložené, ťažko riešiteľné alebo vôbec neriešiteľné, a teda ani v EN, ani v pozemkovej knihe neevidované.
Tento problém bol spôsobený neblahým dedičstvom
minulosti, nedoriešenými právnymi vzťahmi k nehnuteľnostiam ešte v pozemkovej knihe a násilnou likvidáciou
súkromných vlastníckych vzťahov k pôde po roku 1948.
Určitou mierou k tomu prispel veľký nárast druhov vlastníckych a užívacích vzťahov v štyroch dekádach po roku
1948, ktorého cieľom bolo okrem iného násilne zahmlievať vlastnícke vzťahy a nahrádzať ich rozmanitými náhradnými právnymi vzťahmi. V bohatstve tohto sortimentu
vlastníckych a užívacích vzťahov sme sa prebojovali medzi
krajiny, ktoré tvorili svetovú špičku (súkromné vlastníctvo,
osobné vlastníctvo, vlastníctvo česko-slovenského štátu,
právo osobného užívania pozemkov, právo trvalého užívania pozemkov, právo hospodárenia s národným majetkom, právo družstevného užívania, právo užívania na zabezpečenie výroby, právo užívania lesných pozemkov, náhradné užívanie pozemkov, dočasné užívanie podľa piatich právnych noriem, záhumienky členov roľníckych družstiev, osobné vlastníctvo bytov, družstevné vlastníctvo,
vlastníctvo spoločenských organizácií, vlastníctvo nesocialistických organizácií, urbárske vlastníctvo a pod.). Z tohto
výpočtu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam je zrejmé,
že niektoré právne vzťahy neboli reálne evidovateľné, resp.
že ich nebolo možné uplatňovať v praxi, lebo sa nevzťahovali k reálnym pozemkom a prekrývali sa s inými právnymi vzťahmi alebo sa s inými nevhodne kombinovali [10].
I keď právna úprava evidencie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam zakotvená v zákone o EN [1] v znení zákona
SNR č. 150/1983 Zb. [3] (v Českej republike v znení zákona
ČNR č. 157/1983 Zb.) v niektorých častiach v dlhodobej
praxi začala plniť svoje deklarované funkcie, začali sa postupne od roku 1964 prejavovať jej nedostatky. Zákon
o EN nezodpovedal už ani potrebám spoločenských vzťahov, preto sa už začiatkom 80. rokov pristúpilo k práci na
tvorbe novej právnej úpravy EN a evidencie vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam. Práce prebiehali koordinovane
medzi oboma národnými rezortmi geodézie a kartografie. Nedostatky zákona o EN sa po zmene spoločenských
pomerov v roku 1989 prejavili tak intenzívne, že potreba
urgentného prijatia novej právnej normy sa stala absolútnou nevyhnutnosťou, najmä vo vzťahu k novému chápaniu vlastníctva, vo vzťahu k rozvíjajúcej sa podnikateľskej
činnosti a k nevyhnutnosti posilniť funkcie právneho štátu. V dôsledku toho práce po novembri 1989 nadobudli
razantné tempo a zásadne reformnú novú orientáciu. Už
v rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR z júla
1990 v podmienkach SÚGK [15] rezonovala potreba dokončiť úlohu rozšírenia dovtedajšej EN o evidovanie vlastníckeho práva v kolektivizovanom poľnohospodárskom aj
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lesnom extraviláne a zakomponovať ju do návrhu pripravovaného zákona o štátnom katastri nehnuteľností (ďalej
iba „katastrálny zákon“). Cieľom novej právnej úpravy po
roku 1989 bolo okrem iného vytvoriť štátny evidenčný
nástroj (budovaný na intabulačnom princípe) na uskutočňovanie funkcií štátu pri ochrane právnych vzťahov viažucich sa k nehnuteľnostiam, a to bez rozdielu subjektu nehnuteľnosti, resp. druhu vlastníckeho práva. Ďalšou úlohou pripravovanej právnej úpravy EN bolo zdokonalenie
právnej úpravy štátneho evidovania nehnuteľností využívaním prenotačného princípu. Jeho podstata spočívala
v tom, že príslušný orgán republiky vyzve toho, kto tvrdí,
že je oprávneným v právnom vzťahu, ale svoje tvrdenie
nemôže preukázať, aby do stanovenej lehoty podal na
súde návrh na určenie právneho vzťahu alebo aby požiadal štátne notárstvo o osvedčenie skutočností, ktoré sú
podkladom na uplatnenie práva k nehnuteľnosti. V prospech toho, kto podľa tejto výzvy koná, sa v katastri nehnuteľností urobí predbežný záznam s poznámkou, že
právny vzťah musí byť určený, resp. zamietnutý súdom
alebo osvedčený, resp. zamietnutý štátnym notárstvom.
Už v Akčnom programe SÚGK vypracovanom na obdobie 1990 až 1991 bola vyjadrená potreba pokračovať na
tvorbe nového katastrálneho zákona SNR vrátane naň nadväzujúcej vyhlášky, ktoré mali nahradiť zákon o EN [1]
v znení zákona SNR č. 150/1983 Zb. [3] a nadväznú vyhlášku ÚSGK č. 23/1964 Zb. [2] v znení vyhlášky č. 133/1965
Zb. a vyhlášky SÚGK č. 26/1984 Zb. Zásady katastrálneho
zákona boli predmetom rokovania vlády SR 12. 9. 1990,
ktorá ich schválila svojím uznesením č. 417/1990. Nadväzne ich prerokovalo a prijalo 10 výborov SNR i Predsedníctvo SNR svojím uznesením č. 145 z 28. 1. 1991. V dôsledku nového ústavného vymedzenia kompetencií medzi
federáciu a národné republiky (§ 37 ods. 3 ústavného
zákona č. 556/1990 Zb., ktorým sa mení ústavný zákon
č. 143/1968 Zb. o československej federácii) prešla zákonná úprava evidencie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam do pôsobnosti federácie. V súvislosti s tým uznesenie vlády SR č. 34/1991 z 22. 1. 1991 k programu postupu
pri preukazovaní vlastníckeho práva okrem iného rozdelilo pripravovaný zákon na dve právne normy – návrh
zákona (Federálneho zhromaždenia) o vklade a zápise
právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a návrh zákona SNR
o katastri nehnuteľností v SR – a prikázalo zabezpečiť ich
ďalšie ústavné prerokovanie. Paragrafované znenie oboch
zákonov bolo predložené na Úrad vlády SR 1. 7. 1991 a po
odstránení diferencovaných stanovísk viacerých zainteresovaných rezortov druhýkrát 13. 12. 1991. Oba návrhy
zákonov boli prerokované vo vláde SR 21. 1. 1992, ktorá
svojimi uzneseniami č. 39 a 40/1992 usmernila ďalší legislatívny postup v tejto etape už vládnych návrhov zákonov. Súbežne s takto časovo i vecne modifikovaným postupom prác na oboch návrhoch zákonov sa pracovalo
i na tvorbe vykonávacej vyhlášky k obom zákonom [16].
Nová právna úprava spravovania nehnuteľností a právnych vzťahov k nehnuteľnostiam po formálno-legislatívnej
stránke spočívala vo federálnom zákone o evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a v zákonoch národných
rád, ktoré zriadili štátne evidenčné nástroje – systémy, a to
v súlade s čl. 9 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, v pôsobnosti národných republík.
Tieto evidenčné nástroje, resp. systémy obsiahli okrem
evidovania nehnuteľností aj evidovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, čím zachovali a využili vzájomnú
spätosť údajov o nehnuteľnostiach a údajov o právnych
vzťahoch k nehnuteľnostiam.
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5. Záver
Prijatím zákona o EN [1] sa dosiahlo jednotné evidovanie
vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam na celom území
republiky, odstránila sa zložitosť predchádzajúcich právnych predpisov a zlúčili sa predchádzajúce dva samostatné evidenčné nástroje (verejné knihy a pozemkový kataster), resp. ich hlavné funkcie. Právna úprava evidencie
právnych vzťahov k nehnuteľnostiam zakotvená v zákone
o EN v dlhodobej praxi plnila deklaratórne funkcie, ale
postupne sa začali prejavovať jej nedostatky. Zákon o EN
nezodpovedal už ani spoločenským potrebám pred rokom
1989 a o to viac sa jeho nedostatky prejavovali po roku
1989, najmä vo vzťahu chápania vlastníctva, vo vzťahu
k podnikateľskej činnosti a k nevyhnutnosti posilňovať
funkcie právneho štátu. Napriek všetkým nedostatkom,
najmä na úseku neúplného evidovania vlastníckych práv
k nehnuteľnostiam, sa EN stala základom novej právnej
úpravy evidovania nehnuteľností a evidovania práv k nehnuteľnostiam po roku 1992.
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Abstrakt
Po více než 20 letech úspěšného obnovování českého katastru nemovitostí (KN) dochází ke zcela zásadní změně právní
úpravy občanského a katastrálního práva. Převáží přínosy těchto změn nad negativy? Jaké další výzvy nás čekají v příštím
desetiletí? Směřuje KN k úzkému zaměření jen na právní vztahy k nemovitostem nebo k rozsáhlému informačnímu systému o území? Jaké výhody přináší zastřešení zeměměřictví a katastru v jednom resortu a umíme těchto výhod
využít?
Cadastre 2014 and the View of the Next Decade
Summary
After more than 20 years of successful restoration of the Czech cadastre of real estate, there comes an entirely cardinal
change in legal regulations of the civil and cadastral laws. Will the benefits of these changes outweigh the disadvantages?
What other challenges may await us in the next decade? Is the cadastre of real estate heading towards a specialization only
in land registration or towards a large land information system? What benefits are brought by having the land surveying,
mapping and cadastre and land registration under one roof and are we able to exploit these advantages?
Keywords: cadastre, land registration, public registers, digitisation

1. Úvod
Po více než 20 letech postupné systematické obnovy
všech důležitých funkcí pozemkové evidence spojené se
zápisem práv k nemovitostem se podařilo učinit z katastru nemovitostí (KN) České republiky (ČR) široce akceptovaný a účinný nástroj evidence práv k nemovitostem.
Přestože základní principy právní úpravy zápisů práv k nemovitostem přijaté v roce 1992 nemohly důsledně ctít
středoevropskou tradici pozemkové knihy kvůli nedostatkům v evidovaných údajích o věcných právech a probíhajícím restitucím, privatizaci státního majetku a dalším
transformačním krokům, dnešní úroveň evidence právních vztahů k nemovitostem v ČR snese v mnoha ohledech srovnání s vyspělými evropskými zeměmi. Nešlo
o jednoduchý proces, neboť evidence nemovitostí přes
veškeré úsilí vynaložené v průběhu bezmála 30 let její
existence nemohla poskytovat spolehlivý obraz o věcných právech k nemovitostem. Bylo třeba kompletovat
datovou základnu, výrazně modernizovat informační systém, změnit strukturu zaměstnanců a motivovat je ke
vzdělávání.
Soustředění na zvládnutí problematiky právních vztahů k nemovitostem po větší část posledních dvou dekád
nepříznivě ovlivnilo technickou část KN. Zatímco zavádění informačních služeb probíhalo velmi úspěšně, digitalizace katastrálních map se zpozdila a přiměřeným tempem pokračuje pouze posledních 5 let, takže je nyní hotova přibližně z 80 %. Vypovídací schopnost KN jako informačního systému o území se zvyšovat nedaří. Zvýšení
přesnosti geometrického a polohového určení nemovitostí je finančně i časově náročný úkol, který budou řešit
i následující generace. Je však třeba řešit i otázky aktuálnosti dalších atributů nemovitostí jako jsou druhy pozemků, způsoby využití či ochrany nemovitostí a neuzavírat se před používáním nových postupů umožňujících
využívat informace o území z jiných zdrojů.

2.

Rok 2014 přinesl největší změny českého
katastru nemovitostí od jeho obnovení

V roce 1993 nebylo možné obnovit pozemkovou evidenci
podle všech tradičních zásad. Vkladový princip byl omezen jen na nabývání práv na smluvním základě, chyběla
skutečná ochrana nabyvatele práva v dobré víře atd. Tyto
problémy byly v ČR překonány novým občanským zákoníkem a novým katastrálním zákonem účinnými od 1. 1.
2014. Plné promítnutí tradičních zásad do právní úpravy
bude možné hodnotit až s větším odstupem času. Negativně se však již nyní projevují opatření zákonodárců, která
mají snížit riziko podvodů při nakládání s nemovitostmi
a zvýšit tak bezpečnost realitního a hypotečního trhu. Jde
především o povinnost informovat vlastníky a jiné oprávněné o vyznačení skutečnosti, že právní vztahy k dané nemovitosti jsou dotčeny změnou. Na katastrální úřady (KÚ)
tak dopadá nejen zvýšený rozsah zápisů práv do KN, ale
i zvýšená administrativa spojená s novými bezpečnostními opatřeními. Nové úkoly nejsou dostatečně pokryty
finančně a nedošlo ani k úbytku některých zjevně zbytečných zápisů do KN.
KÚ přes nepříznivé podmínky již po čtyřech měsících
účinnosti nové právní úpravy zvládají ve většině případů
vyřizovat vklady práv v zákonné lhůtě 30 dnů, a to přesto,
že zákonodárci prosadili v katastrálním zákoně 20denní
lhůtu, kdy nelze vklad práva povolit. Dopady rozsáhlé
změny právní úpravy se ve větší míře projeví až s postupem času. Zatím chybí zkušenosti s některými novými instituty, všichni se učíme s novou právní úpravou pracovat,
chybí judikatura. Nepřekvapuje proto, že nyní je předmětem zájmu především zvýšená administrativa spojená
s vkladovým řízením, která se negativně projevuje prodloužením čekání na provedení vkladu práva. Je proto třeba
větší trpělivosti k překonání tohoto počátečního období.
Stačí připomenout nelehké období po 1. 1. 1993, kdy také
chyběly odpovědi na velmi mnoho důležitých otázek spo-
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jených s tehdejší změnou právní úpravy i zkušenost s nově
zavedenou agendou rozhodování o vkladu práv.
Lze očekávat, že nová právní úprava občanského práva
a KN se v průběhu dalšího desetiletí bude mírně měnit
v reakci na praktické problémy, se kterými se budeme setkávat. Problémy spojené se zvýšenou administrativní náročností vkladového řízení se jistě podaří překonat. Nelze
však očekávat, že by se výrazněji změnily nové instituty
zavedené občanským zákoníkem, a tak větší míra složitosti
bude na vkladové řízení i další zápisy dopadat v dlouhodobém časovém horizontu. Příkladem mohou být zápisy
zástavních práv. Zatímco v minulosti se v rámci jednoho
vkladového řízení zapisovalo pouze zástavní právo, již
v prvních měsících roku 2014 se ukazuje, že banky začaly
okamžitě využívat možnosti zřídit současně zákaz zcizení
nebo zatížení nemovitosti jako věcné právo a také současně požadují zápis poznámky o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, což připadá v úvahu nejen u nemovitostí zatížených více zástavními právy, ale i u refinancování hypoték. Podobné složitosti nás čekají v řadě dalších případů, objevují se snahy
řešit pomocí práva stavby situace, pro které tento institut
rozhodně nebyl zamýšlen, zejména různé druhy staveb,
které se v KN neevidují, problémy se objevují i v oblasti
věcných břemen atd. Lze proto očekávat, že vývoj KN
v oblasti zápisů právních vztahů v nejbližším desetiletí bude
v ČR zásadně ovlivněn postupným sžíváním se s novou
právní úpravou, že bude docházet k určité stabilizaci,
odstranění nejzávažnějších nedostatků, avšak bez možnosti ze strany Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zásadně ovlivnit instituty a postupy předurčené
novým občanským zákoníkem.

3.

Katastr nemovitostí neslouží jen pro zápisy
právních vztahů

V souvislosti s novou právní úpravou občanského práva
a KN se znovu otevírá otázka, zda by zápisy právních vztahů
k nemovitostem neměl provádět justiční orgán, tedy otázka obnovení knihovních soudů. Je nesporné, že autorita
justičních orgánů je větší než autorita správních úřadů.
Věcné důvody pro naznačenou změnu však nejsou přesvědčivé. Evidenci právních vztahů k nemovitostem nelze
vnímat odděleně od široké škály účelů, pro které je KN
také využíván. Určitá garance věcných práv k nemovitostem
poskytovaná všem zapsaným vlastníkům a jiným oprávněným z věcných práv, či ochrana dobré víry toho, kdo vychází při právním jednání ze zápisů v KN, jsou velmi důležité a užitečné zásady potřebné pro funkční realitní a hypoteční trh. Moderní právní stát však musí vytvářet podmínky pro celkový rozvoj společnosti, který se neobejde
bez rozvoje území. Soukromé právo tak musí být sladěno
s veřejným zájmem a pozemková evidence, byť má prioritně sloužit k ochraně soukromých práv a bezpečnosti
realitních transakcí, musí sloužit i pro celkový rozvoj státu.
Jde tedy o budování takového modelu, který bude vyhovovat více základním cílům a nelze zapomínat ani na původní fiskální účel KN. Také pro naplňování poslání veřejných institucí řešících úkoly stanovené veřejným právem
jsou informace o právních vztazích nepostradatelné, ale
tyto instituce potřebují širší škálu informací zahrnující další
atributy nemovitostí jako je druh pozemku, jeho využití či
ochrana a kladou větší důraz na soulad KN se skutečným
stavem. Podobný zájem mají občané, firmy či další subjek-
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ty, které používají údaje KN pro přípravu a realizaci svých
záměrů. Tyto záměry, mají-li probíhat nekonfliktně, musí
být v souladu s podmínkami danými veřejným zájmem.
Pouze vyvážený model pozemkové evidence respektující
širokou škálu zájmů a potřeb lze považovat za skutečně
moderní pozemkovou evidenci.
Zatímco posledních 20 let převažoval v ČR důraz na
evidenci právních vztahů a podařilo se z tohoto pohledu
vybudovat velmi funkční evidenci s širokým rejstříkem moderních informačních služeb, vlastnosti pozemkové evidence potřebné k uspokojování potřeb veřejné správy dostatečně rozvíjeny nebyly. Důsledkem je skutečnost, že se
nelze spolehnout na přiměřený soulad evidovaných a skutečných druhů pozemků, že údaje o způsobu využití nemovitosti velmi často neodpovídají skutečnému využití,
údaje o ochraně nemovitosti jsou neaktuální, jak potvrzuje například odhad provedený pro účely ochrany přírody porovnáním dat KN s údaji informačního systému
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pokud se snažíme
analyzovat příčiny tohoto stavu, zjišťujeme, že se jedná
o kombinaci různých vlivů. Jedním z hlavních vlivů je nedostatečná funkčnost celé právní úpravy změn druhů pozemků či způsobů využití, která je extrémně složitá a orientuje se v ní jen velmi málo osob. Ani úředníci často nevědí,
zda určitá změna podléhá nějakému schvalovacímu procesu či nikoli. Pokud se podaří tuto základní překážku překonat a je k dispozici listina umožňující změnu provést,
často vyvstávají překážky formálního rázu spočívající v nedostatečné identifikaci nemovitosti, neboť oddělení části
pozemku z důvodu změny jeho druhu geometrickým plánem je příliš nákladné. Faktické provedení změny v terénu by měla potvrdit úřední autorita, která změnu povolila, což také bývá překážkou zápisu do KN. Nespolehlivost
ohlašovacího principu, pokud by se mělo jednat o ohlašování ze strany úřadů, by nemusela být překážkou zásadní.
Ohlašovateli se však ve většině případů stávají vlastníci,
kteří mají jen malou motivaci tyto své povinnosti plnit.
Neaktuálnost údajů o ochraně nemovitosti naznačuje, že
ani v případech, kdy je znám odpovědný orgán veřejné
správy, který má jasně stanovenou povinnost předložit
podklady pro zápis v KN, nejsou výsledky uspokojivé.
Absence systematické činnosti KÚ v podobě revizí KN se
tak stává významným problémem, zejména pokud jsme
ji dosud nedokázali nahradit jinými postupy. K řešení naznačeného problému by přispělo výrazné zjednodušení
postupů při ohlašování změn druhů pozemků a způsobů
využití nemovitostí provázené určitou informační kampaní a zainteresování obcí, neboť je velmi důležité, pokud
se vlastníci pozemků mají možnost v takových věcech poradit na nejbližším veřejném úřadě a jsou při různých příležitostech upozorňováni, že mají možnost jednoduchým
způsobem tyto věci vyřešit. Přesto bude nezbytné, aby se
v těchto činnostech KÚ více angažovaly. Platné právní
předpisy je k tomu vedou.
Podobná, avšak ještě komplikovanější situace se postupně vytvořila v oblasti souladu evidovaných parcel a budov se skutečností a v přesnosti geometrického a zejména
polohového určení nemovitostí. Přes velký rozsah změn vyznačených v mapách v průběhu posledních desetiletí, kdy
bylo vyhotovováno v průměru 140 000 geometrických plánů ročně, stále existuje velké procento budov buď v KN neevidovaných, nebo evidovaných v nějakém historickém stavu před podstatnými přestavbami. V KN je evidováno mnoho
parcel zbytečně, neboť nedochází k jejich průběžnému slučování a naopak, jiné evidovány nejsou, přestože například
došlo k takové změně, která je důvodem pro vytvoření nové
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Obr. 1 Katastrální mapa po novém mapování s nevyřešenými změnami druhu pozemku

parcely. Varující je skutečnost, že ani v procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním se nedaří tyto problémy odstraňovat, jak naznačuje obr. 1. Je třeba položit si
otázku, zda dosavadní postupy, které mají zajistit v KN evidenci mnoha dalších technických údajů, nevyžadují podstatnou změnu. Do řešení těchto problémů je nezbytné více
zapojit soukromé zeměměřiče, kteří mohou při kontaktu
s vlastníky nemovitostí doporučovat vyřešení některých letitých problémů v obsahu KN. Postupy při řešení těchto
problémů by se proto měly stát součástí vzdělávání soukromé zeměměřické sféry. Oba výše naznačené problémy
však musí být plošně a systematicky řešeny KÚ v rámci revizí KN po dokončení digitalizace katastrálních map.

4. Digitalizace a elektronizace umožňuje změnit
tradiční přístupy
Dosud byly hlavní přínosy digitalizace a elektronizace KN
spatřovány ve vytvoření úplného a srozumitelného katastrálního operátu, do kterého lze jednodušeji promítat ohlášené změny a ze kterého lze velmi efektivně poskytovat
informace včetně poskytování služeb umožňujících jeho
využití jako určité informační vrstvy dalších informačních
systémů o území. Bylo dosaženo velmi dobrých výsledků
v tom, že dostupnost údajů KN je dnes v ČR zcela bezproblémová. Přestože digitalizace katastrálních map nemůže
zajistit jejich dostatečnou přesnost, plný soulad s popisnými informacemi, snadné vyhledání kterékoli parcely a tudíž i větší srozumitelnost je zásadním přínosem pro práci
s katastrálními informacemi.
Digitální katastrální mapy obsahující všechny evidované
parcely nyní pokrývají v ČR více než 80 % katastrálních

území (k. ú.) a během následujících dvou let budou k dispozici ve většině k. ú., kde je smysluplné současnou technologií mapy digitalizovat. Zbude několik stovek k. ú., ve
kterých musí být vzhledem k velmi nízké kvalitě katastrálních map provedeno nové katastrální mapování. Dokončením digitalizace však není vyřešen problém nedostatečné přesnosti katastrálních map v mnoha k. ú. Přesností
katastrálních map se tedy bude nutné zabývat průběžně,
pokračovat v novém mapování, podporovat zpřesňování
hranic pozemků při zaměřování změny z iniciativy vlastníků a hledat další možnosti jak dosáhnout evidence hranic
pozemků s decimetrovou přesností. Půjde o velmi náročný
úkol, který mohou naplňovat pouze zeměměřiči a katastrální úředníci. Vzhledem k náročnosti úkolů spojených se
zlepšením kvality geometrického a polohového určení nemovitostí je třeba ušetřit kapacity tam, kde není zeměměřická odbornost nezbytná, některé činnosti zjednodušit
a využít synergických efektů sdílení dat mezi různými informačními systémy veřejné správy.
V ČR byl v nedávné době prakticky realizován rozsáhlý
projekt základních registrů veřejné správy. Realizace jednoho z registrů, základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí (RÚIAN), ukázala, že je zcela reálné při
současné úrovni informačních technologií rozvinout model sdílení kompetencí a odpovědnosti za jednotlivé typy
údajů v jednom informačním systému o území a že takový model v praxi funguje. Všichni oprávnění uživatelé pak
mohou využívat výhod společné databáze, na jejíž aktualizaci se podílí ty subjekty, které o konkrétním evidovaném
údaji rozhodují nebo se s podklady k jeho aktualizaci setkávají jako první. Příkladem může být vyznačování údajů
o stavebních objektech stavebními úřady včetně umisťování adresních bodů. Principy zakotvené v právní úpravě
základních registrů, jako je povinnost využívat tyto údaje
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Obr. 2 Volební okrsek vedený v RÚIAN jako účelový územní prvek

v procesech veřejné správy, a systém reklamací nesprávných či chybějících údajů přitom vytvářejí tlak na subjekty
odpovědné za aktualizaci těchto údajů a vedou k rychlejší
nápravě nedostatků.
Uvedený příklad ukazuje možný pozitivní přínos zavedení takových postupů a je třeba přemýšlet o zavedení
obdobných postupů při aktualizaci dalších údajů o nemovitostech, které jsou dnes obsahem KN, ale i údajů, které
obsahem KN nejsou, vznikají činností veřejné správy a jsou
často využívány ve spojení s údaji KN. Obsahem RÚIAN by
se tak v dohledné době mohly stát údaje o způsobu využití nebo o ochraně nemovitosti nyní zapisované do KN
s tím, že by je v RÚIAN vyznačovaly prostřednictvím svých
agendových informačních systémů přímo ty orgány, které
o nich rozhodují. Podobně lze uvažovat i o údajích o kvalitě zemědělské půdy, tedy o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, případně o údajích umožňujících vyhodnocovat hodnotu lesních porostů podle příslušnosti
k souboru lesních typů. Tyto údaje mohou sloužit pro
stanovení daně z nemovitosti a po doplnění určité zonace
zastavěných a zastavitelných území by mohlo být vhodnými údaji pro stanovení daně z pozemků pokryto celé území
státu. Velkou výhodou jejich evidence mimo KN by byla
možnost evidovat je jako účelové územní prvky bez přímé
vazby na hranice parcel. Příklad takového účelového územního prvku v RÚIAN existuje. Jedná se o obvody volebních
okrsků, které ukazuje obr. 2. Digitální vektorová forma
obvodů vymezujících účelové územní prvky by pak umožnila tyto údaje z RÚIAN kdykoli porovnat s údaji o parcelách
KN, poskytovat je společně s údaji KN různými službami
včetně kombinovaných výpisů z KN a RÚIAN současně.
Dalším přínosem pro naplnění potřeb široké škály uživatelů informací o území by bylo i jednotné publikování

územních plánů měst a obcí, které mají přímý dopad na
využití jednotlivých pozemků. Mohla by tak vzniknout
velmi komplexní databáze s širokým využitím pro správu
území veřejnými institucemi, s velkým informačním potenciálem pro soukromé uživatele a dosud nevídaným přínosem k transparentnosti procesů ve veřejné správě ČR. Její
využitelnost v kombinaci s informacemi o technické infrastruktuře nezbytné pro rozvoj území je zřejmá a omezujícím faktorem by pak zůstala především omezená přesnost
katastrálních map.

5.

Výhody spojení zeměměřictví a katastru
nemovitostí v jednom resortu

V ČR je v posledních letech většinou společnosti považováno za samozřejmé, že v KN jsou zapisována věcná práva
k nemovitostem a že další základní zeměměřické činnosti
zajišťované pro celou společnost ve veřejném zájmu jsou
zastřešeny v jednom resortu. Toto společné zastřešení
správy KN a zeměměřických produktů vytvářených ve veřejném zájmu poskytuje poměrně široké možnosti využívat data pořizovaná Zeměměřickým úřadem pro aktualizaci KN a naopak, používat data KN například pro aktualizaci základních geografických databází. Elektronická forma mapových dat tyto možnosti, částečně využívané již
v minulosti, podstatně rozšiřuje. V minulosti byla a i dnes
je katastrální mapa využívána pro tvorbu Státní mapy
1 : 5 000, která slouží zejména pro různé využití týkající
se rozvoje území v detailu jednotlivých obcí. Využívání
kombinace ortofotografického zobrazení a katastrální mapy se stalo standardem, bez kterého si každodenní čin-
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Obr. 3 Databáze ZABAGED® odpovídá stavu viditelnému na ortofotu na obr. 4

Obr. 4 Výstavba nové infrastruktury není promítnuta do KN

nosti nedovedou představit zeměměřiči ani široká škála
uživatelů.
Postupující elektronizace nám však v další dekádě bude
poskytovat další impulsy k inovacím aktualizačních procesů. Již dnes existují rozpracované záměry, jak využít například geometrické plány na zaměření budov vyznačované v budoucím stavu KN jako upozornění doprovázené
lokalizačními údaji pro správce Základní báze geografických dat (ZABAGED®). Praktická využitelnost těchto informací se nyní zvyšuje propojením s RÚIAN, v němž stavební
úřad vyznačuje adresu i další informace o budově. Chybí
tedy již jen dopracovat technické řešení a případně sladit
vyznačované údaje v různých systémech tak, aby vyhovovaly těm nejdůležitějším informačním potřebám.

V souvislosti s problémy popsanými stručně v částech 3
a 4 se nabízí otázka, zda by bylo možné nějak využít údaje
o skutečném stavu v terénu sbírané pro ZABAGED® buď
jen jako upozornění na nesoulad zápisů v KN se stavem
v terénu, nebo i částečně k vytvoření nové informace o skutečném užívání pozemků, která by mohla doplňovat informaci o – úředními doklady podloženém – druhu pozemku a způsobu využití. Existuje řada příkladů, na kterých
lze ukázat možnosti využití výstupů z porovnání dat KN
a ZABAGED® jako podnětů pro další kroky KÚ směřující
k získání podkladů pro takový zápis v KN, který by odpovídal skutečnosti. Nejde zdaleka jen o zápisy atributů jednotlivých pozemků, ale o zásadní nesoulady, jak naznačují
obr. 3, 4 a 5.
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Obr. 5 Neaktuálnost katastrální mapy dopadá velmi negativně na Státní mapu 1 : 5 000

K určité provázanosti shodných objektů vyznačených
v různých databázích existuje mnoho racionálních důvodů. Praktická realizace však nebyla dosud z mnoha technických důvodů i z důvodů velmi odlišných postupů
aktualizace různých databází reálně proveditelná. Jednotná práce s lokalizačními a identifikačními údaji územních prvků obsažených v RÚIAN i v dalších databázích by
mohla vytváření takových vazeb velmi podpořit. Zastřešení zeměměřictví a KN v jednom resortu přináší pro
realizaci takových koncepčních záměrů mnoho výhod.

6. Závěr
V dlouhodobějším výhledu deseti let bude celá oblast
zápisů právních vztahů do KN v ČR podstatně ovlivněna
novým občanským zákoníkem a novým katastrálním zákonem. Lze očekávat určitou stabilizaci provázenou menšími změnami právní úpravy. Pro zásadní organizační zásahy do existujícího systému, spojujícího právní i technické aspekty pozemkové evidence, systému s úzkou vazbou na státem garantované základní zeměměřické činnosti a produkty, nejsou žádné relevantní důvody. Mělo
by docházet pouze k optimalizaci sítě rušením malých
katastrálních pracovišť (KP) a k zásahům do organizace
práce v závislosti na pokračující elektronizaci procesů
tak, aby územní působnost KP ztratila význam a KP v kraji
byla univerzálními podacími i informačními místy.
Na dokončení digitalizace katastrálních map by měl navázat dlouhodobý program zlepšování aktuálnosti a přesnosti technických údajů KN. Jeho součástí by měla být
obnova KN novým mapováním zaměřená do lokalit s nejnižší kvalitou map a na dokončení mapování území, na
kterých byla provedena pozemková úprava nebo nové

mapováni jen zčásti. Rozsah území, které by mělo být
ročně obnoveno, by se měl pohybovat v řádu stovek k. ú.
Ve spojení s k. ú. obnovenými na podkladě pozemkových úprav v počtu okolo 200 ročně by takový postup
vytvářel předpoklad nahrazení katastrálních map nevyhovující přesnosti v horizontu 20 až 30 let novými mapami.
KN nemá sloužit jen k zápisu právních vztahů k nemovitostem. Je třeba zvýšit úsilí o aktuálnost dalších údajů
o nemovitostech, hledat zjednodušení procesů aktualizace, posilovat motivaci vlastníků k ohlašování změn
technických údajů a nalézt maximálně efektivní postupy
provádění revize KN. Soukromí zeměměřiči pracující na
úseku KN by měli poskytovat širší služby než vyhotovení
geometrického plánu a působit komplexněji.
Digitalizace a elektronizace umožňuje více využívat
systém společné databáze o území s odpovědností za
aktualizaci rozdělenou mezi úřady, které o jednotlivých
typech údajů rozhodují. Taková databáze pak nemusí striktně vázat různé atributy na parcelu a může pracovat s účelovými prvky s vlastními hranicemi nezávislými na hranicích parcel. KN pak může zprostředkovat při dotazu na
konkrétní nemovitosti i další údaje z takové databáze.
Taková praxe se v ČR osvědčuje v základním RÚIAN a měla
by být v další dekádě rozšířena o údaje o ochraně nemovitosti, údaje pro daňové účely, případně o využití ploch
dle územních a regulačních plánů.
Spojení zeměměřictví, registrace práv a KN v jednom
resortu je třeba více využít k provázání a vzájemnému
ovlivnění aktualizačních procesů. Propojení na úrovni informačních služeb je sice užitečné a uživateli vítané, bez dalšího prohloubení vnitřních vazeb však nebude možné
jej dále účinně rozvíjet.
Do redakce došlo: 27. 3. 2014
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GEOMEDIA SMART CLIENT 2014
„Inteligentný klient GIS s neobmedzeným množstvom používateľov
a deﬁnovateľnými pracovnými postupmi.“

GeoMedia Smart Client jednoducho nastavíte pomocou
webového rozhrania a Vaši
zamestnanci môžu ihneď pristupovať k ﬁremným priestorovým údajom podľa Vami
pridelených právomocí.

Vďaka vopred pripraveným
pracovným postupom, ktoré
overujú každý krok používateľa, môžu s GIS-om pracovať
aj menej skúsení zamestnanci. Dajte im pocítiť silu priestorovej informácie!

Využívajte svoje údaje bez
nutnosti importu a konverzie.
Podpora údajových zdrojov
Oracle, MS SQL Server, Microsoft Access, MapInfo, ArcView,
ArcInfo, DGN, DXF, GML, KML,
WMS, WFS, WMTS, IWS,
FileGeoDatabase, BingMaps.
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Dvadsať rokov od účinnosti zákonov
regulujúcich problematiku katastra
nehnuteľností

Ing. Ľubomír Suchý,
Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt
Nevyhnutným a veľmi dôležitým krokom transformácie spoločnosti po roku 1989 vo vtedajšom Česko-Slovensku bolo prijatie
zákonov regulujúcich problematiku katastra nehnuteľností. Analýza podmienok obdobia, ktoré predchádzalo týmto krokom.
Analýza samotného procesu prijímania novej legislatívy.
Twenty Years since the Acts Regulating Problems of Real Estate Cadastre Came into Force
Summary
Acceptance of acts regulating the issues of real estate cadastre after 1989 in former Czecho-Slovakia was an inevitable and very
important step in society transformation. Conditions foregoing this time period and their analysis. Process analysis of approving
the new legislation.
Keywords: legislation, creation and development of real estate information system

1. Úvod
Uplynulý rok, rok 2013, bol pre pôsobenie slovenského
katastra nehnuteľností (KN) veľmi významným rokom.
Bol to rok nielen 20. výročia slovenskej štátnosti, ale aj
rok 20. výročia obnovy KN, pretože práve pred 20 rokmi
nadobudla účinnosť a v slovenskom právnom poriadku
začala pôsobiť dvojica zákonov regulujúcich KN ako nástupnícky inštitút dovtedajšej evidencie nehnuteľností
(EN). Zákony mali priniesť úplne novú koncepciu evidovania nehnuteľností a mali zabezpečiť právny rámec privatizácie štátnych notárstiev. V mierne modifikovanej podobe platia dodnes. Preto je vhodné a žiaduce, hlavne pre
nastupujúcu generáciu odborníkov v oblasti KN, pripomenúť si toto významné výročie a ozrejmiť niektoré súvislosti týkajúce sa ich tvorby a schvaľovania.
Evidovanie nehnuteľností a evidovanie vlastníckeho
práva má na území Slovenskej republiky (SR) dlhodobú
tradíciu. Napriek značnej podobnosti je potrebné vziať
do úvahy rozdielnosti v právnej úprave a praxi v evidovaní nehnuteľností na území Českej republiky (ČR) a na
území SR. Je všeobecne známe, že na území SR bola
predmetná problematika regulovaná právnymi predpismi uhorského práva, kým na území ČR sa základy evidovania nehnuteľností riadili právnymi predpismi práva
rakúskeho [1]. Na ilustráciu rozdielnosti historického vývoja pozemkového práva na území oboch republík uvádzame, že rakúske právo obsahovalo právny inštitút nedielu, ktorý umožňoval delenie pozemkov len po určitú
zákonom stanovenú limitnú výmeru, kým uhorské „dedičské“ právo umožňovalo generovať také spoluvlastnícke podiely, ktorých prepočítaná plošná výmera konvergovala často k nule. Nezriedka menovateľ spoluvlastníckeho podielu obsahuje desať až dvanásťmiestne
číslo, čo už v deväťdesiatych rokoch 20. storočia komplikovalo a miestami aj znemožňovalo ich evidovanie.
Je potrebné si uvedomiť, že v mnohých prípadoch ide
o spoluvlastnícke podiely s plošným určením niekoľko
cm².

2.

Stav evidovania nehnuteľností a vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam pred 1. 1. 1993

Aj keď nie najšťastnejšou, ale predsa len prelomovou udalosťou v oblasti evidovania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam bolo prijatie Občianskeho zákonníka č. 141/1950
Zb. s účinnosťou od 1. 1. 1950 (obr. 1). Od tohto dátumu
prestala platiť dlhodobo aplikovaná zásada intabulácie,
ktorá proklamovala skutočnosť, že vlastníctvo k nehnuteľnostiam sa nadobúdalo až zápisom do pozemkovej knihy.
Zápisy do pozemkovej knihy, do ktorej sa zapisovali vlastnícke a iné práva k nehnuteľnostiam, mali právotvorný,
konštitutívny charakter. Od okamihu legislatívnej likvidácie
tohto, aj keď nie úplne dokonalého, ale predsa len efektívne fungujúceho princípu bolo nadobúdanie vlastníckeho práva podmienené dohodou účastníkov zmluvného
vzťahu. Bolo spojené s uzavretím zmluvy bez toho, aby
táto bola podmienená vkladom do pozemkovej knihy.
Rozhodujúcim pre nadobudnutie práva bol dátum právoplatnosti príslušnej právnej listiny. Pretrvávala síce naďalej možnosť uchádzať sa o zápis do pozemkovej knihy,
ale ten mal už len evidenčný charakter a preto bola zo
strany fyzických osôb táto možnosť využívaná len ojedinele. Povinnosť zápisu do pozemkovej knihy bola smerovaná len na štát a tzv. socialistické organizácie. Tie však
disciplínou pri plnení si danej povinnosti rozhodne neoplývali. Veď do pozemkovej knihy neboli dôsledne premietané ani hromadné zmeny v podobe prídelových operátov. Všetky tieto faktory tak postupne výrazne ovplyvňovali aktuálnosť a spoľahlivosť údajov obsiahnutých v informačnom systéme pozemkovej knihy. Čoraz väčší počet
vlastníckych vzťahov bol deklarovaný v listinách, mimo
legitímneho štátneho evidenčného nástroja, čo postupne
vytváralo základ budúceho pozemkového chaosu. Ten sa
v plnej miere prejavil v porevolučnom období začiatkom
deväťdesiatych rokov 20. storočia.
Nástup socializácie a kolektivizácie na prelome päťdesiatych rokov priniesol okrem iného aj preferovanie užívacích vzťahov pred vlastníckymi. Snahy o presadenie uží-
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Obr. 1 Zbierka zákonov z roku 1950 a Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb.
vacích vzťahov ku kolektivizovaným formám využívania
poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy oproti tradičným
vlastníckym vzťahom boli sprevádzané zjednodušeným
pohľadom na evidenčné nástroje na evidovanie nehnuteľností i na evidovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Nepokračovalo sa na udržiavaní súladu pozemkového katastra so skutočnosťou. Uznesenie vlády č. 192/1956
dalo podnet na založenie jednotnej evidencie pôdy (JEP).
Na podkladoch pozemkového katastra sa pre každú obec
zakladal, aj keď bez legislatívnej opory, operát JEP, pričom
predmetom evidencie boli druhy pozemkov, ich výmery
a užívatelia každej parcely. Z hľadiska ochrany socialistického a osobného vlastníctva čoraz vypuklejšie vystupovala do popredia požiadavka obohatiť túto evidenciu o evidenciu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a zakonzervovať spravovanie pozemkových a železničných kníh.
Nová právna úprava účinná od 1. 4. 1964, reprezentovaná zákonom č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
(ďalej iba „zákon o EN“) a vyhláškou Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa zákon o EN
vykonával, predpokladala doplnenie dovtedajšej evidencie, v ktorej boli všetky nehnuteľnosti zobrazené na mapách spísané v písomných operátoch s uvedením výmer,
druhov pozemkov a spôsobu užívania, údajmi o právnych
vzťahoch k nehnuteľnostiam. Legislatíva v oblasti pozemkového práva bola obohatená o nový inštitút listu vlastníctva, ktorý mal obsahovať meno vlastníka nehnuteľností
alebo organizácie spravujúcej národný majetok, všetky nehnuteľnosti, ktoré vlastní alebo ktoré spravuje, obmedzenia ich práv a odkaz na listinu, na základe ktorej bol zápis
na liste vlastníctva uskutočnený.
Vydaním Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a zákona o EN bolo rezortu geodézie a kartografie zverené aj
evidovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Stre-

diská geodézie v okresoch v zmysle zákona o EN spravovali v rámci už založených meračských a písomných operátov evidenciu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Zákon o EN súčasne uzavrel ďalšie evidovanie vlastníckeho
práva v pozemkových a železničných knihách [2]. Oddelenia pozemkovej knihy na okresných súdoch boli zrušené
a pozemková kniha prešla do pôsobnosti štátnych notárstiev, kde zotrvala až do roku 1993, keď spolu so železničnou knihou prešla do pôsobnosti orgánov KN.
Vtedajšia úroveň legislatívy korešpondovala s dobovými spoločensko-politickými požiadavkami. Zákon o EN
zlúčil predchádzajúce evidenčné nástroje. Jeho funkcia
utlmovať vedomie vlastníka o jeho vlastníckom práve
a preferovať užívacie vzťahy k nehnuteľnostiam je zrejmá
z textu § 1 zákona, kde absentuje úloha ochrany súkromného vlastníctva. Aj zdôvodnenie k zákonu a dikcia vykonávacieho predpisu regulovali, a to nad rámec samotnej
textácie zákona, evidenciu vlastníckych vzťahov. Podľa
nich sa pozemky vo vlastníctve občanov združené v poľnohospodárskych a lesohospodárskych celkoch v EN na listoch vlastníctva osobitne neevidovali podľa parciel, lebo
vlastnícke hranice týchto pozemkov v prírode neexistovali
a preto ich nebolo možné v mape zobrazovať. Z pohľadu
dnešnej legislatívy v oblasti KN ich poznáme pod názvom
pôvodné pozemky. Takéto pozemky sa evidovali zjednodušenou formou – len poznámkami na listoch vlastníctva
ako napr. ostatné pozemky v užívaní socialistickej organizácie. Dôsledkom tejto právnej úpravy evidovania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bolo, že celá činnosť
zapisovania právnych vzťahov (zakladania listov vlastníctva) v období rokov 1964 až 1990, či už podľa dochádzajúcich listín alebo vyšetrovaním v obci (tzv. druhá etapa
zakladania evidencie právnych vzťahov), sa v zásade vzťahovala iba na intravilán a osobitné časti extravilánu s vy-
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lúčením kolektivizovaných častí poľnohospodárskej a lesnej pôdy [2]. Z rezortných štatistík bolo preukázané, že
koncom roka 1990 bolo v intravilánoch obcí usporiadaných a na listoch vlastníctva evidovaných 70 % vlastníckych vzťahov, kým v extravilánoch obcí len 5 % vlastníckych
vzťahov. Evidovanie vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam na listoch vlastníctva bolo len čiastočné a značná
časť vlastníckych práv k nehnuteľnostiam bola deklarovaná mimo štátneho evidenčného systému. Osobitne v listinách, najčastejšie v dedičských rozhodnutiach alebo prídelových listinách. V nezanedbateľnom rozsahu, kde bolo
treba aktuálne vlastníctvo združených pozemkov za rôznym účelom zisťovať, sa požadované údaje získavali z pozemkovej knihy alebo železničnej knihy.
Pri hodnotiacich úvahách o pôsobení zákona o EN v aplikačnej praxi prevládal názor, že na dobu svojho vzniku išlo
o zákon značne progresívny, a to hlavne s prihliadnutím
na to, že zlúčil dovtedajšie systémy pozemkovej knihy a pozemkového katastra do jedného informačného systému
[1]. Vzhľadom na veľké množstvo nedoložených vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré vyplývali z historického vývoja pozemkovej držby na Slovensku, sa čoraz
častejšie ozývali hlasy volajúce po potrebe jeho novelizácie. Razantne boli zamietnuté hlavne tie z roku 1971, dožadujúce sa zriadenia komisií s právomocou priznania vlastníckeho práva na základe skutočnej držby.
Podrobná analýza zákona o EN bezprostredne po spoločenských zmenách v roku 1989 ukázala, že nedostatky
zákona sa neobmedzili iba na problematiku spravovania
informácií o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam. Zreteľne sa ukázali aj ďalšie nedostatky, súvisiace najmä s nedostatočne presne vymedzeným predmetom a obsahom
EN, nedostatočnou právnou oporou obnovy operátu novým mapovaním, prakticky neexistujúcou evidenciou vlastníckych práv občanov k pozemkom združeným v kolektivizovaných poľnohospodárskych a lesohospodárskych celkoch, ako aj absenciou sankčných opatrení za neplnenie
zákonných povinností spojených so spravovaním EN. Z hľadiska ochrany pôdneho fondu absentovala povinnosť evidovania údajov o príslušnosti pozemkov k intravilánu,
resp. k extravilánu, ako aj povinnosť evidovať údaje o kvalite pôdy [3].
Zložitá, komplikovaná a bez zmeny legislatívnych noriem
neriešiteľná situácia evidencie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam sa začala čím ďalej, tým väčšmi prejavovať
prvkami evidenčného chaosu. Bola spôsobená nielen neblahým dedičstvom minulosti, nedoriešenými právnymi
vzťahmi k nehnuteľnostiam ešte v pozemkovej knihe, ale
výraznou mierou k tomu prispel aj neregulovaný sortimentný nárast vlastníckych a užívacích vzťahov. V ich rozmanitosti sme sa stali nedostižnými. Posúďte sami tú širokú škálu právnych titulov: súkromné vlastníctvo, osobné
vlastníctvo, vlastníctvo štátu, právo osobného užívania
pozemkov, právo trvalého užívania pozemkov, právo hospodárenia s národným majetkom, právo družstevného užívania, právo užívania na zabezpečenie výroby, právo užívania lesných pozemkov, náhradné užívanie pozemkov, dočasné užívanie podľa piatich právnych noriem, záhumienky členov roľníckych družstiev, osobné vlastníctvo bytov,
družstevné vlastníctvo, vlastníctvo spoločenských organizácií, vlastníctvo nesocialistických organizácií, urbárske
vlastníctvo a pod. Odborník na pozemkové právo doc.
JUDr. Richard Rapant, CSc., z Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave na danú tému poznamenal: „Neprehľadná, spletitá a väčšinou obsahovo rozporná sústava
rôznych pozemkovoprávnych inštitútov (vlastníckych, užíva-
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cích, ochrany pôdnych fondov, evidenčných a iných) je pre
väčšinu poslucháčov právnického štúdia priam postrachom“.
Z tohto výpočtu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam je
zrejmé, že niektoré z nich neboli reálne evidovateľné,
resp. ich nebolo možné v praxi uplatňovať, lebo sa nevzťahovali k reálnym pozemkom a prekrývali sa s inými
právnymi vzťahmi alebo sa s inými nevhodne kombinovali [2]. Takáto situácia viedla k nejednotnosti a k subjektivizmu pri riešení jednotlivých pozemkovoprávnych vzťahov, k značnému narušeniu prehľadnosti a oslabeniu funkcie EN.

Prijímanie nového zákona o zápisoch vlastníckych
3. a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a nového
katastrálneho zákona
I keď právna úprava evidencie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam zakotvená v zákone o EN v znení zákona Slovenskej národnej rady (SNR) č. 150/1983 Zb. (v Českej republike v znení zákona Českej národnej rady č. 157/1983
Zb.) v niektorých častiach v dlhodobej praxi začala plniť
svoje deklarované funkcie, čoraz častejšie sa prejavovali
jej nedostatky. Zákon o EN nezodpovedal potrebám spoločenských vzťahov už ani pred novembrom 1989 [4]. Čoraz častejšie sa v odborných kruhoch volalo po takej právnej úprave týkajúcej sa pozemkových vzťahov, ktorá bude
schopná obsiahnuť a efektívne regulovať všetky spoločenské potreby. Vrcholila potreba vybudovať moderný a spoľahlivý informačný systém, ktorý vo vyváženej miere bude
sledovať tak právne, ako aj technické ukazovatele.
Názory právnej teórie počas prípravy novely č. 131/1982
Zb. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. neboli vôbec
brané na zreteľ. Rozhodujúcu úlohu na výsledku legislatívneho procesu mali politické orgány, ktorým v prevažnej
miere chýbali hlbšie teoretické poznatky v danej oblasti,
ako aj všeobecný rozhľad [5]. A tak aj inštitút vydržania bol
prijatý v podobe, ktorá bola absolútne nefunkčná a odborná ani laická verejnosť ho prakticky neprijala. Právo na
uzavretie dohody o zriadení práva osobného užívania pozemkov s príslušným národným výborom ako reprezentantom štátu, v limitných výmerách do 400 m², resp. 800 m²,
rozhodne za spoľahlivý a konsolidačný prvok problematiky pozemkového práva nemožno považovať.
Začiatkom osemdesiatych rokov sa pristúpilo k práci na
tvorbe novej právnej úpravy EN a evidencie vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam. Práce prebiehali koordinovane
medzi oboma národnými rezortmi geodézie a kartografie.
Po zmene spoločenských pomerov v roku 1989 sa však
nedostatky zákona o EN prejavili tak intenzívne, že potreba urgentného prijatia novej právnej normy sa stala absolútnou nevyhnutnosťou, najmä vo vzťahu k novému chápaniu vlastníctva, vo vzťahu k rozvíjajúcej sa podnikateľskej činnosti a vo vzťahu k nevyhnutnosti posilniť funkcie
právneho štátu. Odbornej verejnosti bolo zrejmé, že ak má
EN plniť svoje funkcie, je nevyhnutné vykonať zásadné
zmeny aj v oblasti legislatívy. Hlavne keď v spoločnosti
nanajvýš dôrazne rezonovala jedna zo základných porevolučných požiadaviek – požiadavka na zrovnoprávnenie
všetkých foriem vlastníctva. V dôsledku toho práce na prijatí nového zákona po novembri 1989 nadobudli razantné
tempo a zásadne reformnú novú filozofiu a orientáciu. Už
v rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR z júla
1990 v podmienkach Slovenského úradu geodézie a kartografie [4] rezonovala potreba dokončiť úlohu rozšírenia
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dovtedajšej EN o evidovanie vlastníckeho práva v kolektivizovanom poľnohospodárskom aj lesnom extraviláne
a zakomponovať ju do návrhu pripravovaného zákona
o štátnom KN (katastrálneho zákona). Cieľom novej právnej úpravy po roku 1989 bolo okrem iného vytvoriť štátny
evidenčný nástroj budovaný na intabulačnom princípe,
na uskutočňovanie funkcií štátu pri ochrane právnych vzťahov viažucich sa k nehnuteľnostiam, a to bez rozdielu subjektu nehnuteľnosti, resp. druhu vlastníckeho práva.
Zásady nového katastrálneho zákona boli predmetom
rokovania vlády SR 12. 9. 1990, ktorá ich schválila svojím
uznesením č. 417/1990. Nadväzne ich prerokovalo a prijalo 10 výborov SNR i Predsedníctvo SNR svojím uznesením č. 145 z 28. 1. 1991. V dôsledku nového ústavného vymedzenia kompetencií medzi federáciu a národné republiky (§ 37 ods. 3 ústavného zákona č. 556/1990 Zb., ktorým
sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej
federácii) prešla zákonná úprava regulujúca vznik, zmenu
alebo zánik vlastníckych a iných vecných práv do výlučnej
kompetencie federálnej normotvorby. V súvislosti s tým
uznesenie vlády SR č. 34/1991 z 22. 1. 1991 k programu
postupu pri preukazovaní vlastníckeho práva okrem iného
rozdelilo pripravovaný zákon na dve právne normy: návrh
zákona (Federálneho zhromaždenia) o vklade a zápise právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a návrh zákona SNR o KN
v SR a prikázalo zabezpečiť ich ďalšie ústavné prerokovanie. Paragrafované znenie oboch zákonov bolo predložené na Úrad vlády SR 1. 7. 1991 a po odstránení diferencovaných stanovísk viacerých zainteresovaných rezortov
druhýkrát 13. 12. 1991. Oba návrhy zákonov boli prerokované vo vláde SR 21. 1. 1992, ktorá svojimi uzneseniami
č. 39 a 40/1992 usmernila ďalší legislatívny postup v tejto
etape už vládnych návrhov zákonov. Súbežne s takto
časovo i vecne modifikovaným postupom prác na oboch
návrhoch zákonov sa pracovalo i na tvorbe vykonávacej
vyhlášky k obom zákonom [6]. Tieto evidenčné systémy
obsiahli okrem evidovania nehnuteľností aj evidovanie
právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, čím zachovali a využili vzájomnú spätosť údajov o nehnuteľnostiach a údajov o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam.
28. 4. 1992 schválilo plénum Federálneho zhromaždenia zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných
vecných práv k nehnuteľnostiam. Z pohľadu rezortu geodézie a kartografie sa najpodstatnejšia zmena, ktorú tento
zákon priniesol, dotýkala delegovania rozhodovacej právomoci o vzniku, zmene a zániku práv uvedených v §1 ods. 1
tohto zákona do kompetencie zákonmi národných rád
konštituovaných katastrálnych úradov. Rozhodovacia činnosť v predmetnej oblasti prešla z moci justičnej do moci
exekutívnej, keď činnosť štátnych notárstiev reprezentovaná registrovaním zmlúv bola nahradená vkladovým konaním orgánov miestnej štátnej správy v oblasti KN. Schvaľovaciemu procesu zákona predchádzala plamenná rozprava v obidvoch snemovniach federálneho zákonodarného orgánu. Pre objektívnosť je potrebné pripomenúť aj pochybnosti, ktoré zazneli v rozprave vo vystúpeniach niektorých slovenských poslancov. Plénom rezonovali ich obavy,
že „bývalé geodézie, ktoré sa menia na katastrálne úrady,
absolútne nie sú pripravené ani v jednej z republík. Rozhodovanie o takom závažnom právnom vzťahu, ako je prevod
a prechod vlastníctva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, ktoré sa zapisujú vo všetkých vyspelých štátoch, patrí
výkonu súdnej moci. Má to takú tradíciu a toto rozhodovanie by aj u nás malo ostať na súdoch. Pokiaľ súdy majú
v tomto smere personálne ťažkosti, katastrálne úrady ich
budú mať ešte viac.“
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Široko diskutovanou bola aj téma týkajúca sa listín spísaných notárskou zápisnicou, pri ktorých podľa predloženého návrhu rozhodnutie katastrálneho úradu nemalo byť
potrebné. Zakonzervoval by sa tým však dovtedajší nežiaduci systém, ktorý bol v právnych kruhoch dlhé roky kritizovaný, keď štátny notár sám zmluvu o prevode nehnuteľností spísal a potom ju sám z moci úradnej, bez akejkoľvek
kontroly aj registroval. Nakoniec bola prijatá koncepcia,
ktorá tento neprijateľný princíp, keď jeden a ten istý subjekt zmluvu spísal a registroval, odstránila. Nahradený bol
princípom intabulačným. Bolo zrejmé, že prijatím súboru
predkladaných zákonov, osobitne zákona č. 264/1992 Zb.,
ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok), dôjde k tomu, že posledný
okruh právnikov bude privatizovaný. Po advokátoch a komerčných právnikoch to budú aj notári.
Nemenej diskutovanou témou v rozprave k zákonu
o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam bolo aj ustanovenie o účinnosti zákona. Preto sa
federálna vláda obrátila na obidve vlády republík a vyžiadala si stanovisko týchto kolektívnych orgánov. Obidve
vlády prehlásili, že nie sú schopné na území svojich republík skôr ako k 1. 1. 1993 materiálne a personálne vybudovať pracoviská katastrálnych úradov, aby boli schopné
v plnej miere plniť zákonné úlohy a zaistiť transformáciu
celej problematiky EN na nové orgány a do nových štruktúr. Treba otvorene povedať, že tieto stanoviská národných exekutív kopírovali stanoviská národných rezortov,
ktoré deklarovali, že nie sú schopné zabezpečiť účinnosť
nového systému skôr ako od začiatku nového roka. Aj keď
pri rozprave rozhodne nebolo možné hovoriť o vzácnej názorovej zhode, ktorá by sálala z poslaneckých lavíc, predsa
len sa našiel dostatočný počet hlasov, ktoré rozhodli o tom,
že nová právna úprava týkajúca sa zápisov vlastníckych
a iných vecných práv k nehnuteľnostiam bola prijatá. Úsilie
širokej plejády odborníkov, ktorí sa na príprave transformácie
procesov súvisiacich so zápisom práv k nehnuteľnostiam
podieľali, tak bolo úspešne zavŕšené. Dôležitosť, zodpovednosť, ale aj spoločenská prestíž rezortu geodézie a kartografie tak počnúc 1. 1. 1993 začala naberať nové rozmery.
Nová právna úprava bola budovaná na troch nosných
princípoch – konštitutívnom, evidenčnom a prenotačnom.
Konštitutívny princíp spočíva v tom, že zmluvné vlastnícke
a iné vecné práva vznikajú, menia sa a zanikajú dňom
vkladu do KN, pričom právne účinky vkladu vznikajú na
základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku
dňu, keď bol návrh na vklad doručený príslušnému katastrálnemu úradu. Tu je potrebné pripomenúť, že deň právnej účinnosti vkladu sa neskôr – s prijatými novelami katastrálneho zákona – až nežiaduco často menil, čo neposilňovalo právne vedomie osobitne laickej verejnosti. Podľa
evidenčného princípu vlastnícke a iné práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, menili sa alebo zanikli zo zákona,
rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním a pod., sa do KN zapisujú záznamom, pričom tento nemá vplyv na vznik, zmenu a zánik
práva. Na základe prenotačného princípu sa v KN vyznačí
poznámka v prospech toho, kto tvrdí, že je oprávneným
v právnom vzťahu, ale svoje tvrdenie nemôže hodnoverne
preukázať, a na základe výzvy katastrálneho úradu podá
na súde návrh na určenie práva. Na podklade právoplatného rozhodnutia súdu sa v KN vykoná záznam a prenotačná poznámka sa zruší [7].
Dňom účinnosti tejto série zákonov, medzi inými aj zákona SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Sloven-
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Obr. 2 Zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v SR
skej republike (obr. 2), ktoré sa viažu k evidenčnému systému KN a ktoré môžeme označiť ako súčasnú právnu úpravu KN, keďže s nepodstatnými modifikáciami je účinná dodnes, katastrálne úrady ako novokonštituované orgány špecializovanej štátnej správy prebrali od rezortu ministerstva
spravodlivosti a zo štátnych notárstiev do svojej pôsobnosti
nielen pozemkové knihy, ale aj neblahé dedičstvo reprezentované širokou paletou neregistrovaných zmlúv, za ktoré už
boli vybrané registračné poplatky. Mnohé správy katastra
boli zavalené nevybavenou agendou po notároch nezriedka datovanou ešte z roku 1989. Zrejme najväčším poručiteľom sa stalo Štátne notárstvo v Trnave, kde sa orgány katastra borili s počtom 2 000 nedokončených registrácií zmlúv.
O nič lepšia nebola ani situácia s nevybavenými objednávkami z pozemkových kníh. Len v Dunajskej Strede predstavovalo toto dedičstvo 1 200 nevybavených požiadaviek na
výpis z pozemkovej knihy. Optimistické predstavy o plynulej realizácii prechodu na účinnosť „novej katastrálnej legislatívy“, aj po zvážení viacerých ukazovateľov týkajúcich sa
nedostatku priestorov na presťahovanie pozemkových kníh,
neochotou skúseného odborného personálu právneho vzdelania zanikajúcich štátnych notárstiev pokračovať pri výkone
delimitovaných činností na katastrálnych úradoch, hlavne
z dôvodu neatraktívneho finančného ohodnotenia, tak začínali naberať vážne trhliny. S odstupom 20 rokov však možno
zodpovedne konštatovať, že rezort geodézie, kartografie
a katastra súbor rozhodujúcich úloh, ktoré pred ním stáli, aj
keď s počiatočnými problémami, predsa len brilantne zvládol.
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dézie a kartografie vo vtedajšej federácii byť vo výhodnej
pozícii, keď sa vynorila spoločenská objednávka na múdre
a operatívne riešenie dobrého funkčného informačného systému. Ani jeden iný rezort, ani jedna iná inštitúcia vo vtedajšom Česko-Slovensku neboli schopné ponúknuť iný model riešenia tejto problematiky, ktorý by bol konkurencieschopný nášmu modelu. Je nutné podotknúť, že vo výslovne ťažkých dobových podmienkach po 1. 1. 1993 nami
navrhnutý model, aj vďaka trpezlivej, systematickej a odborne vysoko náročnej práci zamestnancov orgánov štátnej správy KN, kde absolútnu väčšinu tvorili ženy, preukázal
svoje schopnosti a dnes, po 20 rokoch, môžeme konštatovať, že je životaschopný, kompatibilný s legislatívou Európskej únie, funkčný a plní úlohy naň kladené.
Poďakovanie:
Kvôli historickej pravde sa žiada spomenúť profesijné aktivity
a dielo tých našich kolegov – odborníkov, ktorých činnosť na
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4. Záver
Tvorba zásad a princípov, ako aj samotný proces schvaľovania zákona o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam sa nerodili ľahko. Nebol to ľahký pôrod, skôr
cisársky rez, ktorý uviedol do života zákon, ktorého princípy
sa v pôvodnej či v nepodstatne modifikovanej podobe stali
na dlhé obdobie súčasťou nového právneho poriadku. Vytvoril predpoklady na fungovanie moderného trhového mechanizmu, ktorý priam vyžaduje, aby trh s nehnuteľnosťami
fungoval na pevných právnych základoch. Navyše definitívne rozptýlil obavy rezonujúce v odbornej verejnosti, ktoré
sa týkali ďalšej existencie rezortu geodézie a kartografie. Aj
procedúra prijatia katastrálneho zákona je svedectvom starej pravdy, že „šťastie praje pripravenému“. Obidva národné
rezorty mali pred rokom 1992, v ktorom bol prijatý katastrálny zákon, resp. vzájomne spriahnutá dvojica zákonov, za
sebou sériu náročných rozhovorov a diskusií o možných
alternatívach spojených s prípravou na úplne nový katastrálny zákon. Toto predurčovalo oba národné rezorty geo-

[1] MACKO, J.: Evidovanie nehnuteľností dnes a zajtra očami právnika. Geodetický a kartografický obzor, 38(80), 1992, č. 11, s. 236-239.
[2] HORŇANSKÝ, I.: Problematika evidencie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam na Slovensku. Geodetický a kartografický obzor, 37(79), 1991, č.
9, s. 190-193.
[3] HORŇANSKÝ, I.: Ako ďalej s evidenciou nehnuteľností. Geodetický a kartografický obzor, 37(79), 1991, č. 2, s. 35-37.
[4] HORŇANSKÝ, I.: Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky z júla 1990 v podmienkach SÚGK. Geodetický a kartografický
obzor, 36(78), 1990, č. 12, s. 297-300.
[5] RAPANT, R.: Chýba osobné vlastníctvo pozemkov. Bratislava, Pravda 1990.
[6] HORŇANSKÝ, I.: Zhodnotenie Akčného programu SÚGK za obdobie 1990 až
1991. Geodetický a kartografický obzor, 38(80), 1992, č. 6, s. 113-117.
[7] MACKO, J.: Nová právna úprava zápisu práv k nehnuteľnostiam. In: Zborník Súčasné problémy a perspektívy pozemkových úprav, str. 48-50. Bratislava 1994.
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Quo vadis kataster nehnuteľností?

Ing. Erik Ondrejička,
Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt
Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností ako dôležitý prvok harmonického vývoja tohto odvetvia. Nevyhnutnosť priebežnej aktualizácie už prijatej koncepcie. Navrhované prvky, idey a úlohy do novej koncepcie v časovom horizonte roka 2014.
Quo Vadis Cadastre of Real Estate?
Summary
Cadastre of real estate conception as an important element of harmonious development of this branch. Necessity of continuous
updating of the accepted conception. Recommended elements, ideas and tasks for a new conception in the time horizon of
2014.
Keywords: conception of cadastre of real estate development, cadastral authority

1. Úvod
Pri diskurze o smerovaní rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) a o úlohách, ktoré má a ktoré môže plniť, a teda aj o jeho informačnom systéme (IS), sa nevyhnutne pohybujeme v istom koncepčnom rámci.
Pod slovom koncepcia vo význame slova dôležitom pre
našu tému a používanom pre určitú skupinu činností sa
všeobecne rozumie množina hlavných zámerov, dôležitých krokov, zadefinovaného kvalifikovaného odhadu, premyslená predstava, množina zásad, hlavných myšlienok,
princípov, osnova nie operatívneho charakteru, lež pripravená na obdobie strednodobej budúcnosti, napr. na
5, 10, 15 rokov. V prípade ak obdobie, na ktoré je táto
množina hlavných zámerov modelovaná je dlhšie (napr.
20 a viac rokov), a teda nemôže ju sprevádzať rozpracovanie podrobného charakteru doplnené o operatívne kroky,
tak ako je to v prípade koncepcie, hovoríme už o stratégii.
V každej komplexnejšej sústave regulovanej ľudskej činnosti je vhodné a potrebné na isté časové obdobia periodicky vypracúvať koncepcie rozvoja, priebežne ich vyhodnocovať a aktualizovať – spresňovať. V opačnom prípade
sa zvyšuje nebezpečenstvo živelnosti vývoja, jeho spomalenia alebo jeho stagnácie so všetkými negatívnymi dôsledkami. Podobne je to aj v rezorte ÚGKK SR, kde v oblasti
katastra nehnuteľností (KN) má spracúvanie koncepcií rozvoja už určitú tradíciu. V súčasnosti platná Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností na roky 2011-2015 [1] bola prijatá v roku 2011. Rozsah príspevku v našom vedeckom
a odbornom časopise Geodetický a kartografický obzor
nedovoľuje detailnejšie sa venovať kritickej analýze dosiahnutého stavu úrovne KN na Slovensku, ani stavu realizácie platnej koncepcie. Značnú informačnú neistotu sprevádza aj plánovaná realizácia projektu Elektronické služby
katastra nehnuteľností (ESKN), ktorý je súčasťou operačného programu Informatizácia spoločnosti. Táto neistota neumožňuje zodpovedne vyhodnocovať sľubované
a ustavične odkladané funkčnosti jednotlivých procesov
a konaní a s tým súvisiacich služieb, preto je príspevok
zameraný najmä na súbor poznámok a impulzov orien-

tovaných na doplnenie a spresnenie v súčasnosti platnej
koncepcie rozvoja KN [1]. Podrobnejšiu analýzu dosiahnutého stavu rozvoja KN by mala obsahovať štúdia spracovávaná s cieľom analyzovať plnenie úloh platnej koncepcie v polčase jej plánovanej funkčnej životnosti, so
súčasným návrhom jej modifikácie a novelizácie.

2.

Dosiahnutá úroveň katastra nehnuteľností na
Slovensku k začiatku roka 2014

Katastrálne autority na úrovni okresov svojimi 75 pracoviskami1) (obr. 1) spravujú 3 559 katastrálnych území. K časovému horizontu 10. 1. 2014 spravovali 7 111 951 parciel
registra „C“ KN, z toho 5 494 638 (78,71 %) s vpísaným
vlastníckym vzťahom na liste vlastníctva, a 8 081 043 parciel registra „E“ KN.
Kvantifikáciu dosiahnutej úrovne spravovania KN najlepšie vyjadruje kombinácia zhodnotenia úrovne technického stavu ťažiskového komponentu katastrálneho operátu – katastrálnej mapy (správnejšie celého súboru geodetických informácií – SGI – KN) k dátumu skúmania a zhodnotenia dobovej úrovne funkčnosti katastrálnych autorít
– zabezpečovania jednotlivých druhov osobitného druhu
správneho konania – katastrálneho konania, ktoré majú
stanovené na úrovni všeobecne záväzných právnych predpisov svoje procesnoprávne lehoty.
Sortimentné zloženie katastrálnych máp k 1. 1. 2014:
a) katastrálne mapy v siahových mierkach (uhorské súradnicové systémy, obr. 2) – 33,9 % územia,
b) katastrálne mapy v dekadických mierkach (súradnicový
systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej –
S-JTSK) – 66,1 % územia [2].
V praxi to predstavuje spravovanie 4 149 súborov vektorovej katastrálnej mapy (VKM) v tomto členení:
• 1 796 súborov číselnej VKM (VKMč),

1) V rámci 72 katastrálnych odborov okresných úradov existujú aj 3 detašované pracoviská.
Poznámka redakcie.
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Obr. 1 Rozmiestnenie katastrálnych autorít – katastrálnych odborov okresných úradov – v rámci SR

Obr. 2 Ukážka časti katastrálnej mapy Bratislavy v siahovej mierke (zdroj: GKÚ Bratislava)

117

GaKO 60/102, 2014, číslo 5, str. 022

Geodetický a kartografický obzor

118 ročník 60/102, 2014, číslo 5

Ondrejička, E.: Quo vadis kataster nehnuteľností?

Obr. 3 Príklad kategorizácie súborov VKM podľa ich kvality a spôsobu aktualizácie
• 1 894 súborov nečíselnej VKM transformovanej (VKMt),
so súčasným spravovaním súborov prevzatých meraní
(SPM),
• 459 súborov nečíselnej VKM s implementovanými číselnými výsledkami (VKMi), obr. 3.
Počet jednotlivých súborov VKM a ich klasifikácia sa môže
meniť v dôsledku zápisu projektov pozemkových úprav
(PPÚ) do KN, prípadne v dôsledku preklasifikovania spôsobu aktualizácie máp.
Konanie podľa zákona Národnej rady (NR) SR č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov [3]
(tvorba a zápis registrov obnovenej evidencie pozemkov
– ROEP – do KN) je v celoslovenskom rozsahu tesne pred
svojím skončením. K 1. 4. 2014 ostávalo dohotoviť ešte
214 ROEP-ov zadaných v rezorte ÚGKK SR a 15 ROEP-ov
zadaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Konanie podľa zákona Slovenskej národnej rady č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, okresných úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov [4] (tvorba a zápis PPÚ do KN) je dlhodobá,
trvalá úloha, v rámci ktorej do 1. 1. 2014 bolo do KN zapísaných 260 PPÚ a 36 jednoduchých pozemkových úprav
(JPÚ), pričom rozpracovaných bolo 191 PPÚ a 38 JPÚ.
Z pohľadu funkčnosti KN je najpodstatnejšie dosiahnutie trvalého cieľového stavu, ktorým musí byť funkčnosť
miestnych orgánov štátnej správy na úseku KN – a teda dosiahnutie a garantovanie celoplošnej dlhodobej komplexnej funkčnosti všetkých 72 katastrálnych autorít vo všet-

kých jednotlivých úlohách ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a sankcionovaných procesnoprávnymi termínmi vyplývajúcimi z nasledujúcich zákonov a vyhlášok:
• zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
• zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov,
• vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov [5],
• vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov,
• vyhláška ÚGKK SR č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov,
• vyhláška ÚGKK SR č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva
Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy
katastra.
Periodické vyhodnocovanie tejto funkčnosti umožňuje
sledovať jej vývoj na časovej osi a porovnávať funkčnosť
jednotlivých katastrálnych autorít navzájom v rámci SR tak,
aby sa mohli podľa hodnotiacich periód prijímať potrebné
korekcie (na úseku personálneho budovania, prístrojového budovania, technologického a metodického usmerňovania i na ďalších úsekoch) na dosiahnutie trvalého cieľového stavu. Spoločným menovateľom zvolených ťažisko-
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vých úloh je podpora budovania právneho štátu, zvyšovanie právnej istoty vlastníkov a iných oprávnených osôb
a rozvoj trhu s nehnuteľnosťami ako integrálnej súčasti
trhovej ekonomiky. Detailné zhodnotenie funkčnosti všetkých 72 katastrálnych autorít – katastrálnych odborov okresných úradov v novej hierarchickej štruktúre – je potrebné
vykonať v samostatnom dokumente, ktorého cieľom bude
najmä analýza plnenia úloh platnej koncepcie rozvoja KN
v polčase jej plánovanej funkčnej životnosti, pretože takýto materiál rozsahom prekračuje priestorové limity stanovené príspevku v časopise.

3. Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností
Funkcie KN patria jednoznačne medzi základné funkcie
a výlučné úlohy štátu. KN je integrálnou súčasťou štátnej
evidencie a zabezpečuje najmä ochranu práv a slobôd
občana.
KN je jednotný pre všetky veľkostné sídelné útvary a má
svoju pyramidálnu vzájomne prepojenú štruktúru. Špecifikom tejto štruktúry v zmysle najčerstvejšieho organizačného, a teda i kompetenčného zaradenia miestnych orgánov štátnej správy v dôsledku vstúpenia do účinnosti zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. 10. 2013
sú práve miestne orgány štátnej správy na úseku KN, ktorými sa namiesto dovtedajších katastrálnych úradov – správ
katastra stali okresné úrady. V tejto súvislosti, a najmä v dôsledku istých prvkov delenej zodpovednosti medzi viaceré
ústredné orgány štátnej správy, sa vynára otázka, či je dostatočne garantovaná autonómnosť, synergia ústredného
riadenia a nezávislosť tohto osobitného druhu správneho
konania katastrálnych autorít.
Atraktívnosť podnikateľského prostredia pre domácich
i zahraničných investorov môže štát plne zabezpečiť len
v prostredí fungujúceho trhu s nehnuteľnosťami a ten sa dá
realizovať iba za podmienky špecializovanej štátnej správy,
ktorá môže racionálne kopírovať územné členenie štátu.
KN neposkytuje informácie len o jednom katastrálnom
území, ale je predurčený poskytovať informácie celoplošné
a transparentné. Túto otvorenosť na trhu s nehnuteľnosťami nemožno zabezpečiť ďalšou atomizáciou – fragmentáciou pracovísk a ich vzďaľovaním sa od metodického
a riadiaceho centra.
3.1 Ciele ďalšieho rozvoja katastra nehnuteľností
Koncepcie KN vo všeobecnosti, v závislosti od vývoja a dostupnosti nových technológií, sledujú zabezpečovanie nevyhnutných cieľov KN, a to aj s ohľadom na obmedzené
možnosti štátneho rozpočtu. Hlavný dôraz kladú na zlepšenie technickej úrovne spravovania katastrálneho operátu
a na sústavné zlepšovanie súladu spravovaných údajov
o nehnuteľnostiach a právach k nim so skutočným a právnym stavom. Zlepšenie technickej úrovne spravovania KN
uplatnením najnovších informačných technológií je limitujúcim faktorom jeho fungovania ako štátneho IS. Od
stupňa súladu právneho a skutočného stavu nehnuteľností so stavom spravovaným v ISKN je závislá úroveň reálnej ochrany práv k nehnuteľnostiam i podpora trhu s nehnuteľnosťami.
Podobne ako doteraz, i v ďalšom období pri zabezpečovaní úloh KN bude hrať dôležitú a nenahraditeľnú úlohu
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komerčná geodetická sféra. Predpokladá sa, že v plnom
rozsahu bude zabezpečovať tvorbu geometrických plánov
(ročne cca 60 000 geometrických plánov s priemernou cenou 300 €), vytyčovanie lomových bodov sporných i nesporných vlastníckych hraníc pozemkov, spracovanie PPÚ podľa
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách [4] a dokončenie tvorby ROEP-ov podľa zákona č. 180/1995 Z. z. [3].
Ústava SR garantuje rovnaké právo vlastniť nehnuteľnosť a súčasne rovnaké právo na jeho ochranu. Rovnako
garantuje aj spravodlivý výber daní. KN však disponuje
z pohľadu globálnej presnosti evidovania polohy hraníc
pozemkov (parcely registra „C“ KN) iba v cca 65 % prípadov
vyhovujúcimi údajmi. To znamená, že pre asi 2,5 milióna
pozemkov (a teda predmetov práva) nemôže KN garantovať, že v prípade sporu (alebo aj v prípade potreby vyznačenia nespornej hranice pozemku v teréne jeho vlastníkmi) poskytne na tento účel jednoznačné a spoľahlivé údaje. S tým úzko súvisí aj hodnovernosť takého údaja odvodeného z polohy lomových bodov hraníc pozemkov, akým
je výmera pozemku. Vyhláškou č. 461/2009 Z. z. [5] deklarovaná dovolená odchýlka vo výmere spravovanej na liste
vlastníctva a v SGI KN je podľa druhu a mierky pôvodnej
mapy pre pozemok s výmerou 800 m2 až 140 m2 a pre pozemok s výmerou 5 000 m2 až 440 m2. S tým sa pri súčasných technických možnostiach (využitie presných technológií globálnych navigačných satelitných systémov – GNSS
– na meranie a výpočtovej techniky na spracovanie údajov) nemožno uspokojiť. Je viac ako isté, že štát v dohľadnej dobe (a možno už nikdy) nebude disponovať zdrojmi
na zmeranie všetkých pozemkov, pretože odhadované náklady na zmapovanie jedného pozemku sa pohybujú okolo
100 €. Preto je nevyhnutné preniesť istú spoluúčasť a spoluzodpovednosť za údaje definujúce pozemok na zemskom povrchu na vlastníkov pozemkov. Inými slovami, treba
aplikovať taký legislatívny a technický mechanizmus, ktorý
umožní z už evidovanej kvality lomových bodov pozemku
pomocou príslušnej aplikácie určiť kvalitu evidovanej hranice a súčasne kvalitu evidovanej výmery a na základe takéhoto údaja nechať na rozhodnutí vlastníka pozemku, či
mu stačí presnosť v súčasnosti evidovaných lomových bodov hraníc pozemkov a odvodenej výmery, alebo si v komerčnom geodetickom sektore objedná geometrický plán,
ktorý mu umožní zaevidovať v KN presnejšie údaje. Je to
pravdepodobne jediná cesta, ako selektívne spresniť analógové údaje staré v mnohých prípadoch aj 150 rokov, získané prístrojmi a pomôckami, akými sa pracovalo v 19. storočí. Treba uviesť, že uvedený zámer sa už začal celou sériou opatrení napĺňať tak, aby usporiadanie údajov KN
umožnilo odberateľom výber špecifických zostáv a kombináciu požadovaných údajov v grafickom a alfanumerickom výstupe.
Pri definovaní cieľov KN treba mať na zreteli skutočnosť,
že je potrebné sa sústrediť na KN ako na celok, aby autorov koncepcie príliš neovplyvnil pohľad na jednotlivé detaily, pretože tie by mohli zapríčiniť nepresné videnie celého systému. Na druhej strane nemožno ciele definovať
naivne, bez adekvátnej možnosti operatívne vyriešiť problematické detaily, ktoré by mohli viesť ku kolapsu systému. Ako negatívny príklad možno uviesť nepremyslenú
zmenu odovzdávania výsledkov meraní výlučne v realizácii JTSK03 v dôsledku prijatia vyhlášky ÚGKK SR č. 74/2011
Z. z. účinnej od 1. 4. 2011, ktorú bolo potrebné následne
korigovať vyhláškou ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z. účinnou od
1. 5. 2013 [6].
Treba mať na zreteli aj fakt, že súčasné trendy spoločenského a hlavne ekonomického vývoja možno charak-
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terizovať sústavným nárastom požiadaviek na výkony katastrálnych pracovísk pri pretrvávajúcej rozpočtovej nedostatočnosti, a to aj napriek skutočnosti, že príjmy štátu
z činnosti KN nie sú zanedbateľné.
3.2 Vzdelávanie na úseku katastra nehnuteľností
Uplynulé dve dekády sme boli svedkami pomalej a neadekvátnej reakcie vybraných vysokých škôl na nevyhnutnosť
zmeniť už zastaranú štruktúru výučby odborníkov v oblasti
KN (v kategórii technických univerzít je nevyhnutné zlepšiť
orientáciu výučby najmä na zber priestorových údajov, ich
počítačové spracovanie, vizualizáciu, interpretáciu a distribúciu a v kategórii právnických vysokých škôl je nevyhnutné zlepšiť orientáciu výučby na katastrálne konanie).
Na zvýšenie súčasnej iba čiastočne vyhovujúcej kvalifikačnej štruktúry zamestnancov KN je žiaduce:
• zvažovať úpravu vysokoškolského vzdelávania na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Technickej univerzite v Košiciach i na Žilinskej univerzite v Žiline v smere posilnenia disciplín v prospech KN a príbuzných predmetov,
• zvažovať úpravu vysokoškolského vzdelávania na právnických fakultách univerzít a vysokých škôl SR v smere
posilnenia disciplín v prospech KN,
• zvažovať organizované systematické vzdelávanie v postgraduálnej forme v rámci univerzít – vysokých škôl technického zamerania (v súvislosti so súčasnou organizačnou štruktúrou katastrálnych autorít bude veľmi náročné
zabezpečiť harmonické financovanie tejto úlohy),
• v rámci Rezortného školiaceho strediska ÚGKK SR sa
intenzívnejšie venovať zvyšovaniu odbornej spôsobilosti nekvalifikovaných pracovníkov štátnej správy na
úseku KN a kontinuálnemu zvyšovaniu odbornej spôsobilosti kvalifikovaných pracovníkov,
• sprísniť požiadavky a priamo aj procedúru skúšok na
získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na rozhodovanie o návrhu na vklad práva do KN i na overovanie
vybraných geodetických činností (druhé spomínané sa
začína úspešne realizovať),
• aj naďalej pokračovať v spolupráci so stavovskými organizáciami pri organizovaní odborných podujatí (seminárov, konferencií a pod.) k problematike KN,
• a čo je dnes vari najdôležitejšie, nedopustiť, aby okresné
úrady prijímali na katastrálne odbory pracovníkov bez
príslušného vzdelania a ďalších odborných predpokladov na úspešné vykonávanie všetkých druhov katastrálnych konaní a procesov.
3.3 Dôležitá premisa koncepcie rozvoja katastra
nehnuteľností
Pri tvorbe každej koncepcie rozvoja KN na obdobie napr. 5,
10 alebo aj 15 rokov je nevyhnutné uvedomiť si istú mieru
neurčitosti modelovania budúcnosti danú:
a) skutočnosťou, že KN ako odbor ľudskej činnosti v civilizovanej spoločnosti nikdy neslúžil a ani nebude slúžiť samoúčelne iba samému sebe, ale vždy pôjde o IS
a evidenčný nástroj, ktorý slúži spoločnosti, a teda tvorí
sa a funguje v istých spoločensko-politických, a teda
aj finančných, legislatívnych, organizačných a technologických dobových podmienkach,
b) skutočnosťou, že síce relatívne presne sa dá odhadnúť
v budúcom modelovanom období technologický vý-
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voj najmä v oblasti informačných technológií, ktorý do
značnej miery limituje vývoj samotného spravovania
KN, ale ťažšie sa dá predvídať, aké technologické inovácie, ktoré budú v budúcom období na trhu k dispozícii,
by zároveň boli z hľadiska ich obstarania a prevádzkovania počas celej doby ich predpokladanej životnosti
finančne zvládnuteľné aj pre orgán štátnej správy,
c) skutočnosťou, že predmetom obsahu KN nemá byť
všetko to, čo by mohol KN v budúcom modelovanom
období spravovať a verejnosti ponúknuť, ale má byť to,
o čo sa možno v tomto období z pohľadu predpokladaného vývoja legislatívy, organizačných štruktúr, personálnej vybavenosti a financovania reálne usilovať.
Na dôkaz toho, že niektoré požiadavky na obsah KN
musia byť permanentne a za cenu istého, nie vždy jednoduchého odmietania odfiltrované, možno uviesť iniciatívy na evidovanie najrozličnejších skutočností a javov, ktorým KN v poslednom desaťročí čelil. Podľa týchto iniciatív
by mal KN evidovať:
poľovnícke revíry, ceny pozemkov, ceny budov, ceny bytov a nebytových priestorov, rybárske revíry, technicko-ekonomické parametre a využívanie bytového fondu
správcu bytov, počet osôb trvalo bývajúcich v byte, počet
samostatne hospodáriacich domácností v byte, spôsob
vzniku bytu (nová výstavba, nadstavba, prístavba, premena z nebytového priestoru, rekonštrukcia), začatie stavby (dátum vydania stavebného povolenia), dokončenie
stavby – vek stavby (dátum vydania kolaudačného rozhodnutia), obstarávacie náklady stavby, zánik stavby (dátum povolenia likvidácie stavby, zmena na nebytové účely, rekonštrukcia, odstránenie stavby), dom ako pamiatkovo chránený objekt, obývanosť bytu (trvalo obývaný,
prechodne obývaný, neobývaný), právny dôvod užívania
bytu (byt vo vlastnom dome, na prenájom, služobný byt
a pod.), počet obytných miestností, technické vybavenie
bytu (vodovod, kanalizácia, kúpeľňa, WC), spôsob vykurovania (ústredné kúrenie, diaľkové kúrenie, lokálne kúrenie, vykurovacie médium), materiál nosných múrov (tehla,
kameň, drevo, skelet, stenové panely), rozšírenie povinnosti katastrálnych autorít oznamovať zmeny údajov o nehnuteľnostiach v KN v prípade, že ide o kultúrne pamiatky
z doterajších vlastníkov a správcov týchto pamiatok i na
ústrednú organizáciu štátnej pamiatkovej starostlivosti,
označovanie stavby v katastrálnej mape súpisnými číslami, osobitné vyznačovanie hranice správy majetku štátu
a hranice správy majetku obce vykonávanej jednotlivými
správcami v katastrálnej mape, osobitné evidovanie údajov o líniových stavbách a o rozostavaných líniových stavbách, rozšírenie druhov pozemkov o „stavebný pozemok",
sklon pozemku a orientáciu sklonu pozemku, skompletizovanie informácií o verejnoprávnom obmedzení vlastníctva
nehnuteľnosti – právnu a ekonomickú situáciu nehnuteľnosti, stavebné obmedzenia, povinnosť umožnenia pripojenia sa na inžinierske siete, nariadenia stavebnej autority,
oblasti ohrozenia muničným skladom, povodňami, zosuvom pôdy, bezpečnostnú zónu letiska, asanačné územie,
dobývacie (banské) právo, dobývací priestor (podkopané
územie), povinnosť predchádzajúceho odsúhlasenia vybraných operácií na trhu s nehnuteľnosťami, predpisy regulujúce veľkosť a tvar pozemkov, zákaz užívania, predkupné
právo obce, regulatívy darovania a nútené spoločenstvá,
vyhradené i nevyhradené nerastné zdroje, opustené vinice, neprodukčné vinice, rozdelenie odrôd viniča na jednotlivých pozemkoch evidovaných s druhom pozemku vinica,
doplnenie výšky stavieb v intravilánoch, zrúcaniny kultúrnych pamiatok, adresné body, adresy nehnuteľností, spo-
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ločne obhospodarované nehnuteľnosti, rozlíšenie bytov
na byty, apartmány a apartmánové byty, mnohopočetnú
sériu kategórií stavieb, ktoré nie sú budovami, doklady
o zaplatení odvodu za zmenu druhu pozemku a s tým súvisiace rozhodnutia a pod.
3.4 Ťažiskové úlohy koncepcie katastra
nehnuteľností
Sem možno bez určenia poradia dôležitosti zaradiť úlohy:
• dobudovanie bázy údajov KN (prvá etapa tejto úlohy bude splnená zápisom ROEP-u podľa zákona č. 180/1995
Z. z. [3] v poslednom katastrálnom území SR; ďalšou
etapou, ktorá predstavuje dlhodobú úlohu, je pokračovanie v postupnom systematickom konsolidovaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam evidovaným v registri „E“ KN a ich hromadným presunom do registra „C“
KN v podmienkach realizácie PPÚ, ako aj presunom
v jednotlivých prípadoch podľa listín);
• v SGI KN dôsledne evidovať kvalitu spravovaných informácií na úrovni informačných podrobností vztiahnutých k jednotlivému podrobnému bodu a zabezpečiť
taký spôsob aktualizácie VKM, aby polohe bodu s číslom v mape zodpovedala jeho poloha v referenčnom
systéme v teréne (čo sa už postupne začalo realizovať);
• zlepšenie bezpečnosti údajov v ISKN, ochrany pred krádežou bázy údajov, ochrany pred zneužitím, ochrany
pred plánovateľným i nevedomým kolapsom ISKN, čo
si vyžaduje centrálne databázové riešenie a sofistikovanejšie prepojenie súboru popisných informácií (SPI)
KN a SGI KN;
• riešenie nevyhovujúcej architektúry systému vrátane
zvýšenia spoľahlivosti fungovania katastrálneho portálu a permanentná obnova jednotlivých fyzických komponentov a zlepšovanie aplikácií (táto úloha je bytostne
závislá od kompetentnosti rozhodovania na vyšších úrovniach – jej negatívnym príkladom je nepochopiteľné
a nezdôvodnené odstavenie kvalitného projektu Viacúčelový kataster v roku 2008 hneď potom, ako bol prakticky a úspešne nasadený do prevádzky, a následná
objednávka viac ako 20-krát drahšieho projektu ESKN,
ktorého vývoj sa dodnes neskončil a aj po jeho prípadnom nasadení existuje predikcia masívnych nákladov
na prevádzkovanie systému a hrozba dlhodobej viazanosti na vonkajšiu dodávateľskú firmu; pri formulovaní
našich informatizačných projektov musia mať rozhodujúce slovo odborníci na KN, inak celý systém trpí na
chybné analyzovanie zložitých procesov a konaní a nepochopenie daností a potrieb ISKN);
• napojenie sa na ústredný portál verejnej správy a na
iné IS (register fyzických osôb, register právnických osôb,
register adries a pod.);
• stabilizácia obsahu KN v maximálne možnej miere a príprava na ďalšie poskytnutie ISKN na tvorbu a spravovanie na ňom budovaných tematicky orientovaných IS ako
základu všetkých teritoriálne orientovaných IS veľkomierkovej podrobnosti (napr. evidovanie polohy tisícov kilometrov inžinierskych sietí ako „právo ich uloženia“ vo VKM sa javí ako celkom nadbytočné, pretože
túto vrstvu elektronicky spravujú s informačne omnoho
bohatšou a úplnejšou databázou jednotliví správcovia
inžinierskych sietí, ktorých je viac ako 25 a KN nikdy nemôže dosiahnuť ich informačnú úroveň, na čo by ani nemal ašpirovať; to sa týka aj chránených území, stavebných zón, bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
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a iných plošných informácií, ktoré vytvárajú a aktualizujú iné rezorty a ich organizácie a mali by byť iba vrstvou nad vrstvou KN, s možnosťou súčasného zobrazenia, ako to je v moderných IS štátnej správy). Každý
návrh na rozšírenie obsahu KN je a musí byť zvažovaný
z pohľadu objektivizácie požiadavky pre spoločnosť,
z pohľadu ekonomickej a organizačnej náročnosti tvorby
a spravovania takéhoto súboru a z pohľadu ustanovenia jediného zodpovedného – kompetentného orgánu
na spravovanie týchto údajov (t. j. zodpovedného za
zber, aktualizáciu, ochranu pred zneužitím a za poskytovanie jednotlivého údaja). V prípade pozitívneho rozhodnutia sa vždy bude rozhodovať medzi utvorením
ďalšieho samostatného IS alebo rozšírením doterajšieho
ISKN o požadovaný obsah. Na druhej strane je ale isté,
že akokoľvek obsahovo široký bude KN, verejnosť nikdy
plne neuspokojí a vždy sa nájdu ešte nejaké informácie
o území, ktoré by ju zaujímali a v KN nie sú spravované.
Nie je možné obsah KN neustále rozširovať, skôr sa treba
sústrediť na to, aby KN zabezpečil popri správcovstve
údajov o vlastníckych a iných vecných právach k nehnuteľnostiam predovšetkým homogénne údaje o lokalizácii jednotlivých nehnuteľností a o ich základných vlastnostiach tak, aby jeho obsah zodpovedal pôvodnému
účelu, na ktorý bol založený;
• diskusia o potrebe tvorby a spravovania a o možnosti
aktualizovania 3 D katastra. Dôležitý je právny rámec
a jeho definovanie a aby bola spoločnosť na využívanie
3 D katastra pripravená. S výnimkou snahy o definovanie problému a monitorovania zahraničných pokusov
o tvorbu 3 D katastra zo strany Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave z toho v praxi nič neexistuje. Celkom inak sa definuje právo k pozemku a právo
k priestoru nad ním alebo pod ním. (Už dávno sa medzi
potenciálnymi klientmi diskutuje napr. o potrebe riešiť
situáciu, keď si vlastník zadováži pozemok a na ňom
svoju legálnu stavbu s exkluzívnym výhľadom, ktorý mu
následne pokazí sused svojou problematickou stavbou.
Skúsenosti s aplikáciou nášho bezzubého stavebného
zákona hovoria o nízkom až nulovom odstraňovaní stavieb bez stavebného povolenia, resp. stavieb porušujúcich stavebné povolenie. Má byť báza údajov 3 D
katastra súčasťou posudzovania budúceho výhľadu pri
vydávaní stavebného povolenia na stavebnom úrade?
A aká by bola vymožiteľnosť takéhoto práva na našich
súdoch?) Veľmi podceňovanou je aj praktická neschopnosť merať podzemné stavby záväznou technológiou
GNSS s predpísanou presnosťou. A už vôbec nikto nehovorí o tom, na koho pleciach by ostalo financovanie
budovania a nákladnej aktualizácie 3D katastra;
• príprava v dlhodobom časovom horizonte na medzištátnu vzájomnú výmenu informácií spravovaných
v ISKN.
3.5 Jednotlivé úlohy koncepcie katastra
nehnuteľností
• Celoplošný priemet prevzateľných číselných výsledkov
meraní do príslušných VKM podľa ich sortimentného
zloženia, t. j. buď do VKMč, alebo do VKMi, alebo do
SPM. Vyhláška ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z. umožnila a definovala také meranie hraníc pozemkov a spravovanie
máp, že sa všetky korektne vykonané merania môžu dostať do príslušnej mapy s možnosťou ich časovo a priestorovo neobmedzeného rekonštruovania v teréne, a to
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aj v prostredí máp s tou najnižšou presnosťou, akými
KN disponuje. Tento fakt umožnil iba za 11 mesiacov
od účinnosti spomínanej vyhlášky (do 1. 4. 2014) priemet uspokojivého definovania hraníc 572 136 pozemkov v prostredí nečíselných máp, ktorých presná poloha by sa podľa predchádzajúcej technológie do máp
nikdy nezobrazila. Táto úloha súvisí s potrebou riešiť
ďalšie zdokonaľovanie a spresňovanie SGI KN a s potrebou sofistikovanejšieho definovania procesu opravy
chyby v SGI KN vrátane jeho legislatívneho rámca.
Náprava chybných údajov a doplnenie chýbajúcich
údajov v SPI KN a ich uvedenie do súladu s dnešnými
požiadavkami na spôsob zápisu alebo na evidovanie
údajov KN a s požiadavkami kladenými výpočtovou
technikou.
Zistené chybné údaje a chýbajúce údaje v SPI KN možno
rozdeliť do štyroch kategórií:
1. chybné údaje, odstránenie ktorých je v súčasnosti
možné bez súčinnosti s tretími osobami,
2. chybné údaje, odstránenie ktorých je možné len na
základe ďalšej súčinnosti s vlastníkmi alebo inými
oprávnenými osobami, prípadne obcami a štátnymi
orgánmi,
3. chybné údaje, odstránenie ktorých je možné len ďalšou legislatívnou zmenou (katastrálneho zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu),
4. chybné údaje korektne zapísané do KN podľa dobových právnych predpisov, ktoré v súčasnosti treba ponechať v tejto podobe a ktoré môžu byť odstránené až pri najbližšom nakladaní s nehnuteľnosťou.
Podrobný popis problematiky uvedených chybných údajov a chýbajúcich údajov aj s návrhmi spôsobu riešenia
je uvedený v [7].
Úprava súčasnej regulácie vpisu vecného bremena a práva vyplývajúceho z vecného bremena a jej celoslovenský priemet do katastrálneho operátu. Odstránenie súčasného diferencovaného vpisu do KN (najmä po prečíslovaní parciel) v záujme garancie právnej istoty a jednoznačnej informovanosti klientov KN. Súčasný trojaký
prístup katastrálnych autorít pri vpise vecného bremena
do katastrálneho operátu súvisí s absenciou jednotnej
podrobnej regulácie [8], [9].
Úprava evidovania inžinierskych stavieb a vlastníckeho
práva k nim.
Úprava evidovania podzemných stavieb a vlastníckeho
práva k nim.
Sprístupnenie histórie zmien na listoch vlastníctva klientskej verejnosti prostredníctvom elektronických listov
vlastníctva.
Riešenie evidovania cien nehnuteľností – buď zakomponovanie cien nehnuteľností do KN, alebo vytvorenie nového samostatného IS o cenách nehnuteľností a jeho
prepojenie na ISKN. Nie je však v kompetencii ÚGKK SR
zabrániť uvádzaniu kumulovaných cien do zmlúv, čo takúto informáciu prakticky znehodnocuje až znemožňuje. Laická verejnosť sa chybne domnieva, že v zmluvách
sú „trhové“ ceny. Uvedené ceny treba však správne nazývať „kontraktuálne“ ceny, pretože sú ovplyvnené množstvom iných, pre ISKN neznámych dobových faktorov,
a to aj subjektívnych, ktoré sú známe iba prevodcovi
a nadobúdateľovi. Navyše ani tieto ceny nie sú na časovej osi konštantné, ale podliehajú zmenám. Podobná
situácia by nastala aj vtedy, keď by sme dostali pokyn do
ISKN postupne vkomponovať „administratívne“ ceny (t. j.
určené v znaleckých posudkoch).
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Kvalite formulácie a následne spôsobu riešenia jednotlivých úloh nepochybne prispeje súvisiaca odborná diskusia.

4. Záver
Pravdepodobne žiadna komplexná ľudská činnosť vykonávaná v prostredí špecializovanej štátnej správy neobsahuje také komplikované vnútorné väzby a také komplikované vonkajšie väzby, ako práve KN. Siahajú od posudzovania zložitých právnych aspektov pri rozhodovacej činnosti o právach k nehnuteľnostiam, cez budovanie čo do
údajov nesmierne bohatého a dedičstvom dlhej minulosti
zaťaženého najstaršieho celoštátneho IS spravujúceho alfanumerické a grafické informácie o každom pozemku, ktorý
sa na území republiky nachádza a o právach k nemu, až napríklad po posudzovanie presnosti meraní vykonávaných
v podmienkach GNSS, vrátane prevádzkovania vlastnej
observačnej služby rezortu ÚGKK SR (SKPOS®) umožňujúcej využívanie pohybu družíc z viacerých medzinárodných
satelitných sietí na presné určovanie polohy. Pri výrazných
spoločenských požiadavkách na KN súčasné zložité riadiace
väzby v metodickom, finančnom a organizačnom riadení
katastrálnych pracovísk generujú okrem doterajších „štandardných“ problémov a ťažkostí aj niektoré nové. Preto bude
nevyhnutné zamerať sa s dvojnásobným úsilím na ich prekonávanie, aby úroveň plnenia úloh KN negenerovala nespokojnosť spoločnosti s činnosťou KN.
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Abstrakt
Nevyhovujúci stav evidencie nehnuteľností (EN) a evidencie vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v prvej polovici
päťdesiatych rokov 20. storočia viedol k prijatiu zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností. Ťažiskovým komponentom
informačného systému o nehnuteľnostiach – EN – v roku 1964 bola heterogénna množina máp EN, ktorej technická hodnota
bola rozporuplná, nedobrá a v značnej časti nevyhovujúca potrebám EN. Prijatie osobitnej koncepčnej úlohy sledovanej
vládou „Budovanie a obnova fondu máp veľkých mierok“ na roky 1971 až 1985. Plnenie tejto úlohy a jej priemet do vývoja EN
v období do roku 1992.
Act on the Real Estate Registry and Map Fund Creation and its Renewal
Summary
Unsatisfactory state of real estate registry so as of registration of ownership and other rights to real estate in the first half of 50´s
in the last century led to the adoption of the Act No. 22/1964 Coll., on Real Estate Registry. The crucial part of the real estate
information system – real estate registry – was in 1964 a heterogeneous map set of a very bad technical quality. More over this
map set did not meet the requirements and needs of the real estate registry. Adoption of special conceptual governmental task
„Creation and Renewal of Large-scale Map Fund“ for the years 1971 – 1985. Fulfilment of this task and its reflection in the real
estate registry up to 1992.
Keywords: information system, large-scale map, cadastral map, cadastral database

1. Úvod
Tvorba a spravovanie informačných systémov (IS) o nehnuteľnostiach a o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam má
u nás tradíciu siahajúcu do histórie. Pôvodné evidenčné
nástroje boli jednoúčelové, s funkciou ochrany vlastníckeho práva a s funkciou využitia na daňové účely. Pre každý
účel bola spravovaná samostatná evidencia – majetkovoprávnym účelom slúžili verejné knihy (pozemková kniha,
železničná kniha, vodná kniha a banská kniha), daňovým
účelom pozemkový kataster. Spravovanie týchto evidenčných nástrojov v období 1945 až 1964 bolo poznačené
nesystémovosťou a politicky podmienenými operatívne
sa meniacimi zásahmi.
Veľmi dôležitým dobovým legislatívnym aktom z pohľadu histórie katastra na Slovensku bolo prijatie zákona
č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností [1] (ďalej iba „zákon o EN“) s účinnosťou od 1. 4. 1964, ktorým bol založený štátny IS o nehnuteľnostiach a o vecných právach
k nehnuteľnostiam – „evidencia nehnuteľností“ (EN). Zákon o EN vstúpil do účinnosti v období, v ktorom bol pozemkový kataster vedome systematicky ignorovaný a spoločnosťou iba selektívne využívaný. Pozemková kniha strácala na dôležitosti, lebo už vydaním Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. prestal v nej platiť intabulačný princíp a začala platiť zásada, že vlastníctvo k nehnuteľnosti
sa nadobúda samotnou listinou. Politické nasmerovanie
zákona o EN, ktorá bola podľa neho postupne zakladaná,
bolo zrejmé z prioritnej funkcie EN, ktorou bolo zabezpečenie účinného riadenia zdrojov najmä poľnohospodárskej výroby, lesnej výroby a investičnej výstavby v dobových spoločenských podmienkach, so súbežným utlmovaním ďalších funkcií, najmä zabezpečenia istoty vlastníc-

tva nehnuteľností. Každý IS o nehnuteľnostiach, a v rámci
neho najmä mapa ako jeho veľmi dôležitá súčasť, je zložité, finančne nákladné a rozsiahle dielo, ktoré sa tvorí niekoľko desaťročí a spravidla vždy nadväzuje na nejaké predchádzajúce výsledky. EN je jedným z dôležitých predchodcov dnešného štátneho IS o nehnuteľnostiach – katastra
nehnuteľností (KN). Detailné poznanie jednotlivých aspektov EN, najmä jej mapového komponentu, môže byť práve
z uvedených dôvodov osobitne užitočné [2], [3].
V príspevku chceme priblížiť vybrané aspekty zrodu katastrálneho mapovania a aktualizácie máp EN v období
funkčnosti EN (1964 – 1992) a nakoniec nahradenie EN
dnešným KN, a to na pozadí rozsiahlej koncepčnej úlohy
budovania a obnovy fondu máp veľkých mierok (ďalej
iba „BOMF“) v rokoch 1971 až 1985.

2.

Stav katastrálnych máp pred prijatím zákona
o evidencii nehnuteľností

Mapy veľkých mierok majú u nás viac než 150-ročnú tradíciu. Nielen v období prijatia zákona o EN, ale aj v súčasnosti sa ešte v katastrálnej praxi používajú mapy veľkých
mierok, resp. ich deriváty zhotovené v historických geodetických súradnicových systémoch (GSS) popri mapách
vyhotovených v novších GSS. Špecifikom Slovenska je i to,
že jednotlivé mapové diela (mapovacie kampane) určené
pre katastrálne aplikácie sa nedokončili a ich chýbajúca
časť bola obyčajne nahrádzaná mapovými provizóriami.
Dôvody dnešného stavu, keď územie Slovenska ešte stále
nie je úplne pokryté vyhovujúcimi mapami veľkých mierok
na katastrálne účely – katastrálnymi mapami – sú v tom,

GaKO 60/102, 2014, číslo 5, str. 028

Geodetický a kartografický obzor

124 ročník 60/102, 2014, číslo 5

že ide o prácny, dlhodobý, rozpočtovo (finančne) náročný
proces, ktorý je podmienený možnosťou disponovať príslušnými odbornými – personálnymi kapacitami. Súčasne
s tvorbou katastrálnych máp je nutné ich priebežne aktualizovať (spolu so všetkými už zhotovenými katastrálnymi
mapami), čo viaže v danom katastrálnom území (k. ú.) ďalšie rozpočtové a personálne kapacity [4].
Po skončení 2. svetovej vojny bol stav dvoch evidenčných nástrojov, pozemkového katastra a pozemkovej knihy,
nedobrý. Z pohľadu technickej kvality katastrálnych máp
možno povedať, že na polovici územia nebol založený
operát pozemkového katastra, značná časť katastrálneho
operátu nebola vložkárskym konaním premietnutá v pozemkovej knihe, značná časť komasácií neprešla vložkárskym konaním, vojnové udalosti spôsobili stratu, resp. zničenie operátov pozemkového katastra a pozemkovej knihy
z priestoru 376 k. ú. a pozemková i vlastnícka rozdrobenosť dosiahli spoločensky neúnosnú mieru [5].
V dôsledku spoločenských premien po 2. svetovej vojne, a najmä po februári 1948, došlo k zásadným zmenám
v systéme vlastníckych vzťahov a tiež v evidencii vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Vydaním Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. v pozemkovej knihe prestal platiť
intabulačný princíp a začala platiť zásada, že vlastníctvo
k nehnuteľnosti sa nadobúda samotnou listinou. Týmto
sa začal stav evidovaný v pozemkovej knihe rozchádzať
so skutočným právnym stavom aj v tých priestoroch, kde
dovtedy bola pozemková kniha dobre spravovaná a aktualizovaná. Snahy o presadenie užívacích vzťahov ku kolektivizovaným formám využívania poľnohospodárskej pôdy
a lesnej pôdy oproti tradičným vlastníckym vzťahom boli
sprevádzané zjednodušeným pohľadom na evidenčné nástroje na evidovanie nehnuteľností i na evidovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam [5].
Nedostatky evidencie pôdy po roku 1948 pre dobové
potreby ústredne riadeného hospodárstva kulminovali
hneď v polovici päťdesiatych rokov a dali podnet na vybudovanie dokonalejšej evidencie pôdy, jednotnej evidencie pôdy (JEP), a to od roku 1956. Úlohou JEP bolo vybudovať takú evidenciu pôdy, ktorá by poskytovala hodnoverné údaje nielen na plánovanie a riadenie poľnohospodárskej výroby a na rozpisy dodávok poľnohospodárskej
produkcie, ale aj na evidovanie všetkých pozemkov, budov
a stavieb, a ktorá by slúžila všetkým odvetviam hospodárstva.
Hlavnou zložkou mapového operátu JEP bola pozemková mapa, ktorá zobrazovala „skutočný“ stav – neúplný
konglomerát stavu pozemkových, hospodárskych, vlastníckych, držobných a užívacích pomerov v k. ú. Základným mapovým podkladom na vyhotovenie pozemkovej
mapy bola katastrálna mapa. Bola doplnená zmenami
podľa právoplatných listín a dokladov a podľa výsledkov
miestneho prešetrovania a zostala natrvalo uložená na
okresnom pracovisku geodézie. Predmetom prešetrovania a merania neboli vlastnícke hranice, ale hranice užívania [6].
Najväčším problémom, s ktorým sa musel a ešte aj dnes
musí slovenský kataster boriť, je dôsledok historického
oddelenia vlastníctva pozemkov od užívania pozemkov
z obdobia 1948 až 1989. Problém je výsledkom dobovej
kolektivizácie poľnohospodárskych a lesných pozemkov
po roku 1948, keď vo významnom množstve prípadov nedošlo k zmene vlastníctva pozemkov (zoštátnenie a pod.),
teda vlastníctvo k pôvodným nehnuteľnostiam z obdobia
pred kolektivizáciou bolo v zásade zachované, ale vlastníkovi pozemkov bolo väčšinou znemožnené realizovať svoje
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vlastnícke práva k nehnuteľnostiam [7], [8], [9]. Na túto
skutočnosť nadväzoval dobový prechod vlastníckeho práva
k pôvodným „skolektivizovaným“ nehnuteľnostiam dedičstvom, ktorý bol v období 1948 až 1989 väčšinou možný
iba zjednodušeným spôsobom evidencie, bez kompletnej geometrickej definície parciel v extraviláne. Problematika bola skomplikovaná aj dobovým prevodom a prechodom vlastníckeho práva k pozemkom v extraviláne, ktoré
boli trvale zabraté pod stavby ako sú vodné nádrže, cesty,
železnice, regulované vodné toky a pod. Vyvlastnenie,
resp. výkupy pozemkov boli v týchto prípadoch zrealizované iba čiastočne a obdobná situácia nastala i pri nedoriešených prevodoch pozemkov v intraviláne (v zastavanom území obce) pod komplexnou bytovou výstavbou [4].
V dôsledku tohto „dedičstva“ súbor geodetických informácií KN má ešte aj dnes dva hlavné komponenty: katastrálne mapy a mapy určeného operátu. Katastrálna mapa
sa tvorí a dopĺňa v katastrálnom konaní podľa katastrálneho zákona. Zobrazuje pozemky registra „C“ KN, t. j. väčšinou tie, ktorých hranice sú v teréne zreteľné, prípadne
sú vlastníkom a iným oprávneným osobám známe. Mapou určeného operátu je mapa najvhodnejšieho operátu
zobrazujúca hranice pôvodných pozemkov, ktoré nie sú
v teréne zreteľné a ktoré sú spravidla zlúčené do väčších
celkov. Právne vzťahy k týmto pozemkom sú po obnove
evidencie právnych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam postupom podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky (SR) č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu evidované na liste vlastníctva v registri „E“ KN.
Množina katastrálnych máp a máp určeného operátu na
Slovensku bola v roku prijímania zákona o EN [1] charakterizovaná veľmi pestrou sortimentnou skladbou z hľadiska jednotlivých mapovacích kampaní (použitý GSS, elipsoid, základná trigonometrická sieť, v nej vykonané merania a spôsob jej vyrovnania, spôsob transformácie trigonometrickej siete z elipsoidu do roviny – matematicko-kartografické zobrazenie, presnosť podrobného mapovania, obdobie mapovania, základná mierka mapových
listov, klad, rozmery a označenie mapových listov, dokumentácia mapového diela), z hľadiska spôsobov a presností následnej aktualizácie máp a z hľadiska rôznych druhov odvodenia – prepracovania máp. V roku 1964 existovali v dôsledku rôznych mapovacích kampaní tieto druhy
máp (v zátvorkách sú uvedené predpisy, podľa ktorých sa
mapovanie vykonávalo):
a) mapy vyhotovené v gellérthegyskom bezprojekčnom
GSS v siahových mierkach a „zosúvislené“ pri obnove,
t. j. zobrazené v súvislom zobrazení, kde polohopisná
kresba vypĺňa celú plochu mapového listu, bez ohľadu
na príslušnosť ku k. ú. (Meračská inštrukcia, Viedeň
1856; Smernice na obnovu máp JEP reprodukciou v súvislom zobrazení, Skup. X/53, Praha 1963),
b) mapy vyhotovené v stereografickom GSS v siahových
mierkach (výnimočne v dekadických mierkach) a zosúvislené pri obnove (Meračská inštrukcia, Viedeň 1865,
Budapešť 1869; Inštrukcia na krajinské katastrálne vymeriavanie, Budapešť 1904; Smernice na obnovu máp
JEP reprodukciou v súvislom zobrazení, Skup. X/53, Praha
1963),
c) mapy vyhotovené vo valcovom GSS (Fasching), prípadne
aj zosúvislené pri obnove (Inštrukcia Nové projekčné
sústavy uhorských krajinských triangulácií a podrobných
meraní, Budapešť 1909; Inštrukcia na polygonálne meranie pri zemskom katastrálnom vymeriavaní, Budapešť
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1910; Smernice na obnovu máp JEP reprodukciou v súvislom zobrazení, Skup. X/53, Praha 1963),
d) mapy vyhotovené v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej – S-JTSK (návrh Inštrukcie A na katastrálne meračské práce, výnos Ministerstva
financií zo 4. 9. 1931 č. 74.000/31-III.6, výmer P. S. P.
č. 1248 a 1275 Mer./1-1953 z 19. a 24. 9. 1953),
e) technicko-hospodárske (TH) mapy vyhotovené v GSS
S-42 a neskôr pretransformované grafickou transformáciou do S-JTSK (Inštrukcia na technickohospodárske
mapovanie č. 221-331.0-5000/1961 – dočasné vydanie
z roku 1961 v znení dodatkov č. 1 a č. 2).
Na zabezpečenie vybraných úloh pracovísk EN bolo ale
potrebné pracovať aj s mapami z ďalších mapovacích kampaní; išlo o:
f ) pôvodné mapy pozemkového katastra vyhotovené v gellérthegyskom bezprojekčnom GSS,
g) katastrálne náčrty pozemkového katastra, ktoré vznikli
prevzatím komasačnej alebo inej mapy nevyhovujúcej
presnosti v rámci dočasnej nápravy katastra po roku
1933,
h) prevzaté mapy pozemkového katastra, ktoré vznikli prevzatím komasačnej alebo inej mapy vyhovujúcej presnosti v rámci dočasnej nápravy katastra po roku 1933,
i) náhradné mapy vyhotovené pri založení JEP,
j) mapy pozemkovej knihy, ktoré nebolo možné zaradiť
do predchádzajúcich kategórií (krokársky náčrt, stará
komasačná mapa, konkretuálne mapy a mapy iných
úprav pozemkov vyhotovené pred rokom 1908).
Tento sortiment máp sa počas obdobia funkčnosti zákona o EN (1964 – 1992) ešte rozšíril, keď pribudli:
a) TH mapy vyhotovené v S-JTSK bez výpočtu súradníc podrobných bodov, resp. s dodatočným kartometrickým
určením súradníc podrobných bodov, ktoré mohli byť
použité na výpočet výmer parciel (Smernica na technickohospodárske mapovanie, SSGK č. 3-801/1969),
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b) mapy zhotovené podľa rovnakého predpisu ako mapy
v bode a) s využitím lesotechnických máp na spracovanie polohopisu v súvislých lesných celkoch,
c) TH mapy vyhotovené v S-JTSK s výpočtom súradníc podrobných bodov z priamo meraných mier (Smernica na
technickohospodárske mapovanie, SSGK č. 3-801/1969;
Smernica na technickohospodárske mapovanie, SÚGK
č. 3-1982/1973),
d) mapy zhotovené podľa rovnakých predpisov ako mapy
v bode c) s využitím lesotechnických máp na spracovanie polohopisu v súvislých lesných celkoch,
e) Základná mapa ČSSR (ČSFR) veľkej mierky (Smernica
na tvorbu Základnej mapy ČSSR veľkej mierky, SÚGK
č. 984 210 S/81).
Sortimentný nárast máp EN (v staronovej terminológii
od 1. 1. 1993 katastrálnych máp) pokračoval aj ďalej, ale to
je už problematika prekračujúca rámec nášho príspevku.
Graf na obr. 1 znázorňuje pokrytie územia Slovenska mapami EN k 1. 1. 1993.

Úloha budovania a obnovy fondu máp veľkých
3. mierok a jej vzťah k zákonu o evidencii
nehnuteľností
Vydaním Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a zákona
o EN bolo evidovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
zverené rezortu geodézie a kartografie. Spravovanie EN
bolo pokračovaním a zdokonalením evidovania nehnuteľností z rokov 1956 až 1964, označovaného ako JEP. Už táto
bola v priestoroch kolektivizovaného extravilánu orientovaná prioritne na užívanie nehnuteľností a na užívacie
vzťahy k nehnuteľnostiam [5].
Po reorganizácii štátnej správy k 1. 7. 1960, v rámci ktorej bola zrušená aj Správa geodézie a kartografie na Slo-

TH mapy (Kar);
r 0,14 %
TH mapy;
10,66 %

SUV (siahové mierky); 44,67 %

THMs; 24,12 %

ZMVM; 12,26 %

Inštrukcia A;
7,97 %

A (Kar); 0,18 %

Obr. 1 Pokrytie územia Slovenska mapami EN k 1. 1. 1993
(THMs – TH mapy s výpočtom súradníc podrobných bodov; SUV – mapy v gellérthegyskom bezprojekčnom GSS,
v stereografickom GSS a vo valcovom GSS, pôvodne v siahových mierkach; ZMVM – Základná mapa ČSSR/ČSFR veľkej mierky)
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vensku a dovtedajšie oblastné ústavy boli premenované
na ústavy geodézie a kartografie pre jednotlivé kraje, bolo
uznesením vlády č. 52/1962 spravovanie JEP, vrátane zodpovednosti za správnosť a súlad so skutočnosťou, prenesené na strediská geodézie, ktoré boli výkonnými zložkami ústavov geodézie a kartografie v jednotlivých okresoch. V dôsledku realizácie zakladania JEP sa úplne prestala vykonávať aktualizácia pôvodného operátu pozemkového katastra [10].
EN bola štátnym orgánom spravovaná ako ucelený dobový IS, ktorý od začiatku šesťdesiatych rokov zabezpečoval definované potreby národného hospodárstva. EN evidovala údaje o nehnuteľnostiach potrebné na plánovanie
a riadenie poľnohospodárskej výroby, na ochranu spoločenského vlastníctva a osobného vlastníctva občanov, na
správu národného majetku, na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, na územné plánovanie,
na priznanie a stanovenie dane z pozemkov a takisto poskytovala základné informácie o územnom členení štátu,
najmä výmery územných a správnych jednotiek. V EN boli
evidované všetky nehnuteľnosti s uvedením druhov pozemkov, ich výmer a spôsobu užívania, ďalej so značným
obmedzením vlastnícke vzťahy, ako aj správa národného
majetku, právo trvalého užívania národného majetku, právo
osobného užívania pozemkov, obmedzenie vlastníckych
práv a iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností.
Technickým podkladom meračského operátu EN boli
mapy mierky 1 : 5 000 a väčšej. Meračský operát tvorili: pozemková mapa (dnešná katastrálna mapa), pracovná mapa
a evidenčná mapa (tieto dve ako kópie pozemkovej mapy). Evidenčné mapy boli uložené na miestnych národných výboroch a boli aktualizované s ročnou periodicitou.
Dokladmi o vykonaných zmenách v EN boli: výkaz zmien,
listiny spolu s geometrickými plánmi (ak boli súčasťou listín), súpis hlásení a výkazy, dokumentácia meraných zmien,
výpočty výmer zmenených parciel, geodetické výpočty
a iné.
Aj v období funkčnosti EN bol veľmi dôležitým podkladom na dokumentovanie zmien geometrický plán, ktorý
vznikal na podklade geodetických prác ako grafické znázornenie nehnuteľností vznikajúcich rozdelením alebo zlúčením pôvodných pozemkov.
Ani po vydaní Smernice na technickohospodárske mapovanie č. 3-801/1969 Slovenskou správou geodézie a kartografie (SSGK) neprebiehalo mapovanie územia, ktoré bolo
pokryté mapami s nevyhovujúcou kvalitou a obsahom pre
EN, dostatočne intenzívne. SSGK spracovala analýzu o stave
mapového fondu so zaradením máp do troch kategórií:
• 1. kategória obsahovala mapy z 8,9 % k. ú. Slovenska.
Sem boli zaradené mapy vyhovujúce pre EN a po prípadnom doplnení výškopisom aj potrebám investičnej
výstavby,
• 2. kategória obsahovala mapy zo 68,9 % k. ú. Slovenska.
Sem boli zaradené mapy vyhovujúce pre EN (okrem
obcí, kde nebola vykonaná reambulácia a kde sa nevykonávala aktualizácia) a po prípadnom doplnení výškopisom i pre menej náročné úlohy v investičnej výstavbe,
• 3. kategória obsahovala mapy z 22,2 % k. ú. Slovenska.
Sem boli zaradené mapy nevyhovujúce pre EN, čiže mapové provizóriá bez zobrazovacieho systému a náhradné
mapy.
Na základe tejto analýzy predložila SSGK vláde SSR „Koncepciu dobudovania a obnovy fondu máp veľkých mierok
v SSR”, ktorú vláda schválila uznesením č. 134 z 28. 4. 1971.
Cieľom tejto koncepcie bolo v horizonte 15 rokov dobudovať predmetný mapový fond EN, a to technicko-hospo-
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dárskym mapovaním (THM) a reambuláciou neaktualizovaných máp EN s využitím číselnej geodetickej metódy
a fotogrametrickej metódy bez merania a vyhodnocovania výškopisu. Koncepciou BOMF vytvorený mapový fond
mal nahradiť mapy z tretej a čiastočne z druhej kategórie.
Predpokladom splnenia úlohy BOMF bolo výrazné zvýšenie kapacít rezortu SSGK, zavedenie nových technológií
a postupov s využitím automatizácie (vrátane geodetických
výpočtov a kreslenia, resp. rytia originálov) a racionalizácia mapovania (napr. preberanie obsahu z lesotechnických
máp). Práce síce postupovali plynulo a v požadovanej kvalite, ale nie dostatočne rýchlo, a už krátko po ich začatí bolo
zrejmé, že pôvodný termín skončenia úlohy nebude splnený. Hlavné dôvody boli jednak ekonomické, ale zle bol odhadnutý aj rozsah prác vyplývajúci z nerealisticky definovaného množstva polohopisných prvkov máp (už po redukcii o výškopis). Len čo prvé takéto mapy začali plniť funkciu pozemkových máp EN, preukázali sa ťažkosti s aktualizáciou ich polohopisného obsahu. Poznanie tohto stavu
viedlo k vydaniu Smernice na tvorbu Základnej mapy ČSSR
veľkej mierky č. 984 210 S/81, čím sa začala realizovať nová
koncepcia v oblasti tvorby máp veľkých mierok, ktorú
možno charakterizovať takto: obsah polohopisu ponechať
iba ten, ktorý vyžadujú potreby EN a zvyšnú časť ďalej výrazne redukovať, výškopis vynechať, technické parametre
dovtedajších TH máp ponechať, miestne prešetrovanie
upraviť tak, aby vytvorilo predpoklady na riadne evidovanie nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam v EN, využiť
nové technológie najmä na automatizovanú tvorbu máp
v digitálnej forme. Zároveň sa vynorila a začala realizovať
ďalšia hlavná úloha rezortu: v rámci budovania IS geodézie a kartografie v predstihu vybudovať osobitný súbor EN,
z obsahovej stránky racionalizovaný a prepojiteľný na iné
teritoriálne orientované IS budované v štáte [11], [12].
Úloha BOMF sa za pomoci korekcie pôvodného postupu
určeného pre THM a výraznej aktivizácie kapacít do konca
roka 1985 s určitými „chybičkami krásy“ úspešne realizovala. Jej splnením sa ale úloha tvorby základnej mapy veľkej mierky1) (ZMVM) ani zďaleka neskončila. Aj tá časť máp
druhej kategórie, ktorá nebola zaradená do mapovania
(prevažne reambulované mapy vyhotovené v stereografickom GSS), jednoznačne prestala vyhovovať potrebám
EN (neskôr KN), preto mapovanie tvorbou ZMVM pokračovalo ďalej [11].
Pozemková mapa EN bola základnou mapou EN. Zobrazovali sa v nej na podklade miestneho prešetrovania a podrobného merania všetky nehnuteľnosti, ktoré boli jej
predmetom – najmä administratívne hranice, v obmedzenej miere vlastnícke hranice, hranice užívacie, hranice druhov pozemkov, hranice zastavaného územia obce, hranice
chránených území a ochranných pásem a stavby (reprezentované svojím pôdorysom alebo svojím priemetom na
zemský povrch). V roku 1964 bolo dokončené spracovanie
pozemkových máp už vo forme súvislého zobrazenia celého územia Slovenska, ktoré sa začalo ešte v období JEP,
čiže pred prijatím zákona o EN [1] v roku 1964. Pozemková
mapa EN bola aktualizovaná v súlade so skutočnosťou svojimi správcami – strediskami geodézie v okresoch. Podľa
rozhodnutia správcu operátu EN začala byť postupne
aktualizovaná aj vrátane číselných výsledkov – súradníc
podrobných bodov a prehľadu čísel podrobných bodov,
ktoré vznikli ako výsledok tvorby – obnovy mapy EN (neskôr tvorby TH mapy, prípadne ZMVM) alebo ako výsle-

1) Úplný názov bol Základná mapa ČSSR (neskôr ČSFR a od 1. 1. 1993 SR) veľkej mierky.
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dok merania zmien. Podľa rozhodnutia správcu operátu
EN sa postupne začala obnovovať pozemková mapa EN
na plastových fóliách [13]. S postupom času stále väčší
význam začala nadobúdať požiadavka súladu medzi písomným operátom EN a meračským operátom EN [6].
Fyzická neschopnosť vlastníkov pozemkov označiť lomové body vlastníckych hraníc počas miestneho prešetrovania v rámci úlohy BOMF, resp. po 1. 1. 1993 v rámci
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (ako
dôsledok 40-ročného násilného odlúčenia vlastníctva pozemkov od užívania pozemkov) viedla od konca sedemdesiatych rokov 20. storočia k postupnému útlmu katastrálneho mapovania v extravilánoch a k presunu aktivít na
mapovanie iba intravilánov. V závere deväťdesiatych rokov
bolo mapovanie v extraviláne úplne zastavené, lebo nemalo nijaký zmysel produkovať katastrálne mapy, na ktorých drvivá väčšina zobrazených pozemkov nekorelovala
so žiaducou aktívnou účasťou vlastníkov a iných oprávnených osôb na miestnom prešetrovaní. Súčasne bolo nereálne pred takýmto prípadným mapovaním požadovať
vytýčenie lomových bodov vlastníckych hraníc v teréne
z pôvodných katastrálnych máp, ako aj predloženie dokumentácie obsahujúcej všetky ďalšie zmeny v právach k nehnuteľnostiam (v reálnych podmienkach by išlo o personálne i finančne nezvládnuteľnú úlohu).
Ukázalo sa, že z pohľadu racionálneho obhospodarovania krajiny, z pohľadu regulovanej a dotovanej poľnohospodárskej výroby a ochrany prírody je najefektívnejším
spôsobom získania vyhovujúcej katastrálnej mapy v extraviláne jej zhotovenie až po konsolidácii vlastníckych vzťahov.
3.1 Mapy súvislého zobrazenia
V priestoroch, ktoré neboli pokryté mapami pozemkového
katastra v S-JTSK, sa od roku 1956 začali tvoriť mapy evidencie pôdy, neskôr JEP a od roku 1964 mapy EN. Tieto
mapy sa tvorili v súvislom zobrazení reprodukciou mapových listov dovtedajších katastrálnych máp doplnených
súvislou kresbou susediacich k. ú., t. j. bez nezaplnených
plôch v mapových listoch. Do máp boli doplnené zmeny
v súlade so skutočnosťou, a to v extraviláne s preferenciou
užívacích vzťahov a s utlmovaním zobrazenia vlastníckych
hraníc. Vážnym nedostatkom týchto máp a ich predchodcov bolo to, že neobsahovali zákres súradnicovej štvorcovej siete, obsahovali iba palcové dieliky na obvode mapového listu. Tým sa komplikovalo určovanie miestnej zrážky
a ďalších deformácií na ploche mapového listu. Spracovanie týchto máp vo vybraných oblastiach Slovenska prebehlo aj vo viacerých aktualizovaných vydaniach (od 1. 1.
1993 s označením „katastrálna mapa“).
Kartografické zobrazenie, GSS, klad a rozmery mapových listov, ako aj označovanie mapových listov boli
rovnaké ako v stereografickom GSS so stredom v bode
Gellérthegy [14].
3.2 Technicko-hospodárske mapy v S-42
Základné TH mapy v S-42 v mierke 1 : 2 000 a jej násobkoch (od mierky 1 : 500 ako celkom výnimočnej mierky,
po 1 : 5 000) sa na Slovensku vyhotovovali v období rokov
1961 až 1968 podľa Inštrukcie na technickohospodárske
mapovanie z roku 1961, pôvodne aj s výškopisom. Všetky
dokončené i rozpracované lokality boli po roku 1968 pretransformované do S-JTSK.
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Základná mapa sa vyhotovovala v rámci THM v Gaussovom konformnom zobrazení poludníkových pásov do roviny, v súradnicovej sústave trojstupňových poludníkových
pásov. Referenčnou plochou bol Krasovského elipsoid.
Zobrazenie nevznikalo premietaním, ale bolo odvodené
matematickou cestou podľa teórie konformných zobrazení. Gaussovo-Krügerovo zobrazenie je odvodené zo všeobecnej teórie konformného zobrazenia splnením týchto
dvoch jednoduchých podmienok:
• základný poludník na elipsoide sa v rovine zobrazenia
zobrazuje ako priamka, ktorá je zvolená za os X,
• základný poludník sa zobrazením neskresľuje.
TH mapy v S-42 boli vyhotovované väčšinou univerzálnou fotogrametrickou metódou bez registrácie súradníc
(len niektoré intravilány boli merané geodeticky) v mierke
1 : 2 000, výnimočne v mierke 1 : 1 000. Na transformáciu
týchto máp do S-JTSK bola použitá grafická transformácia, čo značne znížilo ich presnosť. Originály boli odovzdané do vojenských archívov a nie je známe, či ešte
existujú. Ide teda o analógové mapy a z hľadiska ich digitalizácie bolo potrebné zvoliť obdobný postup ako pri
mapách v siahových mierkach.
V polohopisnej zložke obsahu základných TH máp sa
predpokladal veľmi bohatý obsah mapy (okrem štandardných prvkov polohopisu, aké boli obvyklé pre pozemkový
kataster v S-JTSK, prípadne pre staršie mapové diela s katastrálnymi aplikáciami na území Slovenska, obsahoval polohopis TH máp aj netradičné prvky).
Dobové nazeranie na výhody GSS S-42 bolo takéto: Mapové dielo veľkej mierky vyhotovené v tomto GSS by perspektívne nadväzovalo na mapové diela okolitých štátov,
ak by takéto mapové diela boli aj v týchto krajinách zhotovené. S-42 sa chápal ako „internacionálny“ GSS vhodný
a používaný pre mapy veľkej mierky (pre katastrálne mapy) v krajinách, ktorých tvar a najmä rozsah územia neumožňovali uplatniť kartografické zobrazenie, v ktorom by
sa celé štátne územie zobrazilo na jedinú zobrazovaciu plochu s jediným súradnicovým systémom tak, aby sa v rámci
zobrazenia neaplikovali pre KN neprijateľné dĺžkové a plošné skreslenia. V súčasnosti sa podobný GSS používa v Nemecku, v Taliansku, používal sa v bývalej Juhoslávii a inde.
Nevýhody S-42: Každý poludníkový pás má vlastný súradnicový systém, klad mapových listov na styku dvoch poludníkových pásov nevytvára súvislú plochu bez medzier;
rozmery mapových listov, a tým aj plochy zobrazené mapovými listami sa v závislosti od zemepisnej šírky a od
vzdialenosti od dotykového poludníka menia, tvar mapových listov nie je pravouhlý; dobová nevýhoda spočívala
navyše v prísnejšom režime utajovania súradníc a máp
oproti režimu v operáte spravovanom v S-JTSK.
3.3 Technicko-hospodárske mapy v S-JTSK
Nízka perspektívnosť využitia výhod „internacionálneho“
GSS S-42 pre veľkomierkové aplikácie v podmienkach dobového centrálne riadeného hospodárstva spochybnila
jeho pozíciu v aplikačnej praxi EN. Dominancia dobových
vojenských potrieb geodézie a kartografie oproti civilným
potrebám a z toho vyplývajúce rozsiahle ťažkosti spojené
s utajovaním geodeticko-kartografických prvkov tohto GSS,
spoločne s predchádzajúcim aspektom viedli nakoniec
k jeho nahradeniu S-JTSK. Jeho kartografické zobrazenie,
GSS, klad, rozmery a označovanie mapových listov sú identické s týmito atribútmi mapového diela pozemkového
katastra v S-JTSK [14], [15].
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V S-JTSK sa v období 1969 až 1981 vyhotovovali TH mapy podľa Smernice na technickohospodárske mapovanie
z roku 1969, resp. z roku 1973 v mierkach 1 : 2 000, 1 : 1 000
a v menšom rozsahu aj 1 : 5 000 (výnimočne 1 : 500), najmä
pre potreby EN; od výškopisu sa postupne upúšťalo. Proces
mapovania sa zrýchlil od roku 1972, keď sa do spracovania
máp začala zavádzať automatizácia. Osobitosťou TH máp
bolo to, že okrem polohopisu potrebného pre EN obsahovali bohatý sortiment zobrazených prvkov, podobne ako
TH mapy v S-42. Požiadavky na sústavnú aktualizáciu veľmi
bohatého obsahu TH máp sa postupne ukázali ekonomicky
nereálne a organizačne nezvládnuteľné, preto došlo ku koncepčnej zmene, a to k nahradeniu THM tvorbou ZMVM.
Aj v období 1968 až 1971 boli TH mapy vyhotovované väčšinou univerzálnou fotogrametrickou metódou bez registrácie súradníc, súradnice sa registrovali iba v obmedzenom rozsahu (len niektoré intravilány boli merané geodeticky) v mierke 1 : 2 000, výnimočne v mierke 1 : 1 000, ale už
v S-JTSK. Išlo teda o analógové mapy a z hľadiska ich digitalizácie bolo potrebné zvoliť obdobný postup ako pri mapách v siahových mierkach. Pri použití geodetickej metódy
sa väčšinou zachovali náčrty a zápisníky, čo umožňovalo
použiť na digitalizáciu obnovu katastrálneho operátu skrátenou formou. Aj tento zámer sa však ukázal ako neschodná
cesta, lebo problémom v aplikačnej praxi bol nedostatočný
súlad mapy so skutočným stavom a nízka kvalita geometrických plánov, ktoré bolo potrebné prevziať. Problémy
determinovalo najmä množstvo evidenčne zhotovených
geometrických plánov (bez súradníc v S-JTSK, prípadne
zmeraných na nedostatočne preverené prvky polohopisu,
ktorými boli nevhodne zvolené podrobné lomové body
parciel) a ich často nedostatočne presný zákres do mapového listu. Tak sa v istej, prekvapivo veľkej množine k. ú. zákresmi vztiahnutými na predošlé nepresné evidenčné zákresy kaskádovito prenášala nepresnosť aj do následných
zákresov, čo malo zásadný vplyv na zníženie presnosti
obsahu celých lokalít s frekventovanými zmenami, a teda
najmä takých, ktoré boli zaujímavé z pohľadu investičnej
výstavby. Skúsenosti jednoznačne preukázali, že ani presnosť mapovania nebola dosiahnutá v deklarovanom rozsahu. Treba zároveň poznamenať, že aj pôvodné podrobné
polohové bodové pole sa v početných prípadoch nezachovalo v takom rozsahu, aby bolo využiteľné na rekonštrukciu
a doplnenie pôvodných meraní.
Po roku 1971 sa začali vyhotovovať TH mapy automatizovaným spôsobom, s výpočtom súradníc podrobných bodov a vyrytím originálu automatickým koordinátografom.
Súradnice podrobných bodov, ako aj ostatné číselné výsledky z tejto mapovacej kampane sa väčšinou zachovali.
Ak sa nezachovali, bolo možné vykonať rekonštrukciu
zobrazenia mapy z náčrtov a zápisníkov. Išlo o číselné
mapy umožňujúce neskorší prepis predpisov na kresbu
(dierne pásky) do formátu VTX (veľmi blízkeho dnešnému
formátu VGI), ktorý umožňoval prechod z práce na sálovom počítači typu EC na interaktívnu prácu v prostredí
osobných počítačov. Problémom aj v týchto prípadoch
bol nedostatočný súlad mapy so skutočným stavom a nízka
kvalita geometrických plánov, ktoré bolo potrebné prevziať do katastrálnej mapy. V záujme plnenia plánovaných termínov na úlohe BOMF boli v súvislých lesných celkoch použité na tvorbu máp lesotechnické mapy, čím sa
znížila presnosť mapovania. Prax aj v tejto mapovacej kampani odhalila prípady nedodržania deklarovanej presnosti
a značnú mieru nedochovania podrobného polohového
bodového poľa, s výnimkou bodov na rohoch technických
objektov.
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3.4 Základná mapa ČSSR (ČSFR, SR) veľkej mierky
Slovenský úrad geodézie a kartografie na základe splnomocnenia zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii
a zákona o EN vydal Smernicu na tvorbu Základnej mapy
ČSSR veľkej mierky č. 984 210 S/81 z 30. 11. 1981, ktorou sa
zrušili dovtedajšie interné predpisy súvisiace s tvorbou TH
máp. Východiskom pre tento zásadný koncepčný krok bola
analýza stavu mapového fondu máp veľkých mierok a osobitne máp používaných pre vtedajšiu EN, ktorá signalizovala pretrvávajúci veľký podiel máp nevyhovujúcich svojou technickou hodnotou pre EN. Zároveň bol konštatovaný relatívne pomalý postup prác na úlohe tvorby TH
máp z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov na
takúto osobitne rozsiahlu úlohu. Odborníci sa ďalej zhodli
na poznaní, že ide o ekonomicky nereálnu a organizačne
nezvládnuteľnú úlohu a signalizovali, že nie je možné
zvládnuť ani aktualizáciu už vyhotovených TH máp vzhľadom na veľký rozsah ich polohopisného obsahu a vzhľadom na existenciu výškopisu TH máp. Prijaté koncepčné
zásady boli obsiahnuté v Smernici na tvorbu Základnej
mapy ČSSR veľkej mierky č. 984 210 S/81. Podľa nich bolo
potrebné:
• redukovať polohopisné prvky nevýznamné pre spravovanie EN,
• opustiť tvorbu a aktualizáciu výškopisu,
• pokračovať vo väčšine aspektov dovtedajších TH máp
(kartografické zobrazenie, GSS, klad, rozmery a označovanie mapových listov),
• vyjsť v ústrety narastajúcej požiadavke na precíznejšie
evidovanie vlastníctva nehnuteľností v dovtedajšej EN,
maximálne využiť automatizáciu tvorby ZMVM a postupne dosiahnuť úroveň tvorby výsledného produktu
ZMVM pre EN v podobe vektorovej katastrálnej mapy,
• vytvoriť predpoklady na harmonickejšiu aktualizáciu
obsahu ZMVM,
• potvrdiť, že ZMVM je súčasťou automatizovaného IS
geodézie, kartografie a katastra a teda slúži aj na tvorbu
geografického IS, IS o území a mestských IS,
• vytvoriť dielo, ktoré bude lokalizačným štandardom pre
geografické IS.
Hlavnými rozdielmi mapového diela ZMVM v porovnaní
s mapovým dielom TH máp boli: absencia zobrazenia výškopisu a polohopis redukovaný najmä na potreby EN, ktorého aktualizáciu bolo možné zabezpečiť v plnom rozsahu. Novinkou mapového diela ZMVM bolo zavedenie tried
presnosti mapovania.
ZMVM v S-JTSK sa vyhotovovala od roku 1981 podľa
spomínanej smernice č. 984 210 S/81 a podľa ČSN (neskôr
STN) 01 3410 Mapy veľkých mierok – základné ustanovenia
(účinnosť od 1. 5. 1980). Tieto predpisy boli neskôr nahradené, resp. doplnené Metodickým návodom na tvorbu Základnej mapy ČSFR veľkej mierky (984 210 MN-1/91 z 10. 6.
1991, SÚGK č. 3-1162/1991), Inštrukciou na tvorbu Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky (984 211/93
z 15. 12. 1993, ÚGKK SR č. NP-2703/1993), Inštrukciou na
využívanie katastra nehnuteľností (984 440 I/93 z 30. 6.
1994, ÚGKK SR č. NP-1913/1994) a Smernicou na obnovu
katastrálneho operátu (S 74.20.73.45.00 z 3. 9. 2003, ÚGKK
SR č. P-3242/2003). Hlavným dôvodom tvorby ZMVM boli
potreby EN (od 1. 1. 1993 KN) [16].
ZMVM sa vyhotovovala v triede presnosti 3 a 4, v mierkach 1 : 1 000, 1 : 2 000 a 1 : 5 000. V intravilánoch sa používala geodetická metóda, v malom rozsahu aj fotogrametrická metóda a v extravilánoch fotogrametrická metóda.
Bodové pole ostalo v intraviláne v značnej miere zacho-
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vané aj u skôr vyhotovených máp, lebo bolo určené na
technických objektoch. Ide o dnešné číselné vektorové katastrálne mapy, pretože zoznamy súradníc podrobných
bodov boli neskôr s použitím predpisu na kresbu prevedené do formátu VTX, ktorý umožňoval ich ďalšie dopracovanie do dnes používaného formátu VGI.

Zákon o evidencii nehnuteľností a úloha budo4. vania a obnovy fondu máp veľkých mierok na začiatku 90. rokov 20. storočia
Zákon o EN [1] zlúčil predchádzajúce evidenčné nástroje.
Svojou obsahovou i formálnou výstavbou zodpovedal
úrovni rozvoja výrobných síl a výrobných vzťahov dosiahnutej v prvej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Vtedajšia úroveň legislatívy korešpondovala s dobovými
spoločensko-politickými požiadavkami. Hlavným negatívnym aspektom zákona o EN bol výberový charakter
vlastníckych hraníc, ktoré sa stali obsahom IS EN. Funkcia
zákona o EN utlmovať vedomie vlastníka o jeho vlastníckom práve a preferovať užívacie vzťahy k nehnuteľnostiam
v kolektivizovanom extraviláne, ale i v intraviláne bola zrejmá z analýzy textu § 1 zákona, kde sú definované ciele EN:
plánovanie a riadenie hospodárstva, najmä poľnohospodárskej sféry, ochrana socialistického spoločenského vlastníctva a osobného vlastníctva občanov, správa národného
majetku, ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu
a lesného fondu. Absentuje tu ochrana súkromného vlastníctva. V podrobnej analýze textu § 2 ods. 1 zákona o EN,
zdôvodnenia k zákonu a § 7 jeho vykonávacej vyhlášky
č. 23/1964 Zb. bol preukázaný cielený výberový diskriminačný charakter zákona na úseku evidovania vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam [5].
Ďalšou negatívnou stránkou právnej úpravy EN bolo to,
že neupravovala ani postup pri riešení rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, ktorá od roku 1945 ešte väčšmi
narástla, lebo delenie pozemkov najmä v prípade dedičstva nebolo žiaducim spôsobom regulované [17], [18].
I keď zákon o EN v niektorých častiach v dlhodobej
praxi plnil svoje deklarované funkcie, stále viac sa prejavovali aj jeho nedostatky. Preto sa už začiatkom osemdesiatych rokov pristúpilo k práci na tvorbe novej právnej
úpravy EN. Práce prebiehali koordinovane medzi oboma
národnými rezortmi geodézie a kartografie. Po zmene spoločenských pomerov v roku 1989 sa však nedostatky zákona prejavili tak intenzívne, že potreba urgentného prijatia novej právnej normy sa stala absolútnou nevyhnutnosťou, najmä vo vzťahu k novému chápaniu vlastníctva,
vo vzťahu k rozvíjajúcej sa podnikateľskej činnosti a k nevyhnutnosti posilniť funkcie právneho štátu. V dôsledku
toho práce po novembri 1989 nadobudli razantné tempo
a zásadne reformnú novú orientáciu. Cieľom novej právnej
úpravy po roku 1989 bolo okrem iného vytvoriť štátny evidenčný nástroj na uskutočňovanie funkcií štátu pri ochrane
právnych vzťahov viažucich sa k nehnuteľnostiam, a to bez
rozdielu subjektu, nehnuteľnosti, resp. druhu vlastníckeho
práva.
Aj v Akčnom programe Slovenského úradu geodézie
a kartografie na obdobie 1990 až 1991 bola vyjadrená potreba pokračovať na tvorbe nového zákona o štátnom KN
(katastrálneho zákona) vrátane naň nadväzujúcej vyhlášky, ktoré mali nahradiť existujúcu právnu úpravu EN (zákon o EN [1] a jeho vykonávaciu vyhlášku č. 23/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov). V dôsledku nového ústav-
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ného vymedzenia kompetencií medzi federáciu a národné
republiky (§ 37 ods. 3 ústavného zákona č. 556/1990 Zb.)
prešla zákonná úprava evidencie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam do pôsobnosti federácie [19], [20]. Prijatím
dvojice nových zákonov, federálneho zákona č. 265/1992
Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb.
o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike, bol konštituovaný integrovaný štátny evidenčný nástroj – IS, a to v súlade s čl. 9 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, v pôsobnosti národných republík. Tento
evidenčný nástroj obsiahol okrem evidovania nehnuteľností aj evidovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam,
čím zachoval a využil vzájomnú spätosť údajov o nehnuteľnostiach a údajov o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Ale to je už téma za hranicami nášho príspevku, téma
súčasného KN.

5. Záver
KN na Slovensku je v dôsledku historických príčin poznačený tým, že technické parametre produktov jednotlivých
katastrálnych mapovaní iba čiastočne vyhovujú požiadavkám začiatku 21. storočia. Zásadným spôsobom sa v ňom
prejavujú negatívne dôsledky historického oddelenia vlastníctva pozemkov od užívania pozemkov z obdobia 1948
až 1989. Problém je výsledkom kolektivizácie poľnohospodárskych a lesných pozemkov po roku 1948, keď v značnej časti prípadov nedošlo k zmene vlastníctva pozemkov
(zoštátnenie a pod.), teda vlastníctvo k pôvodným nehnuteľnostiam z obdobia pred kolektivizáciou bolo v zásade
zachované, ale vlastníkovi pozemkov bolo väčšinou znemožnené realizovať svoje vlastnícke práva. V menšej miere
sa tento problém dotýka aj priestorov v intravilánoch.
Sortimentnú pestrosť máp EN, ktorá bola determinovaná dobou ich vzniku, GSS a kartografickým zobrazením,
rôznou presnosťou obsahu, samotným obsahom máp
a najmä spôsobom ich (v niektorých prípadoch viac ako
storočnej) aktualizácie a prekresľovania, možno demonštrovať údajmi v tab. 1, v ktorej je uvedený stav máp EN
k 1. 1. 1993. Autori článku ju zostavili podľa vtedajšieho
územnosprávneho členenia Slovenska na 38 okresov. Percentuálne rozlíšenie číselne určených máp EN a máp v siahových mierkach je vypočítané pre vtedajšie okresy a tiež pre
celé územie Slovenska. Z tab. 1 a grafu na obr. 1 možno
vyčítať (ak priradíme separátne zmapovaným extravilánom
alebo zastavaným územiam obcí vždy váhu 0,5 k. ú.), že
počas 10-ročného obdobia predchádzajúceho úlohe BOMF
(1961 – 1971), v rámci úlohy BOMF (1971 – 1985) a počas obdobia voľného pokračovania úlohy (tvorba ZMVM), ktorému sa v príspevku venujeme (1985 – 1992), bolo v rokoch
1961 až 1992 zmapovaných (TH mapy, TH mapy s výpočtom súradníc, ZMVM) spolu 47,18 % územia Slovenska.
Číselne určených bolo 36,70 % územia, pričom 12,26 %
územia bolo zmapovaných podľa predpisov na tvorbu
ZMVM. Pomerne veľká časť územia republiky – 44,67 % –
bola pokrytá mapami v siahových mierkach. Pre úplnosť
poznamenávame, že nevýznamná časť územia s mapami
zhotovenými podľa Návodu A a s TH mapami (v tab. 1
označené kódom „k“) bola „sčíselnená“ kartometrickou
metódou.
Po 1. 1. 1993 tvorba ZMVM neustala a do dátumu spracovania tohto príspevku sa podarilo zmapovať technológiou ZMVM ďalších 10,40 % územia SR, s pokračujúcim
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Tab. 1 Fond máp evidencie nehnuteľností k 1. 1. 1993

Braslava

20

5

Braslava-vidiek

77

1

82

5

101

15

Čadca

45

2

Dolný Kubín

86

15

Dunajská Streda

113

7

1

Galanta

68

9

3

Humenné

123

13

4

63

Košice

19

4

2

2

Košice-vidiek

125

24

1

Komárno

45

1

3

3

1

6

9

12

27

1

6

6

8

13

10

4

8

6

1

4

4

1

2

8

Lučenec

87

10

Liptovský Mikuláš

103

3

Levice

125

5

Michalovce

115

Marn
Nitra
Nové Zámky

72

2

Prievidza

72

9

Prešov

148

25

Poprad

88

10

Považská Bystrica

105

Rimavská Sobota

162

8

Rožňava

90

11

1

Senica

82

8

1

Svidník

105

13

Stará Ľubovňa

46

6

3

23

Spišská Nová Ves

93

7

2

15

Trenčín

105

28

1

Topoľčany

145

17

1

Trnava

118

8

2

Trebišov

110

16

3

Veľký Krš

76

13

Vranov nad Topľou

78

15

Žilina

88

9

Žiar nad Hronom
Zvolen

85
101

14
16

3 520

394

1

1

9

17
2 (2k)

6

24

2 (2k)

1

46

2

4

5

3

37

7

31

2

2

1

8

83

1

3

68

2

4

134

2

1

2

4

1

2

2

3
3

27

17

9

2

77

1

1

3
5

1

1

19
59

1

17 %

74 %

14 %

1

3

72 %

6%

19

10

42 %

28 %

19

4

8

1

13

1

17

3

7%

91 %

1

19 %

81 %

6

67 %

17 %

42 %

0%
57 %

4

58

26

21 %

1

41

3

4%

94 %

1

46

4

32 %

55 %

1

12

17

52 %

21 %

14

2

2

118

4%

94 %

2

34

1

64 %

30 %

2%

0%

124

1

3%

93 %

64

3

7

5

36

7%

91 %

12 %

50 %

4

6

74 %

4%

2

44

14

38 %

58 %

5

2

20

74 %

0%

9

9

24

2

95

11

14 %

62 %

1

4

3

7

6

38

8

36 %

47 %

1

1

1

70

3

11 %

87 %

5

7

10

9

76 %

14 %

11

3

70 %

27 %

38

21

27 %

52 %

4

4

42 %

6%
49 %

3

5

7

22

7

6

1

19

12

1

1
1

11

2

3

7

20

2

2

1

53
29

2

56

759

92

1

36

3

14

8

1

25

1

1

2

1

11 (1k)

32

261

1
10

2
1 (1k)

1 (1k)

2

4

1

18

199

2

1

7
3
3

88

3
5

3
34

2

1

1
1

5

1

2

1

mapami v siahových
mierkach

71%

6

8

9

32

číselnými mapami

2

8

5

3

8

len extravilán

13

10

5 % 89 %

4

15

11

len intravilán

4

3

59

celé k. ú.

4

10

22
11

len extravilán

3

2

3

1

len intravilán

67

54
11

0%

3

101

16

3

100 %

3

2
3

Plošné
pokrytie

SUV

6 (6k)

3

54

celé k. ú.

len extravilán

len intravilán

2 (2k)

52

2

Inštrukcia A

3

Bardejov

3

celé k. ú.

len extravilán

TH mapy

7
3

Banská Bystrica

SR

len intravilán

celé k. ú.

THMs

len extravilán

Počet
k. ú.

len intravilán

Názov pôvodného
okresu

celé k. ú.

ZMVM

2

21

2

244

59

9

21 %

3

9%

89 %

60

23

29 %

65 %

48

4

18 %

68 %

3

71 %

22 %

2

36 %

3%

1

81 %
45 %

16 %
30 %

16
3

19

66
104

1

1

13
30
14

1 467

4

207 36,7 % 44,7 %

Vysvetlivky:
THMs – TH mapy s výpočtom súradníc podrobných bodov,
SUV – mapy v gellérthegyskom bezprojekčnom GSS, stereografickom GSS a vo valcovom GSS, pôvodne v siahových mierkach.
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trendom uprednostňovania východnejšie a severnejšie položených okresov pred juhom a západom SR. Kvalitu máp
KN v posledných rokoch mimoriadne pozitívne ovplyvnilo aj dohotovenie 260 komplexných projektov pozemkových úprav (ďalších 191 je rozpracovaných) zadávaných
v extravilánoch s najrôznejšou kvalitou máp, pretože nekvalita mapy nebola dôležitým výberovým kritériom na
zadávanie projektov. To však je téma na analýzu tvorby
máp KN v rokoch 1993 až 2014.
Na záver možno konštatovať, že uvedené informácie
o EN sa stali základom pre novú právnu úpravu, ako aj pre
riadenie rozvoja technickej časti EN (od roku 1993 KN)
a spolu s informáciami o budovaní IS KN z obdobia rokov
1993 až 2013 dopĺňajú vedomostnú bázu nevyhnutnú pre
poznanie a prácu s údajovou základňou dnešného KN z pohľadu jeho technických procesov a pre rozhodovaciu činnosť nielen v podmienkach KN, ale aj o celom IS KN.
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Přehled kontrolní a dohlédací činnosti
zeměměřických a katastrálních
inspektorátů

Ing. Milan Tomášek,
Zeměměřický a katastrální inspektorát
v Českých Budějovicích

Abstrakt
Zeměměřické a katastrální inspektoráty v České republice (ČR) jsou zmocněny provádět nejen kontrolu výkonu státní správy
katastru nemovitostí ČR, ale i dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo. Jedná se tedy o orgán vnější kontroly ve vztahu k výsledkům práce a vnitřních kontrolních
mechanismů katastrálních úřadů, ale i ve vztahu k vnitřním kontrolním mechanismům úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. Systémy vnitřních kontrol však mohou být nedostatečné anebo selhávají a vnější nezávislá kontrola se stává
nepostradatelnou.
Overview of Inspection and Supervisory Activities of Survey and Cadastral Inspectorates
Summary
Survey and cadastral inspectorates (SCI) in the Czech Republic are authorised to carry out not only the inspection of government administration performance of the cadastre of real estate of the Czech Republic, but also supervise checking of survey
activities results, which are used for cadastre of real estate of the Czech Republic and for state map series. SCI is the inspection
authority with regards to the results of work and internal control mechanisms of cadastral offices, as well as to internal
control mechanisms of licenced surveyors. The internal control systems can be inadequate or can fail and so independent
outer control is becoming vital.
Keywords: cadastre of real estate, survey activities results, control

1. Úvod
Zákonem České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
[1] byly zřízeny zeměměřické a katastrální inspektoráty
(ZKI). V § 4 tohoto zákona jsou vymezeny činnosti ZKI.
Článek se zaměřuje na činnosti uvedené pod písmeny a),
b) § 4, a sice kontrolu výkonu státní správy katastru nemovitostí (KN) České republiky (ČR) katastrálními úřady (KÚ)
a dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro KN ČR a státní mapové dílo. S těmito činnostmi souvisí další pravomoci ZKI, a sice předkládají Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu
(ČÚZK) návrhy opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu, projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví a předkládají návrh na odejmutí
úředního oprávnění. V článku je uveden přehled kontrolní a dohlédací činnosti všech ZKI, následně jsou tyto
činnosti podrobněji představeny na příkladě ZKI v Českých Budějovicích (ČB).

2. Kontrolní činnost
Kontrola výkonu státní správy KN ČR KÚ je jednou z hlavních činností ZKI. ZKI při kontrole postupuje podle jednacího řádu, od 1. 1. 2014 i podle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád). Kontroly jsou vykonávány dle
plánu kontrol, pokynů ČÚZK, na žádost jiného státního
orgánu, nebo z jiného vnějšího podnětu.
Kontroly jsou následné a jsou prováděny nejen na vedení a obnovu dat souboru geodetických informací (SGI)
a na vedení a obnovu dat souboru popisných informací

(SPI), ale i na další činnosti vykonávané KÚ, resp. katastrálními pracovišti (KP), jako např. poskytování údajů KN a průběh řízení o povolení vkladu práv do KN apod. Výsledkem
kontroly ZKI je protokol o kontrole, proti němuž lze vznést
námitky. ZKI navrhuje i způsob odstranění závad. Je třeba
dodat, že KÚ mají zřízenu kontrolní instituci – oddělení
metodiky a kontroly, a to od roku 2008. Zde se však jedná
o orgán kontroly vnitřní, provádějící kontroly průběžné,
případně výstupní, a nepožívá výhod zákonného zřízení
a zmocnění. Jeho kontrolní pravomoci podléhá pouze
KÚ a jeho KP.
Zjištěné závady pak ZKI oznamuje ČÚZK ve formě (pololetních) rozborů kontrolní činnosti, případně bezodkladně. Na základě kontrolního zjištění je ZKI oprávněn zastavit nekvalitní provádění prací, případně užití jiných chybných výsledků v rámci správy a vedení KN.
Počet kontrol v posledních (dvanácti) letech vykazuje setrvalý stav (obr. 1). Kontrole podléhá celá řada činností prováděných KÚ.
Kontroly lze rozčlenit do tří skupin, dle jejich vlivu na
kvalitu dat, a sice:
• kontrola činností při obnově katastrálního operátu,
• kontrola činností při vedení katastrálního operátu,
• kontrola ostatních činností KÚ.
První skupina kontrol zahrnuje činnosti ovlivňující kvalitu dat při jejich vzniku, druhá skupina obsahuje kontroly
činností ovlivňující následnou údržbu (kvality) dat, třetí
skupina kontrol necílí na činnosti přímo ovlivňující kvalitu
dat, ale zpravidla kvalitu vlastních řízení prováděných KÚ.
V ČR je zřízeno 7 ZKI, přičemž každý z nich obsáhne kontrolu všech činností v oblasti výkonu státní správy KN jiným početním rozložením kontrol dle místních podmínek
a požadavků. Již zmíněný pololetní rozbor kontrolní činnosti má předepsanou osnovu v jednacím řádu ZKI (ČÚZK,
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Obr. 2 Graf kontrolní činnosti ZKI ČB

č. j. 21 732/2013-14), dle něhož jsou kontroly řazeny do
jedenácti kapitol. Rozbory kontrolní činnosti jsou zpravidla zpracovány podrobně, rozsah přesahující 100 stran
není výjimkou.
Z grafu na obr. 2 je patrné, že kontroly na úseku obnovy
a vedení katastrálního operátu svým součtem převyšují počet kontrol, jež se zaměřují na průběh správních řízení a dalších činností prováděných KÚ (KP).

2.1 Kontrola obnovy katastrálního operátu
Do této skupiny řadíme kontroly obnovy katastrálního operátu novým mapováním, přepracováním SGI a kontroly převodu katastrální mapy do digitální formy (DKM) v S-JTSK.
Dále pak práce v polohových bodových polích (revize,
obnova), revize katastrálního operátu při obnově a změny
souřadnicového systému katastrální mapy v katastrální
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Tab. 1 Přehled kontrolní činnosti ZKI ČB v letech 2008 až 2013 (činnosti související s obnovou katastrálního operátu)
2008

2009

2010

2011

2012

1

9

1

5

5

4

Obnova mapováním, DKM po KPÚ

25

15

16

12

2

1

Obnova přepracováním a převod (DKM, KMD)

22

27

34

19

48

34

Změny souřadnicového systému KM-D na KMD

0

0

1

0

0

0

48

51

52

36

55

39

Kontrolovaná činnost/rok
Bodové pole

Celkem

2013

Tab. 2 Přehled kontrolní činnosti ZKI ČB v letech 2008 až 2013 (vedení SPI a SGI)
Kontrolovaná činnost/rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vedení SPI (vyznačování změn)

117

77

77

73

56

52

31

19

12

17

23

23

0

0

0

0

3

9

148

96

89

90

82

84

Vedení SGI
ISKN
Celkem

mapě digitalizované – KMD (změna ze systému stabilního
katastru v KM-D do S-JTSK).
Kontroly se cílí na různé činnosti při obnově, od revize
hranic katastrálních území, zaměření identických bodů,
přes (zpřesňující) transformace rastrů map, přepočet původních výsledků zeměměřických činností, až po tvorbu
vektorové kresby a uložení výsledku obnovy v dokumentaci KÚ. Na KÚ fungují mechanismy vnitřních kontrol a jejich výstupy (protokoly) jsou součástí dokumentace obnovy katastrálního operátu. Lze tedy kontrolovat i vlastní
mechanismy průběžných a následných kontrol KÚ, i jejich
případnou absenci.
Počet kontrol na činnosti související s obnovou katastrálního operátu se u ZKI ČB pohyboval v posledních letech v průměru cca 46 za rok (od 36 v roce 2011 do 55
v roce 2012), viz tab. 1. Celkem za roky 2008 až 2013 jich
bylo provedeno 281, přičemž při šesti kontrolách byly shledány závažné nedostatky, tedy takové nedostatky, pro
které musel být elaborát nebo jeho významná část předělána. Ve 115 případech byl elaborát s výrazně nízkým (nebo
žádným) počtem drobných závad. U revize a obnovy bodů
podrobného polohového bodového pole (PBPP) nebyl
v tomto období kontrolován elaborát obsahující závažné
závady, pro které by nemohl být převzat do dokumentace KÚ.
2.2 Kontrola vedení SPI a SGI
Do této skupiny jsou zařazeny kontroly vyznačování změn
v SPI, včetně protokolu o záznamech a vlastního provádění
zápisů do KN záznamem a poznámkou, kontroly vyznačování změn v SGI a kontroly SPI po obnově katastrálního
operátu. Dále pak vyhotovování neměřických záznamů
a kontrola dat v databázi informačního systému katastru
nemovitostí (ISKN). Tato skupina kontrol je na ZKI ČB zpra-

vidla skupinou nejpočetnější, z důvodu, že je zaměřena na
rozsáhlou agendu KÚ a KP, viz tab. 2.
2.3 Kontrola zápisů práv a vedení dalších řízení
Zde jsou zařazeny kontroly protokolu o vkladu (vyznačování plomb), kontrola aplikace ISKN „příprava aktualizace
(PA)“ a aplikace „pořízení dat návrhu (AK)“, kontrola uložení dokumentačních fondů, kontrola řízení o povolení
vkladu práv do KN (věcná správnost rozhodnutí, vedení
spisu apod.), kontrola lhůt zápisů do KN vkladem a záznamem. Dále pak řízení o opravě chyb v katastrálním
operátu a o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu (tzv. řízení OR), poskytování informací
z KN veřejnosti, poskytování podkladů pro měření zeměměřičům (řízení PM) a řízení o potvrzování geometrických
plánů (PGP), viz tab. 3.

3. Dohlédací činnost
Na základě § 4 písm. b) zákona č. 359/1992 Sb. [1] ZKI dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností (dohled), které jsou využívány pro KN ČR a státní mapové dílo.
Jedná se o posuzování vybraných zeměměřických činností
(podle § 3, 4 a 5 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů [2], dále jen „zeměměřický zákon“) z hlediska odborné úrovně, dosažení
předepsané přesnosti a správnosti a úplnosti náležitostí
podle obecně závazných právních předpisů. Je třeba připomenout, že zeměměřickým zákonem má úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ověřovatel) dále stanoveny
povinnosti v § 16, mimo jiné při ověřování jednat odbor-
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Tab. 3 Přehled kontrolní činnosti ZKI ČB v letech 2008 až 2013 (zápisy práv a ostatní činnosti)
2008

2009

2010

2011

2012

21

13

13

12

5

6

Dokumentace

0

0

2

0

1

1

Řízení v aplikaci AK, PA

0

0

0

0

9

0

27

36

19

30

18

18

9

2

0

1

13

7

Poskytování informací z KN

37

36

15

12

9

35

Řízení PM, PGP

19

23

25

13

26

8

113

110

74

68

81

75
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Obr. 3 Graf počtu dohledů na ověřování výsledků zeměměřických činností (celá ČR)
ně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného
stavu věci. Při dohledu ZKI dohledává a posoudí různé podklady, jež jsou dokumentovány KÚ a souvisejí s kontrolovaným elaborátem, často dochází i k prověření nebo přeměření situace v terénu.
KÚ oproti tomu podle § 72 odst. 2 vyhlášky ČÚZK č.
26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (od 1. 1. 2014
podle § 74 odst. 3 vyhlášky č. 357/2013 Sb.) při přebírání
výsledků zeměměřických činností zkoumá, zda tento výsledek neobsahuje zjevné vady. Přitom vždy přezkoumá, zda
tento výsledek je ověřen ověřovatelem v rozsahu jeho
oprávnění, má předepsané náležitosti, vychází z údajů KN
a nepřekračuje stanovené mezní odchylky. Dále pak zkoumá, zda nové a změněné parcely jsou označeny správnými
parcelními čísly. Z uvedeného vyplývá, že kontrola prováděná KP je do jisté míry pouze formální. Kontrola (resp.
převzetí výsledku) KP je prováděna na základě žádosti
odborně způsobilé osoby, možnou sankcí za jeho nízkou
úroveň je propadnutí správního poplatku 100 Kč.

ZKI vykonává dohled z vlastního podnětu, dle svého
plánu kontrol, nebo na návrh ČÚZK. ZKI může vykonat dohled i na základě podnětu KÚ, KP, Zeměměřického úřadu,
jiného státního orgánu, nebo i na podnět fyzické nebo
právnické osoby. Dohledu podléhá výsledek zeměměřické
činnosti již od okamžiku ověření ověřovatelem, tedy např.
u geometrického plánu (GP) již před kontrolou a potvrzením KP.
Určitá rozkolísanost v počtu vykonaných dohledů (obr. 3)
může být způsobena mnoha faktory, např. různým rozsahem kontrolovaných výsledků. Počet dohledů je téměř
čtvrtinový v porovnání s počtem kontrol, tato skutečnost
je však způsobena podstatně větším rozsahem činností, jež
podléhají kontrole.
Pokud se podrobněji zaměříme na rozložení dohlédací
činnosti na ZKI ČB (obr. 4) zjistíme, že počet dohledů vykonaných na GP a vytyčovacích dokumentacích je v posledních letech podobný a celkové množství vykonaných
dohledů klesá s množstvím vykonaných dohledů na ob-
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novu bodů PBPP a na obnovu katastrálního operátu. Tím
je myšlena nejen obnova katastrálního operátu na základě
komplexních pozemkových úprav (KPÚ), ale i tvorba nebo
podíl na tvorbě KMD zadávané v rámci veřejných zakázek.
Výsledkem dohledu je protokol, jenž obsahuje nejen
vytknuté závady, ale zpravidla i způsob nápravy. Proti výsledku dohledu (protokolu) je možné podat námitky.
ZKI ČB v roce 2013 vykonal 79 dohledů, přičemž jen
žádostí o potvrzení GP v Jihočeském kraji bylo vyřízeno
11 280, ve 294 případech (řízeních) byl GP nepotvrzen.
Lze tedy předpokládat, že na kontrolu prováděnou KP,
případně na dohled ZKI se nemůže ověřovatel spoléhat,
pokud chce předejít chybám v elaborátech, které ověřuje. Pro ilustraci: v roce 2013 bylo vykonáno celkem 59
dohledů na GP a vytyčení hranic pozemků, přičemž 11
dohledů bylo vykonáno z podnětu, a to z podnětu KP (4),
stavebního úřadu (2) nebo fyzické osoby (5). Ojediněle
žádá o vykonání dohledu i sám ověřovatel (na svou zakázku), pokud vede spor s KP ohledně technické správnosti svého díla. Dohled na elaborát KPÚ nebo PBPP je
většinou prováděn z podnětu KP. V letech 2008 až 2013
bylo ZKI ČB vykonáno celkem 237 dohledů na dokumentaci GP a vytyčení hranic, přičemž 70 elaborátů vykazovalo závažné závady, oproti tomu 66 jich bylo téměř bez
závad. Elaborátů obnovy katastrálního operátu bylo kontrolováno 114, z nichž 18 vykazovalo závažné závady,
avšak 28 obsahovalo jen drobné nebo žádné vady. U elaborátů bodových polí, kterých bylo kontrolováno 181,
jen 11 vykazovalo závažné závady, avšak 56 jich bylo téměř bezvadných. ZKI ČB vykonává dohled na významnou část těchto elaborátů PBPP a závažné závady se vyskytují zpravidla jen u prvního dohledu u každého ověřovatele.
S vlastní dohlédací činností však souvisí i vynutitelnost
nápravných opatření, resp. motivační nástroje, jež může
inspektorát využít. Takovým nástrojem negativní motivace je sankční řízení – řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví (dále jen „porušení pořádku“). Porušení
pořádku je upraveno zeměměřickým zákonem [2] (§ 17a
až 17c), a to jako přestupek nebo jiný správní delikt.

Přestupku na úseku zeměměřictví se může dopustit jedinec, který např. neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje
výkon zeměměřických činností, které mají být využívány
pro KN, základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled. Přestupkem je i vykonání
zeměměřické činnosti osobou nezpůsobilou osobně. Přestupek tedy cílí na neodbornou fyzickou osobu.
Jiného správního deliktu na úseku zeměměřictví se dopustí právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu své
podnikatelské činnosti, pokud se dopustí jednání specifikovaného zeměměřickým zákonem jako přestupek na úseku zeměměřictví, dále pak osoba oprávněná vykonávat
zeměměřické činnosti, pokud:
• neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu,
• na vyzvání nepředloží příslušným orgánům státní správy
k nahlédnutí, případně k využití geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby,
• neoznámí změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí (do 30 dnů od zjištění).
Jiného správního deliktu se dopustí ověřovatel v případech, kdy:
• nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené zeměměřickým zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN a státní mapové
dílo,
• odmítne potvrdit praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, která pod jeho vedením praxi vykonala,
• neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení
úředního oprávnění,
• ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou,
která k této činnosti není odborně způsobilá.
Řízení o porušení pořádku je správním řízením. Tento
nástroj je velice zásadní, neboť skutečně motivuje ověřovatele k nápravě. Uložená pokuta za porušení pořádku
(jiný správní delikt) může dosahovat výše až 250 000 Kč,
u přestupku až 25 000 Kč. Uložení pokuty za jiný správní
delikt lze projednat do 1 roku ode dne, kdy se ZKI o porušení pořádku dozvěděl, nejdéle však do 5 let ode dne,

GaKO 60/102, 2014, číslo 5, str. 041

Tomášek, M.: Přehled kontrolní a dohlédací činnosti...

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 5

137

Tab. 4 Porovnání počtu dohledů a sankčních řízení v roce 2013
ZKI v

Dohledy

Správní
řízení

Pokuty
[Kč]

Brně

73

9

265 000

Č. Budějovicích

79

0

0

Liberci

24

4

105 000

Opavě

12

3

125 000

Pardubicích

43

1

20 000

Plzni

86

10

181 000

Praze

55

5

75 000

Tab. 5 Počet odebraných úředních oprávnění

Rok
Odejmutých
oprávnění

1997

1998

2000

2001

2004

2007

2008

2010

2011

2013

Celkem

1

5

1

2

1

1

1

2

1

1

16

kdy k porušení došlo. Je třeba si uvědomit, že porušováním předpisů nedochází jen k naplnění katastrálního operátu nekvalitními daty, případně ke sporům vlastníků nemovitostí, ale i k významné konkurenční výhodě. Cena
zeměměřických činností může být významně ovlivněna,
pokud je zaměstnána neodborná pracovní síla, měření je
prováděno nedostatečně nebo vůbec, případně je využívána nepovolená stabilizace apod. Zde je zásadní, že ZKI
je nezávislým kontrolním orgánem nejen na KÚ, ale i vůči
soukromé zeměměřické sféře. Z případné uložené sankce
nemůže mít výhodu konkurenční ani finanční, pokuta je
příjmem státního rozpočtu.
Z tab. 4 vyplývá, že počet a výše sankcí nemusí být odvislá od množství vykonaných dohledů. Finanční sankce
však není jediným možným opatřením. ZKI také předkládá
ČÚZK návrh na odejmutí úředního oprávnění, a to při závažném nebo opakovaném porušení pořádku. Opakovaným porušením pořádku se rozumí porušení pořádku,
jehož se ověřovatel dopustil v době do 3 let od právní
moci rozhodnutí, kterým mu byla uložena pokuta za předchozí porušení pořádku. Úřední oprávnění ČÚZK odejme
na dobu nejvýše 5 let. Po uplynutí této doby je pro opakované udělení úředního oprávnění nutné úspěšně složit
zkoušku odborné způsobilosti.
Z tab. 5 vyplývá, že za dobu platnosti současného uspořádání ZKI podle novely zákona [2] v roce 1997 bylo odejmuto 16 úředních oprávnění, přičemž v letech 1999, 2002,
2003, 2005, 2006, 2009 a 2012 nebylo odejmuto žádné
oprávnění. Úřední oprávnění bylo na základě úspěšného
složení zkoušky odborné způsobilosti znovu uděleno čtyřem ověřovatelům.
Z uvedených statistik lze tedy odvodit, že obecně
sankce nejsou nijak nadužívány. Konkrétně ZKI ČB v letech 2008 až 2013 vykonal 532 dohledů, přičemž porušení
pořádku bylo projednáno v pěti případech (celkem za
105 000 Kč).
Ověřovatel vždy nese objektivní zodpovědnost za kvalitu díla od okamžiku ověření. Proto by měla být věnovaná
pozornost systému vnitřní kontroly, a to zejména ve vět-

ších firmách, kde ověřovatel nemůže být alespoň přítomen
celému procesu výkonu zeměměřické činnosti, jež ověřuje.

4. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že vnější kontrola ZKI, nezávislá
jak vůči KÚ, tak i soukromé zeměměřické sféře, je nezbytná, avšak nemůže nahradit vnitřní kontrolní systémy jednotlivých subjektů. Je nutné, aby veškeré subjekty, které
obnovují a aktualizují data KN, ať už státní správa nebo
soukromá geodetická sféra (ověřovatelé), přijaly taková
opatření, která by zamezila skutečnosti, že některé výsledky zeměměřických činností se zavedou do KN bez kontroly, nebo po kontrole zcela nedostatečné, neboť takto
se mohou předmětem evidence stát data chybná, jejichž
opravení je následně velice složité.
ZKI, vzhledem k poměrně rozsáhlým pravomocím,
mají možnost přispět ke zvýšení kvality dat evidovaných
v KN a ujednotit kvalitu výsledků zeměměřických činností
v rámci své územní působnosti, bez ohledu na skutečnost,
zda je vyhotovitelem orgán státní správy nebo soukromý
subjekt. Přesto je zde určitý personální deficit, jenž se projevuje skutečností, že procento zkontrolovaných výsledků
zeměměřických činností je poměrně nízké.
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Abstrakt
Výber jednej z možností kompetenčného riešenia rozhodovania o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam je dôležitý krok v etape prípravy legislatívy katastra nehnuteľností. Celoeurópske aspekty tohto rozhodovania
začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia, ktoré ovplyvnili toto rozhodovanie. Zhodnotenie prijatého kompetenčného
riešenia z pohľadu 20-ročného pôsobenia súčasného katastrálneho zákona.
Reflections about Some European Aspects of our Cadastral Authorities’ Competences
Summary
Selection of one possibility of the competence solution regarding decision about origin, change and extinction of the ownership
right to real estate is an important step in the preparatory stage of the Cadastre of real estate legislation. Pan-European aspects
of this decision making in the early 90´s of the 20th century having influenced it. Assessment of the adopted competence solution from the perspective of 20-year effect of existing Cadastral act.
Keywords: tenure, ownership right, entry of right into the cadastre of real estate, contribution of right into the cadastre of real
estate, information system
1. Úvod
Vlaňajšie okrúhle 20. výročie vstúpenia do účinnosti dvojice
zákonov, federálneho zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam [1] (obr. 1)
a zákona Slovenskej národnej rady (SNR) č. 266/1992 Zb.
o katastri nehnuteľností (KN) v Slovenskej republike (SR) [2],
je vhodnou príležitosťou pripomenúť si zrod súčasnej
kompetenčnej štruktúry spravovania informačného systému (IS) o nehnuteľnostiach a zároveň aj IS o vlastníckych
a iných vecných právach k nehnuteľnostiam, vrátane kompetencie rozhodovania o vzniku, zmene a zániku týchto
práv na kontraktuálnom základe. Táto dvojica zákonov
nadobudla účinnosť 1. 1. 1993 a založila KN ako evidenčný
nástroj na uskutočňovanie funkcií štátu pri ochrane právnych vzťahov a pri využívaní a ochrane nehnuteľností a ako
štátny IS o nehnuteľnostiach. V tom čase platné rozdelenie kompetenčných sfér medzi vtedajšou česko-slovenskou federáciou a národnými republikami si vyžiadalo
v procese tvorby právnej úpravy KN upravenie podmienok vzniku, zmeny a zániku vlastníckych práv a iných vecných práv k nehnuteľnostiam federálnym zákonom a upravenie administratívno-technických otázok zákonmi vtedajších národných rád. Bývalé Federálne zhromaždenie
pri schvaľovaní zákona č. 265/1992 Zb. [1] nie celkom
rešpektovalo ustanovenia vtedy už platného zákona SNR
č. 266/1992 Zb. [2], takže dobová právna úprava KN, vrátane úpravy zápisu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, obsahovala i niektoré ustanovenia, ktoré
sa museli riešiť výkladom a usmerneniami. Potreba odstránenia týchto systémových nedostatkov v právnej úprave
KN, ďalej potreba prispôsobiť právnu úpravu novému štátoprávnemu usporiadaniu a zmenám, ku ktorým medzičasom došlo v súvisiacich právnych predpisoch, ďalej potreba zohľadnenia poznatkov a skúseností z pôsobenia
zákonov [1] a [2] a potreba zjednodušiť aplikačnú prax ich

zlúčením do jednotnej právnej úpravy (ako dôsledok nového štátoprávneho usporiadania po vzniku samostatného Slovenska a samostatného Česka) viedli k prijatiu
nového katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 1. 1996.
Zákon Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) [3], ktorým boli obidva predchádzajúce zákony zrušené a nahradené, na podstate vkladového konania nič nezmenil [4] a s nepodstatnými novelizáciami platí dodnes.

2.

Rozhodovanie o právach k nehnuteľnostiam
v kompetencii katastrálnych orgánov ako
zásadný prelom v štátnej evidencii spravovania
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Každá nová právna úprava musí do istej miery rátať s dosiahnutým stavom regulácie spoločenských vzťahov v upravovanej oblasti. Vývoj vlastníctva nehnuteľností na území
Slovenska, a to najmä mimo zastavaného územia obce
(ďalej len „extravilán") bol po 2. svetovej vojne charakterizovaný oddelením vlastníctva pozemku od jeho užívania.
Dôsledky tohto vývoja sa v plnom rozsahu prejavili po roku
1989 a novokreovaný KN sa musel s nimi vyrovnať. Išlo
najmä o tieto skutočnosti:
a) pozemková kniha, ktorá evidovala vlastnícke vzťahy, prestala byť spravovaná po roku 1951. Zápisy v nej sa po
tomto roku vykonávali len sporadicky. Evidencia nehnuteľností, ktorá bola založená v roku 1964, v extraviláne
evidovala najmä užívacie vzťahy a vlastnícke vzťahy väčšinou iba v zastavanom území obce (ďalej len „intravilán“),
b) v dôsledku kolektivizácie poľnohospodárskych a lesných
pozemkov po roku 1948 vo väčšine prípadov nedošlo
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Obr. 1 Zbierka zákonov z roku 1992 a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
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k zmene vlastníctva pôvodných pozemkov (zoštátnenie a pod.), teda vlastníctvo pôvodných nehnuteľností
z obdobia spred roka 1948 bolo v zásade zachované,
ale vlastníkovi pozemkov bolo väčšinou znemožnené
realizovať svoje vlastnícke práva (uprednostnenie užívania pred vlastníctvom). Evidencia nehnuteľností (ako
nástroj štátu) evidovala pozemky iba tak, ako boli užívané poľnohospodárskymi družstvami a lesohospodárskymi jednotkami. Problém nevyriešili ani etapovité reštitúcie vlastníckeho práva po roku 1989, keď v značnej
časti prípadov reštituentom bolo síce obnovené vlastníctvo, ale títo nemali záujem reálne do držby vstúpiť
a nechali svoje nehnuteľnosti v nájme a v obhospodarovaní nástupníckych poľnohospodárskych a lesohospodárskych organizácií. V menšej miere sa tento problém dotýka aj priestorov v intravilánoch,
c) prechod vlastníckeho práva dedením k pôvodným „skolektivizovaným“ nehnuteľnostiam, ku ktorým bola zamedzená možnosť výkonu vlastníckych práv, bol v období 1951 až 1989 väčšinou možný iba zjednodušeným
spôsobom evidencie (označenie parcelným číslom, prípadne označením, že pozemky sú v užívaní roľníckeho
družstva, bez kompletnej geometrickej definície parciel
v extraviláne); takáto zjednodušená evidencia sa ukázala v podmienkach rozvoja trhu s nehnuteľnosťami,
t. j. po roku 1989 nepoužiteľnou,
d) prevod a prechod vlastníckeho práva k pozemkom
v extraviláne, ktoré boli v období 1951 až 1989 trvale
zabraté pod stavby (vodné nádrže, cesty, železnice, regulované vodné toky a pod.) odkúpením, prípadne
vyvlastnením, bol iba čiastočne zrealizovaný; podobne
i k pozemkom v intravilánoch obcí pod komplexnou
bytovou výstavbou,
e) stav spravovania KN po roku 1989 bol charakterizovaný
okrem iného aj značným rozsahom duplicitného vlastníctva spôsobeného skutočnosťou, že prídelové listiny
z rokov 1946 až 1948 sa pôvodne nedôsledne a iba vo
veľmi malom rozsahu zapisovali do pozemkovoknižných vložiek. Neúplná aktualizácia v pozemkovej knihe
evidovaného vlastníctva umožňovala po roku 1989 zneužívať tento stav a požadovať zahrnutie pozemkov obsiahnutých ešte v prídelových listinách do dodatočných dedičských konaní. Ak sa po zápise takéhoto dedičstva do KN uchádzal prídelca o zápis svojej prídelovej listiny, bol v dôsledku duplicitného vlastníctva odkázaný na konanie pred súdom,
f ) nijaká inštitúcia nebola poverená v období 1951 až 1989
funkciou správcovstva IS o vlastníckych právach k pozemkom v extraviláne; po roku 1989 bolo treba vychádzať z neúplného IS pozemkovej knihy so zakonzervovaným stavom roka 1948, ktorý bol kombinovaný s IS
evidencie nehnuteľností a s nevyhnutnosťou postupnej aktualizácie tohto stavu o všetky zmeny za obdobie
od roku 1948 [5], [6].
Komplikovaná a bez zmeny legislatívnych noriem neriešiteľná situácia evidencie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam sa začala po roku 1989 čím ďalej, tým väčšmi
prejavovať prvkami evidenčného chaosu. Bola spôsobená
nepriaznivým dedičstvom minulosti, nedoriešenými právnymi vzťahmi k nehnuteľnostiam ešte v pozemkovej knihe
a násilnou likvidáciou súkromných vlastníckych vzťahov
k pôde po roku 1948 [7], [8].
Prijatie zákonov č. 265/1992 Zb. [1] a č. 266/1992 Zb. [2]
znamenalo zásadný prelom v dovtedajšom systéme štátnej evidencie vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam. Prijatím týchto zákonov bola splnená dobová
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spoločenská požiadavka na zriadenie nového nástroja na
uskutočňovanie funkcií štátu, najmä na ochranu právnych
vzťahov k nehnuteľnostiam a na využívanie a ochranu nehnuteľností. Tento nástroj dostal staronové pomenovanie
s novým, presne určeným významom – KN [9].
Zákonom SNR č. 266/1992 Zb. [2] vo väzbe na zákon
č. 265/1992 Zb. [1], na zákon č. 263/1992 Zb., ktorým sa
menil a doplnil Občiansky súdny poriadok, a na zákon
č. 264/1992 Zb., ktorým sa menil a doplnil Občiansky zákonník, zrušil zákon o štátnom notárstve a o konaní pred
štátnym notárstvom (notársky poriadok), bol takýto nástroj štátu – KN – založený. Registrácia zmlúv dovtedajším
štátnym notárstvom prestala byť vykonávaná. Od 1. 1.
1993 začali špecializované orgány štátnej správy – katastrálne úrady – rozhodovať o povolení vkladu vlastníckeho
a iného vecného práva do KN (rozhodovanie o splnení
zákonom ustanovených hmotnoprávnych podmienok vzniku, zmeny a zániku práva k nehnuteľnosti). K tomuto dátumu sa pozemkové knihy a železničná kniha stali súčasťou katastrálneho operátu a dovtedajšie pracoviská pozemkových kníh sa organizačne stali súčasťou katastrálnych úradov.
Presun kompetencií, ktorým sa zverilo rozhodovanie
o niektorých veciach špecializovaným orgánom štátnej
správy na úseku geodézie, kartografie a KN a nie súdom,
bol prejavom využitia ústavnej možnosti riešenia predmetnej regulácie spoločenských vzťahov vyplývajúcej
z čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Pritom nebolo a nie je vylúčené
súdne preskúmanie zákonnosti rozhodnutia týchto orgánov postupom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku. Rozhodovanie o tom, ako doriešiť túto kompetenciu
v nových podmienkach začiatkom deväťdesiatych rokov
20. storočia patrilo k najvážnejším a najnáročnejším aktivitám tohto obdobia.
V období pred prijatím dvojice zákonov [1] a [2], v priebehu ich tvorby, boli v odbornej verejnosti vedené intenzívne diskusie a veľmi náročné, ale aj konfliktné rozhovory medzi odborníkmi a politikmi (národné i federálne
orgány justície, prokuratúry, súdnictva, vnútra, národných úradov geodézie a kartografie, profesijných zväzov
a ďalšie) smerované do ich základnej koncepcie na tému
kompetenčného začlenenia registrácie vlastníckych práv
k nehnuteľnostiam, t. j. ďalšieho spravovania dovtedajšej
neaktualizovanej pozemkovej knihy a dovtedajšej evidencie nehnuteľností, prípadne na tému ich integrovania. Striedavo bolo namietané a obhajované najmä to,
či je z právneho hľadiska korektné, aby o vklade údajov
o vlastníckych právach a iných právach k nehnuteľnostiam do KN na základe zmlúv rozhodovali novokreované
katastrálne autority – katastrálne úrady – v pozícii správnych orgánov v správnom konaní [10]. Diskutovalo sa, či
posudzovanie náležitostí zmlúv nie je výlučne otázka
občianskoprávna, a teda či by rozhodovanie nemalo náležať do kompetencie súdov. Vzhľadom na dobovú i predpokladanú budúcu fyzickú preťaženosť súdnych orgánov
bolo v istom okamihu diskusie dokonca navrhované konštituovať samostatné súdne orgány zriadené pre tento
cieľ – súdne komisariáty, v podstate ako analógia niekdajších pozemkovoknižných orgánov súdov. Katastrálne
úrady by v takomto prípade boli bývali iba orgánmi štátnej správy, ktoré by vykonávali príslušný zápis do štátneho evidenčného IS, a to na základe predchádzajúceho
rozhodnutia týchto súdnych orgánov, čiže pracovali by
iba na evidenčnom princípe. Výsledné riešenie, ktoré bolo
po tejto diskusii prijaté (s účinnosťou od 1. 1. 1993), vychádzalo najmä:
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a) z momentálnej i perspektívnej fyzickej preťaženosti súdov, keď orgány justície neboli spôsobilé predmetnú
agendu bezprostredne zabezpečovať,
b) z 25-ročnej pozitívnej skúsenosti vtedajších stredísk
geodézie (SG) krajských správ geodézie a kartografie
(KSGK) so spravovaním vlastníckych práv k nehnuteľnostiam na evidenčnom princípe podľa zákona č. 22/1964 Zb.
o evidencii nehnuteľností (až na nepodstatné výnimky
prakticky iba v intravilánoch),
c) z pozitívnych skúseností SG KSGK zo spravovania IS
o geometrickej definícii nehnuteľností, t. j. mapového
operátu evidencie nehnuteľností (dnes súbor geodetických informácií KN) prepojeného s IS o textových
informáciách nehnuteľností, t. j. s písomným operátom
evidencie nehnuteľností (dnes súbor popisných informácií KN) a s IS dovtedajšej pozemkovej knihy,
d) z absencie ochoty odbornej verejnosti organizačne a odborne hľadať riešenia ďalšieho alternatívneho správcovstva dovtedajšieho IS o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam – pozemkovej knihy, a tým plniť spoločenskú požiadavku, najmä systémovo začať riešiť zastaranosť, nekomplexnosť, neaktualizovanosť a zlý fyzický
stav dokumentovaných častí operátov pozemkovej knihy.
Výsledné riešenie viedlo nakoniec ku konsenzu v podobe už spomínanej dvojice zákonov [1] a [2], v ktorých
zápis vlastníckych práv k nehnuteľnostiam do KN bol budovaný na troch základných princípoch (konštitučnom, evidenčnom a prenotačnom). Samozrejmým dôsledkom prijatia tohto riešenia bolo i zrušenie dovtedajšieho inštitútu
registrácie zmlúv štátnym notárstvom (Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.). Toto konanie a rozhodovanie o registrácii zmlúv v období 1964 až 1992 predstavovalo všestranné preskúmavanie platnosti zmlúv navrhovaných
na registráciu, a to ako zákonný predpoklad na to, aby
zmluva mohla byť zaregistrovaná. Iba štátnym notárstvom
– orgánom justičného charakteru zaregistrovaná zmluva
mohla byť v uvedenom období ďalej premietnutá do
vtedajšej evidencie nehnuteľností spravovanej SG KSGK.
V súvislosti s analýzou obrovského nárastu počtu podaní na rozhodovanie o návrhu na vklad práva do KN na
základe zmlúv (a ich následný zápis do KN) a obrovského
počtu podaní na zápis záznamom „záznamových“ listín do
KN tesne po 1. 1. 1993 si možno iba čiastočne predstaviť
hektickú a neopakovateľnú dobu zabezpečovania predmetných úloh novokreovanými správami katastra. Plnenie
týchto úloh prebiehalo v permanentnom strese a bolo sprevádzané nedostatočnou podporou zo strany rozpočtových
podmienok práce. Pomaly upadá do zabudnutia i skutočnosť vyplývajúca z prechodných ustanovení zákona [1], podľa ktorých príslušné orgány republiky (t. j. novokreované
správy katastra) museli prevziať všetky veci dovtedajších
štátnych notárstiev, v ktorých prebiehalo konanie o registrácii zmlúv a do účinnosti zákona nebolo v nich vydané rozhodnutie alebo rozhodnutie nebolo doručené. Správam
katastra bola uložená povinnosť tieto veci dokončiť podľa
nového zákona [1]. Počet takto delimitovaných vecí bol
nadštandardne veľký, vysoko prekračoval všetky odhady
spracované v súčinnosti so štátnymi notárstvami v etape
prípravy zákona a navyše bol spojený s dovtedajšou nedostatočnou evidenciou týchto preberaných vecí.
Nová právna úprava KN po 1. 1. 1993 spôsobila, že činnosť katastrálnych úradov ich rozhodovacou kompetenciou získala prvky justičného charakteru a stala sa malou
obdobou rozhodovacej činnosti súdov. Týmto sa činnosť
katastrálnych úradov začala zásadne odlišovať od typickej
činnosti orgánov štátnej správy [11]. V tejto súvislosti sa
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v odbornej verejnosti vynorila otázka, či je pri najnovšom
organizačnom členení od 1. 10. 2013, keď sa v dôsledku
vstúpenia do účinnosti zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov [12] miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku
KN namiesto dovtedajších správ katastra stali katastrálne
odbory okresných úradov, dostatočne garantovaná autonómnosť a nezávislosť tohto osobitného druhu správneho
konania katastrálnych autorít.

3.

Rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku práva
k nehnuteľnostiam a právo Európskej únie

Medzinárodné zmluvy, ktorými sú viazané členské krajiny
Európskej únie (EÚ) vrátane SR, ako aj krajiny usilujúce sa
o vstup do EÚ, sa na oblasť KN a registrácie práv k nehnuteľnostiam (správcovstva nehnuteľností) priamo nevzťahujú. Medzinárodné zmluvy iba zakotvujú všeobecné princípy nepriamo sa dotýkajúce správcovstva nehnuteľností.
Napr. čl. 17 Všeobecnej deklarácie ľudských práv zakotvuje právo vlastniť majetok, rovnaké právo všetkých druhov
vlastníctva, najmä zrovnoprávnenie vlastníckeho práva
občanov, právnických osôb i štátu a poskytovanie rovnocennej ochrany tomuto právu, garancie rovnakého zákonného obsahu a ochrany vlastníckeho práva všetkých vlastníkov, garancie dedenia. S tým je priamo spojené i rovnaké právo nadobúdania vlastníctva nehnuteľností pre
všetky osoby a udržania si tohto vlastníckeho práva, resp.
vyvážené spravodlivé obmedzenie nadobúdania vlastníctva nehnuteľností a obmedzenie jeho udržania – vyvlastnenie alebo obmedzenie výkonu tohto vlastníctva. Podobne čl. l Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd (Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11,
Rome, Italy, 4. 11. 1950 – ďalej iba „Dohovor“) ustanovuje,
že každá fyzická alebo právnická osoba má právo na nerušené užívanie majetku vo svojom vlastníctve a že nikto
nebude tohto vlastníctva zbavený s výnimkou prípadov
vo verejnom záujme, a to za podmienok upravených zákonom a všeobecnými zásadami medzinárodného práva.
Obdobným všeobecným spôsobom je v medzinárodných
zmluvách deklarovaná potreba ochrany ďalších práv, napr.
práva na prístup k informáciám, práva na hospodársky
rozvoj, čiže práva podnikať a mať podiel na tomto rozvoji,
práva vytvárať združenia, práva na ochranu súkromia,
práva na slobodnú voľbu povolania atď. Z tohto vzťahu
medzi právami na jednej strane vyplýva, že záruka vlastníctva, čo je právo na slobodu, je úplná iba s ďalšími spomenutými slobodami, kým na druhej strane ďalšie práva
(slobody) si vyžadujú byť doplnené zárukou vlastníctva,
najmä vlastníctva nehnuteľností. Legislatívny stav v SR začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia začal postupne
reflektovať tieto všeobecné princípy a potrebu ich vyváženého uplatnenia, a to so zvýšeným dôrazom na ochranu
vlastníctva a na ochranu konania v dobrej viere.
Podobne ani komunitárne právo EÚ postup pri správcovstve nehnuteľností osobitne neupravuje. Právne úpravy
v tejto oblasti boli a sú úplne ponechané na kompetenciu
jednotlivých členských krajín. EÚ od nich v tejto oblasti vyžaduje iba funkčnosť právnej úpravy pri rešpektovaní viacerých už spomenutých všeobecných princípov [13]. Skúsenosti s realizáciou osobitného druhu správneho konania –
katastrálneho konania – v období 1993 až 2013 preukazujú,
že pridelenie kompetencie rozhodovania o vzniku, zmene
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a zániku vlastníckeho práva v KN špecializovaným orgánom
štátnej správy na úseku KN – katastrálnym úradom – sa
osvedčilo a preukázalo svoju funkčnosť v spoločnosti. Preto
je potrebné pozorne sledovať a vyhodnocovať zachovanie
autonómnosti, odbornosti a nezávislosti katastrálnych autorít v novej organizačnej štruktúre miestnej štátnej správy,
v ktorej sú nimi katastrálne odbory okresných úradov.

4.

Rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku práva
k nehnuteľnostiam a Dohovor o ochrane
ľudských práv a základných slobôd

KN v SR predstavuje komplexné organizačné i kompetenčné integrovanie niekdajších pozemkovoknižných funkcií s katastrálnymi funkciami. Spravovanie KN bolo v SR donedávna v kompetencii katastrálnych úradov (správ katastra), od 1. 10. 2013 je v kompetencii katastrálnych odborov
okresných úradov ako miestnych orgánov špecializovanej
štátnej správy. Konanie pred týmito orgánmi – katastrálnymi autoritami – je správnym konaním.
V čase prípravy zákona [1] bola intenzívna diskusia spojená so stupňom kompatibility kompetenčného riešenia
správcovstva pozemkov aplikovaného v SR práve vzhľadom
na čl. 6 bod 1 Dohovoru, podľa ktorého: „V súvislosti s určením svojich civilných práv a povinností má každý právo na
spravodlivý a verejný výsluch v rámci zdôvodnenej časovej
lehoty pred nezávislým a nestranným súdom ustanoveným zo
zákona...“. Vo výslednici bol všeobecne akceptovaný záver
konštruovaný na predpokladoch, že:
• ide o nesporové konanie (zmluvný transfer práva),
• proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad práva
do KN je prípustný riadny opravný prostriedok, o ktorom
rozhoduje súd,
• o návrhu na vklad práva k nehnuteľnostiam do KN rozhoduje zamestnanec katastrálnej autority, ktorý má na to
osobitnú odbornú spôsobilosť.
V závere diskusie bolo akceptované splnenie podmienok čl. 6 bod 1 Dohovoru, ak v tomto druhu správneho
konania s prvkami justičného charakteru v prvom stupni
rozhoduje orgán špecializovanej štátnej správy. Rozhodovanie o návrhu na vklad vecného práva do KN je správne
nesporové konanie s prvkami justičného charakteru. Vklad
vlastníckeho práva (a iného vecného práva) do KN v SR
v zmysle katastrálneho zákona [3] je budovaný na tých
istých princípoch, ako boli princípy niekdajších pozemkových kníh na Slovensku do roku 1951 a širšie v celej strednej Európe: zásada zákonnosti (legitimitas), zásada osobitosti (specialitas), zásada prednosti (prioritas), zásada verejnosti (publicita) [14]. Aj z hľadiska plnenia predpokladov
definovaných v Dohovore je žiaduce pozorne sledovať a vyhodnocovať rešpektovanie požadovaných charakteristík konania katastrálnych autorít v novej organizačnej štruktúre
miestnej štátnej správy.

Rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku práva
5. k nehnuteľnostiam a Hospodárska komisia
Organizácie Spojených národov pre Európu
Na základe žiadostí z viacerých krajín strednej a východnej
Európy Hospodárska komisia Organizácie Spojených národov pre Európu (ďalej len „EHK“) vypracovala rozsiahlu analytickú štúdiu, v ktorej definovala komplexnú sériu pred-
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pokladov a zásad, na základe ktorých odporúčala riešiť
správcovstvo IS o nehnuteľnostiach a o vlastníckych a iných
právach k nim vrátane registrácie týchto práv v krajinách,
ktoré sa v prvej polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia
nachádzali v skupine krajín s prechodovou ekonomikou.
Pre legislatívno-organizačný vývoj na Slovensku po roku
1989 je osobitne podnetné a mimoriadne povzbudzujúce
porovnanie, do akej miery sa zhoduje naša v súčasnosti
platná právna úprava s regulatívmi odporúčanými EHK.
Týmto dostal náš doterajší legislatívny vývoj a dosiahnutý
stav uznanie z najvyššieho fóra.
Smernice na pozemkovú správu [15] umožnili konfrontovať správcovstvo IS o nehnuteľnostiach a o vlastníckych právach k nim v krajinách s prechodovou ekonomikou so správcovstvom IS v krajinách s dlhodobou tradíciou trhovej ekonomiky, a tým zároveň využívať výhody metód, politiky
a postupov pri správe pozemkov, ktoré sa vyvinuli za dlhé
obdobie v trhových ekonomikách krajín západnej Európy.
Smernice [15] zároveň zdôraznili, že krajiny s prechodovou ekonomikou sa síce môžu veľa priučiť zo západných skúseností, ale potrebujú si vybudovať, resp. zdokonaliť svoj vlastný systém v rámci svojho vlastného sociálneho, ekonomického a kultúrneho prostredia. Smernice
ďalej pre krajiny s prechodovou ekonomikou odporučili
zvážiť možnosť zavedenia integrovaných IS o pozemkoch,
kde formálna registrácia právne záväznej informácie a technická informácia o pozemkoch podlieha dozoru, kontrole
a spravovaniu v jedinom verejnoprávnom zariadení a nerozdrobuje sa medzi dve alebo viac ministerstiev alebo
úradov. Toto odporúčanie si EHK osvojila po vyhodnotení
komparatívnej analýzy IS o nehnuteľnostiach a o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam zo všetkých členských
i vtedajších pridružených krajín EÚ. Nakoniec ako optimálny odporúčaný model pre krajiny s prechodovou ekonomikou bolo zvolené dobové riešenie k časovému horizontu 1995 nielen v SR, ale aj v ďalších krajinách, napr.
v Česku, v Maďarsku či na Cypre. Tento model integrovaného špecializovaného štátneho spravovania nehnuteľností, v ktorom rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a spravovanie technických aspektov IS KN podlieha jedinej inštitúcii,
si osvojilo v roku 2004 aj Nórsko a v roku 2007 Švédsko [16].
V rámci základného katastrálneho systému sa v niektorých krajinách Európy spájajú kompetencia rozhodovania
o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vykonávanie zmien, pozemkové úpravy, katastrálne
mapovanie, evidencia nehnuteľností, evidencia vlastníctva
a iných práv, oceňovanie nehnuteľností a zdaňovanie. V mnohých krajinách Európy sa však KN vyvinul iba ako podklad
na zdaňovanie pozemkov, kým právne postupy pozemkovej správy sú riešené oddelene a vlastnícke právo sa zapisuje do pozemkových kníh, v dôsledku čoho vznikol podvojný systém. Smernice [15] varujú, že zavedenie podvojného systému (jeho plná funkčnosť sa v bývalom Česko-Slovensku skončila 1. 1. 1951) vedie k dvojnásobnému
úsiliu a k zložitejším postupom pozemkovej správy ako by
inak bolo nutné. Z dlhodobého hľadiska je dôležité, aby
sa tieto oddelené systémy prepojili do jedného spoločného systému aj v krajinách, kde sú oddelené.

6. Záver
Vytvorenie, resp. revitalizácia súkromného vlastníctva nehnuteľností súbežne so zrovnoprávnením všetkých dru-
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hov vlastníctva predstavuje jeden z najvýznamnejších krokov pri prechode z ústredne plánovaného hospodárstva
na trhovú ekonomiku na začiatku deväťdesiatych rokov
20. storočia. Aby sa mohli uskutočňovať investície, musia
mať investori dôveru, že majetok, ktorý vytvárajú, bude
postavený na pozemkoch, ku ktorým existuje bezpečný
právny nárok. Tu musí byť jasný a pevný zákonný rámec
správcovstva IS o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam
a o iných vecných právach k nehnuteľnostiam.
Prijatie novej právnej úpravy KN (zákon č. 265/1992 Zb.
[1] a zákon č. 266/1992 Zb. [2]) na uskutočňovanie funkcií
štátu, najmä na ochranu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, sa stalo nevyhnutným dôsledkom spoločenských
zmien prebiehajúcich na Slovensku na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 20. storočia. Táto právna
úprava, neskôr v podobe nového katastrálneho zákona
č. 162/1995 Z. z. [3], začala slúžiť zároveň ako štátny IS
o nehnuteľnostiach. Prostredníctvom KN štát uskutočňuje
niektoré svoje funkcie, a to predovšetkým funkciu ochrany
práv a slobôd (ochranu práv k nehnuteľnostiam) a hospodársko-organizátorskú funkciu (najmä utváranie podmienok na plynulý trh s nehnuteľnosťami, na podnikateľskú činnosť, na ochranu pôdneho fondu a na ochranu životného prostredia). Pri plnení týchto funkcií veľmi dôležitú a nenahraditeľnú rolu zohráva inštitút vkladu vlastníckeho práva a iných vecných práv do KN, ktorý sa v súčasnej podobe osvedčil. Konanie pred správnym orgánom je podstatne jednoduchšie, rýchlejšie a hospodárnejšie ako konanie pred orgánom súdu a vzhľadom na kontraktuálny charakter návrhov je vo veľkej väčšine prípadov
vklad práva do KN povolený, čiže účastníkom konania je
vyhovené. Z doterajšej praxe možno jednoznačne potvrdiť, že úzke prepojenie technických geodeticko-kartografických činností s rozhodovaním o vkladoch práva k nehnuteľnostiam do KN sa osvedčilo [17].
Podstata súčasného kompetenčného riešenia spočíva
v tom, že prvostupňové rozhodovanie o splnení zákonom
ustanovených hmotnoprávnych podmienok vzniku, zmeny
a zániku vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (rozhodovanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN) je
zverené špecializovaným orgánom štátnej správy KN, a to
katastrálnym odborom okresných úradov. Táto ich rozhodovacia činnosť sa stala malou obdobou rozhodovacej činnosti súdov, a tým nesie v sebe prvky justičnej činnosti. Zásadnou prednosťou súčasného systému je možnosť okamžitej konfrontácie predložených listín so stavom KN.
V odbornej verejnosti sa v období prijímania dvojice
zákonov [1] a [2], resp. zákona [3] i v období tesne po ich
prijatí periodicky objavovali diskusie na tému, či a do akej
miery bol tento organizačný krok v konkrétnych podmienkach úspechom, alebo či sa stal brzdou vo vývoji v predmetnej oblasti. Skúsenosti teraz už z 20-ročného pôsobenia týchto zákonov svedčia o tom, že táto právna úprava
vkladového konania v konkrétnych podmienkach začiatku
deväťdesiatych rokov sa napriek určitým výhradám v praxi
osvedčila. Plní veľmi náročné funkcie v spoločnosti, najmä
na úseku posilnenia právnych istôt občanov – vlastníkov
nehnuteľností a na úseku tvorby nevyhnutných predpokladov na rozvoj trhového mechanizmu, a to najmä vďaka
synergii podporenej ústredným riadením KN. Zároveň bude
ale potrebné pozorne sledovať a vyhodnocovať zachovanie autonómnosti, odbornosti, nezávislosti a systémovej
integrity katastrálnych autorít – katastrálnych odborov
okresných úradov – v novej organizačnej štruktúre miestnej štátnej správy, aby boli trvale splnené podmienky stanovené Dohovorom.
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nemovitostí
VRZALOVÁ, L.: Materiální publicita katastru nemovitostí

VAŠEK, A.: Pozemkové úpravy na Slovensku včera,
dnes a zajtra
UHLÍK, V.: Pozemkové úpravy v praxi a ich budúcnosť

D: „Otvorený“ kataster nehnuteľností

F: Cesty zvyšovania kvality katastrálneho operátu

RAŠKOVIČ, V.-HUDECOVÁ, Ľ.: Elaborát geometrického plánu ako relačná databáza z pohľadu
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