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Abstrakt

Málo precízna formulácia reštitučného zákona, ktorým sa spoločnosť snaží aspoň čiastočne kompenzovať v minulosti 
spôsobené krivdy vybraným ukrivdeným (v reštitučnom procese oprávneným) osobám v období tesne po spoločenských 
zmenách v roku 1989 na úseku nehnuteľností, spôsobila konflikty, protichodné stanoviská, zdôvodnenia i rozhodnutia 
katastrálnych autorít aj súdov na rozmanitých stupňoch. Až Najvyšší súd Slovenskej republiky deväť rokov po účinnosti 
reštitučného zákona svojim výkladom nejednoznačnej textácie právnej normy upravil formu zápisu práva do katastra ne-
hnuteľností v prospech oprávnenej osoby.

The Problem of Church Restitution Right Entry into the Cadastre of Real Estate is Judged

Abstract

Not precise formulation of restitution law (by which the society was trying to at least partially compensate for past injusti-
ces on selected aggrieved persons in the period immediately following the social changes in 1989 in the field of real estate) 
caused conflicts, divergent opinions, reasoning and decisions of cadastral authorities and courts on various levels. Nine 
years after the effectiveness of the restitution law the Supreme Court of the Slovak Republic by its interpretation of ambi-
guous wording of legal standards modified the way for registration of right into the real estate cadastre in favour of the 
authorized person.

Keywords: restitution law, reparation of some injustices performed in the past time, registration of right, Supreme Court

Otázka zápisu cirkevných reštitúcií
do katastra nehnuteľností judikovaná
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že povinná osoba nie je ochotná primerane spolupraco-
vať. Podľa § 5 zákona [2]:
„(2) Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 60 dní 
od doručenia písomnej výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnej 
veci“ a „(3) Ak povinná osoba nevyhovie písomnej výzve 
podľa odseku 2 alebo ak  jej sídlo nie je známe, môže opráv-
nená osoba uplatniť svoje nároky na súde v lehote 12 me-
siacov od doručenia písomnej výzvy, inak právo zaniká“. 
Je pochopiteľné a legitímne, že oprávnená osoba pova-
žuje svoj reštitučný nárok až vtedy za uzavretý, ak v prípade 
neochoty povinnej osoby rešpektovať písomnú výzvu a tiež 
následný právoplatný rozsudok príslušného súdu s vyzna-
čenou právoplatnosťou a s výrokom „žalovaný je povinný 
vydať a navrátiť žalobcovi vlastníctvo k nehnuteľnostiam ...“ 
a v prípade následného odmietnutia povinnej osoby pod-
písať ponúknutú dohodu o vydanie veci so žalobcom – 
oprávnenou osobou obsah právoplatného rozsudku súdu

           Úvod 

V príspevku Reštitúcie majetku cirkví a náboženských spo-
ločností a zápis do katastra nehnuteľností [1] autori pouká-
zali na frekventovaný neriešený problém vyplývajúci z for-
mulačných nedostatkov zákona č. 161/2005 Z. z. o na-
vrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a nábo-
ženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niekto-
rým nehnuteľnostiam [2], ktorý v aplikačnej praxi trauma-
tizuje účastníkov reštitúcií a je v priamej väzbe na kataster 
nehnuteľností. Tento problém v doterajšej aplikačnej praxi 
viedol k dlhoročným konfliktom a súdnym sporom.

Podstata problému spočíva v tom, že zákon [2] v svo-
jom texte opakovane používa terminológiu „navrátenie 
vlastníctva k nehnuteľnosti“ a „ vydanie veci“ bez toho, aby 
jednoznačne uviedol, ako sa má oprávnená osoba domôcť 
zápisu svojho práva do katastra nehnuteľností v prípade,
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katastra č. V 1945/11 zo 7. 7. 2011. Krajský súd v N. roz-
sudkom č. k. 11S/142/2011-155 z 2. 7. 2013 zrušil rozhod-
nutie žalovaného správneho orgánu zo dňa 7. 7. 2011 č. V 
1945/11 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 
[3] v prospech cirkvi a vec vrátil žalovanému správnemu 
orgánu na ďalšie konanie. Správny orgán (žalovaný) sa proti 
tomuto rozsudku odvolal na NS SR. NS SR ako odvolací súd 
vyhovel odvolaniu správneho orgánu (žalovaného) a žalo-
bu rozsudkom 1Sžr/147/2013 z 23. 9. 2014 zamietol [4]; 
proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný pros-
triedok.

  2.2  Z argumentácie Najvyššieho súdu SR

Predmetom odvolacieho konania v danej veci bol rozsudok 
krajského súdu o zrušení rozhodnutia žalovaného správ-
neho orgánu, ktorým žalovaný vyhovel návrhu cirkvi a po-
volil vklad vlastníckeho práva v jej prospech na základe do-
hody o vydaní nehnuteľností, a preto odvolací súd pre-
skúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré 
mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania 
skúmal aj napadnuté rozhodnutie správy  katastra, najmä 
z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal so 
všetkými námietkami účastníkov a z takto vymedzeného 
rozsahu, či správne posúdil zákonnosť a správnosť napad-
nutého rozhodnutia žalovaného [4].

Z obsahu spisu krajského súdu, ktorého súčasťou bol aj 
administratívny spis žalovaného, vyplynulo, že správa ka-
tastra rozhodnutím č. V 1945/11 zo dňa  7. 7. 2011 vyho-
vela návrhu cirkvi a povolila vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností k vyššie špecifikovaným nehnuteľ-
nostiam v katastrálnom územiu P. v prospech cirkvi na zá-
klade dohody o vydaní veci zo dňa 18. 5. 2011.

Z vyjadrenia správy katastra vyplynulo, že vzhľadom
k úspechu cirkvi v občianskoprávnom konaní vedenom na 
Okresnom súde K. a Krajskom súde N., v ktorom bola ža-
lobcovi uložená povinnosť vydať a navrátiť oprávnenej 
osobe (teda cirkvi) vlastníctvo k uvedeným nehnuteľnos-
tiam, povolil vklad vlastníckeho práva z titulu dohody o vy-
daní veci  s tým, že v zmysle § 161 ods. 3 O. s. p. [5] prejav 
vôle žalobcu považoval za nahradený práve výrokom prá-
voplatného občianskoprávneho rozsudku.  

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s názorom 
žalovaného v tom, že pre povolenie vkladu boli splnené 
podmienky v zmysle katastrálneho zákona.

Cirkev si uplatnila reštitučný nárok na navrátenie ne-
hnuteľností v zmysle ustanovenia zákona [2]. Nakoľko ža-
lobca s ňou odmietol uzavrieť dohodu o vydaní vecí, obrá-
tila sa cirkev na súd, ktorý uložil žalobcovi povinnosť vy-
dať cirkvi tam uvedené nehnuteľnosti a navrátiť jej vlast-
níctvo. Žalobca ako povinná osoba právoplatný rozsudok 
Okresného súdu K. v spojení s odvolacím rozsudkom Kraj-
ského súdu N. nerešpektoval.

Odvolací súd dal za pravdu žalovanému ako aj cirkvi
v tom, že právoplatným rozsudkom Okresný súd K. uložil 
žalobcovi (v reštitučnom konaní povinnej osobe v zmysle 
§ 4 zákona [2]) povinnosť vydať nehnuteľnosti a navrátiť 
vlastníctvo k nim cirkvi ako osobe oprávnenej, teda uložil 
žalobcovi povinnosť vyhlásiť vôľu určitým spôsobom. Na-
koľko žalobca uvedenú povinnosť nerešpektoval, dohodu 
s cirkvou neuzavrel, ani iným spôsobom nesplnil právo-
platne mu uloženú povinnosť, nastala ex lege zákonná 
fikcia, v zmysle ktorej právoplatný rozsudok Okresného 
súdu K., ukladajúci žalobcovi povinnosť prejaviť svoju vôľu 
(teda vydať nehnuteľnosti), nahradil vôľu povinnej osoby

nájde svoju reflexiu zápisom reštituenta ako vlastníka v ka-
tastri nehnuteľností. Aplikačná prax ukázala skupinu prob-
lémov, keď povinné osoby opakovanými obštrukciami vy-
užívajú a zneužívajú iba všeobecnú formuláciu § 5 zákona 
[2] a tým znemožňujú zápis oprávnenej osoby do katastra 
nehnuteľností v pozícii reštituovaného vlastníka.

           Riešenie

Prielom do uvedenej slepej uličky riešenia zápisu práva 
do katastra nehnuteľností [3] v osobitnej kategórii právo-
platných reštitučných rozhodnutí súdov, v súvislosti s kto-
rými povinná osoba odmieta príslušnú súčinnosť, prinie-
sol Najvyšší súd (NS) Slovenskej republiky (SR) Rozsud-
kom č. 1Sžr/147/2013 z 23. 9. 2014 v právnej veci žalobcu 
(štátny podnik – povinná osoba v reštitučnej kauze) proti 
žalovanému (správny orgán, Okresný úrad K., pôvodne 
Správa katastra K.) za účasti cirkvi (oprávnená osoba v reš-
titučnej kauze) o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia žalo-
vaného č. V 1945/11 zo 7. 7. 2011 o odvolaní žalovaného 
proti rozsudku Krajského súdu v N. č. k. 11S/142/2011-155 
z 2. 7. 2013, ktorým NS SR rozsudok Krajského súdu
v N. č. k. 11S/142/2011-155 z 2. 7. 2013 mení tak, že žalobu 
zamieta [4].

  2.1  Priebeh konania

Oprávnená osoba (cirkev) si u povinnej osoby – štátneho 
podniku (pôvodne žalovaného, ktorý až v nadväznom po-
daní prešiel do pozície žalobcu) uplatnila v roku 2005 svoj 
reštitučný nárok v zmysle reštitučného zákona [2] na vy-
danie a navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam. Ža-
lobca dohodu o vydaní veci odmietol podpísať a ani inak 
nehnuteľnosti nevydal. Cirkev si uplatnila svoje právo súd-
nou cestou; v súdnom konaní na Okresnom súde v K. pod 
sp. Zn. 8C 159/2006 súd žalovanú povinnú osobu rozsud-
kom zo 4. 2. 2009 zaviazal k povinnosti vydať a navrátiť 
vlastnícke právo k predmetu sporu v prospech oprávne-
nej osoby (cirkvi). Povinná osoba podala odvolanie proti 
tomuto rozsudku. Krajský súd (odvolací súd) rozsudkom 
zo 17. 3. 2010 č. k. 25 Co/75/2010-807 rozsudok prvého 
stupňa potvrdil. Cirkev následne požiadala správny orgán 
o zápis vlastníckeho práva do katastra [3] titulom vyššie 
uvedených právoplatných rozsudkov. Správa katastra vy-
konala 16. 6. 2010 zápis záznamom Z 1632/10, Z 1681/10 
pod položkou výkazu zmien 186/10. Okresná prokuratúra 
proti tomuto zápisu záznamom podala protest s odôvod-
nením, že predmetné rozsudky súdov nie sú spôsobilými 
listinami na zápis vlastníctva, lebo neurčujú vlastníctvo 
žiadneho subjektu, ale iba ukladajú povinnosť žalovanej 
povinnej osobe vydať dotknuté pozemky cirkvi a v takejto 
podobe sú spôsobilé iba na zápis informatívnej poznám-
ky do katastra nehnuteľností [3]. Správny orgán rozhod-
nutím zo 16. 3. 2011 č. ÚP 1/2011-1 protestu prokuratúry 
vyhovel a záznam práva z titulu rozsudkov v prospech 
cirkvi zrušil. Následne správny orgán vyhovel návrhu cirkvi 
z 18. 5. 2011 o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam 
do katastra nehnuteľnosti na základe jednostranne pod-
písanej dohody o vydaní predmetných nehnuteľných vecí, 
č. V 1945/11 zo 7. 7. 2011. Povinná osoba (štátny podnik; 
tento raz v pozícii žalobcu) sa obrátila na Krajský súd N. so 
žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho 
orgánu (tento raz žalovaného) o povolení vkladu práva do

Horňanský, I.–Javorček, M.: Otázka zápisu cirkevných...
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25Co/75/2009-807 zo dňa 17. 3. 2010 – nie sú listinami, 
ktoré sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
záznamom, nakoľko tieto rozhodnutia neurčujú vlast-
nícke právo žiadneho subjektu k dotknutým nehnuteľ-
nostiam, ale štátnemu podniku L. SR B. B. ukladajú po-
vinnosť vydať dotknuté pozemky ...“. Takéto uloženie 
povinnosti implicitne nahradzuje súhlas povinnej osoby
s vydaním požadovanej veci a osvedčuje náhradným spô-
sobom jej vôľu aj takto konať.

Navyše odkázať správny orgán na postup, ktorý už bol 
raz aplikovaný, no následne bol jeho výsledok – záznam 
sp. zn. Z 1632/ 10, Z 168 1/10 zapísaný pod položkou vý-
kazu  zmien 186/ 10 dňa 16. 6. 2010 zrušený ako nezákon-
ný, sa javí byť absolútne nelogické, nehospodárne.

NS SR na záver poukazuje na účel okruhu reštitučných 
predpisov a tým je vo všeobecnosti odstránenie alebo 
aspoň zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd, 
ku ktorým došlo voči postihnutým osobám v období ne-
slobody zo strany štátu.

Poškodenou bola v predmetnej právnej veci cirkev, ktorá 
postupovala v súlade s ustanoveniami zákona [5] a vyzvala 
žalobcu ako povinnú osobu (§ 4 a 5 ods. 1 a 2 zákona [2])  
k vydaniu odňatých nehnuteľností, ktorý jej výzvu igno-
roval, následne sa obrátila na Okresný súd K. i Krajský súd N. 
(§ 5 ods. 3 zákona [2]), ktorý jej právoplatným rozsudkom 
dali za pravdu a uložili žalobcovi povinnosť, ktorú tento 
opätovne nerešpektoval. Nakoľko vykonanie záznamu do 
katastra nehnuteľností titulom uvedených civilných rozsud-
kov bolo na základe protestu prokurátora zrušené ako ne-
zákonné s tým, že tieto rozsudky uložili povinnosť vydať ne- 
hnuteľnosti, no neurčovali vlastnícke právo k nim, neostá-
valo cirkvi žiadne iné riešenie, ako sa domáhať svojich práv, 
len to, ktoré zvolila, ktoré následne aplikovala správa katas-
tra a ktoré je aj podľa názoru odvolacieho súdu vzhľadom 
na vyššie uvedené súladné so zákonom aj s judikatúrou.

NS SR vzhľadom na uvedené dospel k záveru, že neboli 
dané dôvody na zrušenie správneho rozhodnutia, ktoré 
bolo vydané v súlade so zákonom. Preto Najvyšší súd SR 
napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 220 O. s. p.
v spojení § 250ja ods. 3 posledná veta O. s. p. zmenil tak, 
že žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietol (§ 250j ods. l 
O. s. p.).

           Záver

Muselo uplynúť deväť rokov od prijatia zákona č. 161/2005 
Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cir-
kvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlast-
níctva k niektorým nehnuteľnostiam [2], kým v kolotoči 
protichodných stanovísk, zdôvodnení a rozhodnutí ka-
tastrálnych autorít ale najmä prvostupňových i druho-
stupňových odvolacích krajských súdov priniesol NS SR 
jednoznačné „rozseknutie“ gordického uzla problemati-
ky upravujúcej ako sa má oprávnená osoba domôcť zá-
pisu svojho práva do katastra nehnuteľností v prípade, 
že povinná osoba nie je ochotná primerane spolupraco-
vať. Problém vyplynul z formulačných nedostatkov záko-
na [2], čo dodnes traumatizuje účastníkov reštitúcií a ve-
die k dlhoročným konfliktom a súdnym sporom. V apli-
kačnej praxi sú dobré také zákony, ktoré nepotrebujú do-
datočné vysvetľovanie pochybností a nejednoznačností 
textu, aká motivácia viedla predkladateľa zákona a záko-
nodarcuk tvorbe a prijatiu zákona a čo mal zákonodarca 
na mysli. Zákon [2] je v aspekte, ktorý je predmetom ana-

(žalobcu) a súčasne aj druhej zmluvnej strany v dohode
o vydaní veci.

Následne správa katastra postupovala správne, keď na 
základe návrhu cirkvi, z ktorého bolo jednoznačne zrej-
mé, čoho sa cirkev domáhala – a síce povolenia vkladu
k tam špecifikovaným nehnuteľnostiam z titulu dohody
o vydaní veci zo dňa 18.  5.  2011 podľa zákona [2] v spo-
jení s právoplatným rozsudkom Okresného súdu K. č. k. 
8C 159/06-552 – návrh a jeho prílohy v zmysle § 31 zákona 
[3] preskúmala a dospela k záveru, že dohoda o vydaní veci 
obsahovala všetky zákonom požadované náležitosti, pričom 
absentujúci prejav vôle a podpis žalobcu bol s poukazom na 
§ 161 ods. 3 O. s. p. nahradený výrokom právoplatného roz-
sudku Okresného súdu K., ktorý bol k návrhu pripojený [4].

K vyššie uvedenému odvolací súd poukazuje aj na skor-
šiu judikatúru NS SR (rozsudok sp. zn. 3SžoKS/16/2006),
v zmysle ktorej rozsudok súdu vydaný v občianskopráv-
nom konaní ukladajúci odporcovi povinnosť vyhlásiť vôľu 
spôsobom uvedeným vo výroku (t. j. povinnosť uzatvoriť 
kúpnu zmluvu identifikovanú vo výroku), je rozsudkom  
ukladajúcim vyhlásenie vôle podľa § 161 ods. 3 O. s. p. Naj-
vyšší súd v odôvodnení tohto rozsudku konštatoval, že 
„podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy SR výklad a uplatňovanie ústav-
ných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou. Po-
žiadavka na ústavne konformný výklad zákonov priamo 
ovplyvňuje zisťovanie obsahu jednotlivých zákonných usta-
novení z dikcie a ich aplikáciu na daný skutkový stav a za-
bezpečuje, že výklad normatívnych ustanovení zákona ne-
vedie k absurdným záverom, alebo záverom v rozpore s ústav-
nými princípmi.

Podľa § 161 ods. 2 O. s. p. ak nie je v rozsudku uložená po- 
vinnosť na plnenie, je rozsudok vykonateľný, len čo nadobudol 
právoplatnosť. Podľa § 161ods. 3 O. s. p. právoplatné rozsud-
ky ukladajúce vyhlásenie vôle nahradzujú toto vyhlásenie.

Odvolací súd poukazuje na dikciu ustanovenia 161 ods. 3  
O. s. p., kde je rozsudok identifikovaný slovným spojením 
„ukladajúci vyhlásenie vôle“ a nie „nahradzujúci vyhlásenie 
vôle“. Výrok rozsudku Krajského súdu v T. č.k.1Co 241/2003. 
ukladá H. B. P., a. s., povinnosť vyhlásiť vôľu spôsobom uve-
deným vo výroku, t.j. uzavretím kúpnej zmluvy identifikova-
nej vo výroku. Keďže povinný – H. B. P., a. s., do právoplat-
nosti rozsudku tak neurobil, právoplatnosťou rozsudku 
došlo v zmysle § 161 ods. 3 O. s. p. k nahradeniu vôle
s obsahom, ktorý je uvedený vo výroku rozsudku... “

NS SR sa vo svetle vyššie uvedeného nemohol stotožniť 
s názorom súdu prvého stupňa v tom, že správa katastra 
nepostupovala správne a v súlade so zákonom, keď po-
volila vklad vlastníckeho práva titulom dohody, v ktorej 
absentoval podpis žalobcu.

Odvolací súd nepovažoval za správny ani ten názor súdu 
prvého stupňa, že žalovaný mal konanie prerušiť a vyzvať 
navrhovateľa – cirkev na odstránenie nedostatku návrhu, 
nakoľko podľa názoru odvolacieho súdu návrh cirkvi bol 
jednoznačný a smeroval k povoleniu vkladu vlastníckeho 
práva na základe dohody o vydaní veci, kde prejav vôle 
povinnej osoby – žalobcu bol  v zmysle § 161 ods. 3 O. s. p. 
nahradený právoplatným rozsudkom Okresného súdu K.

K argumentácii súdu prvého stupňa, že správa katastra 
mala vykonať len záznam na základe rozsudku Okresného 
súdu K. podľa § 34 ods. 1 zákona [3], ktorý je podľa jeho 
názoru rozhodnutím štátneho orgánu, odvolací súd pouka-
zuje na názor vyslovený v proteste prokurátora Pd 108/ 1 0-5 
zo dňa 14. 2. 2011, s ktorým sa stotožňuje, že: „rozsudok
Okresného súdu v K. sp. zn. 8C159/06-552 zo dňa 4. 2. 
2009 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v N. sp. zn. 
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Zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam 
cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niekto-
rým nehnuteľnostiam.
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 1Sžr/147/2013 z 23. 9. 
2014 v právnej veci žalobcu (štátny podnik) proti žalovanému (správny 
orgán, Okresný úrad K., pôvodne Správa katastra K.) za účasti cirkvi (opráv-
nená osoba v reštitučnej kauze) o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného č. V 1945/11 zo 7. 7. 2011 o odvolaní žalovaného proti roz-
sudku Krajského súdu v N. č. k. 11S/142/2011-155 z 2. 7. 2013.
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších pred-
pisov.

HORŇANSKÝ, I.-JAVORČEK, M.: Reštitúcie majetku cirkví a náboženských 
spoločností a zápis do katastra nehnuteľností. Geodetický a kartografický 
obzor 60(102), 2014, č. 2, s. 25-30.
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Abstrakt

Velká rozdrobenost pozemkového vlastnictví v České republice (ČR) a Slovenské republice (SR) se projevuje na jedné 
straně v množství spoluvlastnických podílů jednoho pozemku a na druhé straně jejich velkým prostorovým rozptylem. 
Zejména v SR je rozdrobenost tak veliká, že znemožňuje samostatně užívat pozemky, které mají nevhodný tvar a malou 
výměru. Například průměrný počet spoluvlastníků na jednu parcelu je v ČR 1,59 a v SR 11,11. Řešením situace v obou 
zemích jsou pozemkové úpravy.

Condition of Land Consolidation in the Czech Republic and Slovak Republic resp. „Duo cum faciunt idem, non est idem“

Abstract

High fragmentation of land ownership in the Czech Republic and Slovak Republic is reflected on the one hand in the 
amount of co-owners of a single property and on the other hand in the spatial distribution of these co-owned properties. 
Fragmentation in Slovakia is so high that the land cannot be used separately; the shapes and sizes of the plots are also 
inconvenient for practical usage. For example, the average number of co-owners per plot in the Czech Republic is 1.59 and 
in Slovak Republic 11.11. In both countries, the situations are addressed through land consolidation.

Keywords: history, fragmentation, development of rural landscape, implementation of common facilities, comparison

Stav pozemkových úprav v České
republice a Slovenské republice
aneb „Když dva dělají totéž, není
to vždy totéž“ 
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ství, zvýšení ekologické stability krajiny, a tím se zlepšuje 
kvalita života na venkově. PÚ jsou nástrojem trvale udr-
žitelného rozvoje venkovského prostoru. Na podkladě 
výsledků PÚ dojde také k  obnově katastrálního operátu 
a vznikne digitální katastrální mapa s vazbou na skutečný 
stav v terénu.

Proces PÚ v Slovenské republice (SR) i v České republi-
ce (ČR) vychází z platné legislativy a metodických postupů.

lýzy v tomto príspevku, ukážkou formulačne nevydare-
ného zákona. Až  Rozsudok NS SR č. 1Sžr/147/2013 z 23. 9. 
2014 [4], ktorý sa opiera o. i. aj o cieľ zákona a vôľu záko-
nodarcu, napravil tento stav a priniesol vytúžené upoko-
jenie účastníkom reštitučných konaní. 

Aj analyzovaný prípad potvrdil, že zvýšené úsilie v eta-
pe prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov zvy-
šuje pravdepodobnosť, že parlamentom prijatá výsledná 
podoba týchto predpisov bude predstavovať múdre a pred-
vídavo dlhodobo platné právne predpisy. Takéto právne 
predpisy budú minimalizovať prípadné budúce nedorozu-
menia, nejasnosti a konflikty vyžadujúce potrebu dodatoč-
ného vysvetľovania nejednoznačnej textácie.

  LITERATÚRA:

[1]

           Úvod 

Pozemkové úpravy (PÚ) představují účinný nástroj, kterým 
se zlepšují podmínky pro racionální hospodaření vlast-
níků půdy. Vytváří se nové scelené vlastnické pozemky,
k nimž se vyjasňují vlastnická práva a s nimi související 
věcná břemena. Zajišťují se podmínky pro zlepšení život-
ního prostředí, ochranu půdy, vody a vodního hospodář-
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Obr. 1 Porovnání základních statistických údajů pozemkového vlastnictví 
vztažených k průměrné výměře katastrálního území (pro SR 1 377 ha, pro ČR 604 ha)

počet vlastnických vztahů 

průměrný počet spoluvlastníků
na jednu parcelu

průměrná výměra parcely

počet parcel

počet vlastníků pozemků

počet obyvatel 2015 [5], [6]

počet listů vlastnictví

počet katastrálních území

rozloha země

97,95 mil.

11,11

0,56 ha

8,82 mil.

4,18 mil. 

5,41 mil.

4,40 mil.

3 559

49 036 km2

Objekt porovnání

Tab. 1 Porovnání stavu vlastnictví v SR a v ČR v roce 2012
             [3], [4].

SR ČR

10,15 mil.

1,59

0,34 ha

22,95 mil.

6,69 mil.

10,52 mil.

6,09 mil.

13 026

78 867 km2
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vlastnických 

vztahů  

průměrný počet 
   spoluvlastníků
 na jednu parcelu   

průměrná 
 výměra parcely  

počet parcel   počet vlastníků 
pozemků  

počet listů 
vlastnictví

Slovenská republika Česká republika
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užším a protáhlejším tvarem. Rozdrobenost pozemkového 
vlastnictví v SR je výrazně vyšší než v ČR (viz tab. 1). Uplat-
ňování rakouského práva zmírnilo extrémní znaky frag-
mentace.

Z tab. 1 a obr. 1 vyplývá, že data z území obou republik 
jsou srovnatelná, až na dva údaje, kterými jsou počet vlast-
nických vztahů a průměrný počet spoluvlastníků na jednu 
parcelu. Graf velmi názorně ilustruje rozdílnost v pojetí Ra-
kouského a Uherského dědického práva. Pro SR to značí 
obrovskou rozdrobenost pozemkového vlastnictví, která 
narůstá geometrickou řadou až do současnosti.

Změna politického režimu a nástup kolektivizace v pa-
desátých letech 20. století dal PÚ jak v ČR tak SR úplně 
odlišný rozměr – co nejrychleji zavést tzv. velkovýrobní 
zemědělství. Novou organizací území formou hospodář-
sko-technických úprav pozemků se rozoraly meze, odstra-
nily nepoužívané přechody a cesty mezi poli a vytvořily 
se podmínky pro velkovýrobní hospodaření s půdou [2].

Obr. 2 a 3 představuje současný stav map KN, zatímco 
ve skutečnosti v krajině převládá stále velkoplošné země-

V článku je porovnání statistických hodnot vyjadřujících 
fragmentaci vlastnictví a odkaz na počátek zjištěných roz-
dílů v historickém vývoji. Dále byly shromážděny statistické 
hodnoty zahájených PÚ (po uzavření smlouvy s dodava-
telem) a hodnoty průběžného dokončování PÚ (projekty 
zapsané do katastru nemovitostí – KN – v SR a po nabytí 
právní moci II. rozhodnutí pobočky krajského pozemko-
vého úřadu v ČR) od roku 1991 až do roku 2013. Je porov-
návána a vyhodnocena úspěšnost v provádění PÚ v obou 
zemích. Otázkou je, jaký vliv má historický vývoj soused-
ních zemí, které prošly podobným historickým vývojem, 
na reálnou úspěšnost provádění PÚ. Porovnání a studie 
prezentované v článku jsou součástí komparace českých 
a slovenských PÚ, kterou se zabývá česká spoluautorka 
tohoto článku v rámci svého doktorského studia.

Pro vyhodnocení vlastnické fragmentace byla získána 
statistická data o vlastnictví půdy z obou zemí od Čes-
kého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a od 
Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Hod-
noty pro vyhodnocení zahajovaných a ukončených PÚ
v obou státech byly získány od Státního pozemkového 
úřadu (SPÚ) ČR a od Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR.

           Rozdrobenost vlastnictví v ČR a SR

Mezník ve společné historii SR a ČR nastal v polovině de-
vatenáctého století. Císařským patentem v roce 1848 bylo 
zrušeno poddanství, právní rovností byl vyhlášen konec 
soustavy stavovských práv. V roce 1853 byl vydán tzv. „Urbář-
ský patent“, kterým se úplně zrušil tehdejší urbářský po-
měr vůči vrchnosti. Bývalí poddaní se tak stali na základě 
práva vlastníky jimi obhospodařovaných pozemků [1].

Od roku 1848 docházelo k častému dělení pozemků 
zejména děděním. Důsledkem rozdílného vlastnického 
práva v Rakousku (zpravidla dědil nejstarší syn) a Uhersku 
(zpravidla dědili všichni sourozenci rovným dílem) vznikala 
rozdílná fragmentace pozemkového vlastnictví v obou ze-
mích (viz tab. 1). Nemalý podíl na dělení měla i výstavba 
technických děl – železnic, cest, regulace vodních toků 
apod. [2]. Děděním a dělením vznikaly pozemky se stále 
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Obr. 2 Ukázka soutisku vlastnické mapy a ortofotomapy ČR v měřítku 1 : 5 000 [7]

Obr. 3 Ukázka soutisku vlastnické mapy a ortofotomapy v SR v měřítku 1 : 5 000 [8]
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obvykle vyskytuje extrémně vysoký počet spoluvlastníků, 
což má za následek vysoký počet vlastnických vztahů.

Po roce 1991 začaly pokusy o odstranění historických 
deformací ve struktuře pozemkového vlastnictví. Začala 
etapa nově pojatých PÚ opět na základě vlastnictví po-
zemků [2]. Slovenská a česká škola PÚ vychází z podob-
ných zákonů. V SR platí v současné době zákon [9], v ČR 
zákon [10]. Terminologie v SR nepoužívá pojem „komplex-
ní“, hovoří pouze o pozemkových úpravách. Přičemž jejich 
obsahem je komplexně pojaté funkční uspořádání kra-
jiny, tak jako je to definované v komplexních PÚ pro ČR.
V ČR platí dále prováděcí vyhláška [11], v SR taková vy-
hláška zatím neexistuje. V ČR jde již o druhou řadu zá-
kona a vyhlášky od roku 1991.

Pro objasnění metodik návrhu PÚ byly sestaveny za obě 
republiky schematické diagramy procesu PÚ, obr. 4 a 5. 
Představují průběh jednotlivých kroků návrhu v časovém 
sledu respektující příslušné zákony obou republik.

dělství z období socialistického hospodaření (viz podkla-
dová vrstva ortofotomapy). V obou zemích převažuje vel-
ký nesoulad evidovaného vlastnictví a druhů pozemků 
v KN se skutečným užíváním. Jednotlivé vlastnické par-
cely jsou v současné době často nepřístupné, mají ne-
vhodné tvary a velikost pro racionální hospodaření a mo-
derní techniku, zvyšuje se vodní a větrná eroze, snižuje se 
ekologická stabilita krajiny a biodiverzita, zvyšuje se naru-
šení krajinného rázu apod. Parcely nevhodné svým tvarem 
a dostupností pro hospodaření podporují proces prona-
jímání krajiny (parcel) a prohlubování nezájmu vlastníků 
o krajinu (a parcely). Tento ekologicky špatný stav má pří-
mý vztah hlavně k velikosti užívacích ploch (k velikosti pro-
najímané zemědělské krajiny).

Z tab. 1 lze odvodit, že v průměru o 65 % větší parcely v SR 
jsou asi desetkrát více zatíženy počtem vlastnických vzta-
hů. Jedna parcela v SR je zatížena v průměru sedmkrát 
větším počtem spoluvlastníků. Na listech vlastnictví se v SR
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Obr. 4 Průběh procesu komplexních pozemkových úprav v ČR
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Obr. 5 Průběh procesu pozemkových úprav v SR
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Důvody vidíme hlavně v:
•    cyklech programovacích období z hlediska čerpaní fon-

dů EU,
•   politické prioritě projektování PÚ,
•  deformovaném podnikatelském prostředí – obrovská 

převaha nabídky nad poptávkou,
•   deformacích cen a obstrukcích v procesu vyhodnocení

veřejných soutěží apod.
Na obr. 7 a v tab. 3 se v SR v úvodních letech odrazil 

zejména rok 1992, kdy se zadávaly projekty s nadějí úspěš-
ného ukončení na podkladu nového zákona o PÚ. Zadá-
valy se zhruba dva projekty na každý okres. V roce 1993 
byla na základě „Koncepce uspořádání pozemkového vlast-
nictví“ většina projektů ukončena jako rozpracovaná v eta-
pě „register pôvodného stavu“ (RPS). Z důvodu obrovské 
rozdrobenosti vlastnictví (viz tab. 1 a obr. 1) a nedokon-
čení etapy RPS nebyla v SR v období 1991–1995 ani uza-
vřená metodika tvorby RPS. Na základě zákona [15] se 
začal zpracovávat „register obnovenej evidencie pozem-
kov“ (ROEP). ROEP zpřehlednil evidenci vlastnických vzta-
hů. Všechny pozemky byly evidované na listech vlastnic-
tví registru C anebo E.

Z původních 52 projektů v SR se pokračovalo pouze ve 
12, které byly dokončeny a zapsány do KN se značným 
časovým zpožděním. V letech 1996–2003 byly projekty 
zadávány komplexněji zejména v ekologicky narušených 
oblastech, především ve Vysokých Tatrách a v Žiarskej kotli-
ne [13]. Od roku 2002 (na základě předvstupní pomoci EU 
z programu SAPARD, následně ze Sektorového operač-
ního programu a Plánu rozvoje venkova) začalo plynulé 
zadávání projektů, které v období let 2002–2006 dosaho-
valo, někdy i překračovalo, hodnoty projektů v ČR. Údaje 
jsou přepočítány pomocí váhových koeficientů vzhledem 
na výměru obou republik. 

Bohužel jsou také roky, kdy nebyly v SR zahájeny žádné 
projekty. Zvláště špatné období, i navzdory celkem dobře 
rozběhnuté metodice, nastalo od roku 2010. Toto náročné 
období je následkem odsunutí PÚ do pozadí vlivem ne-
správných politických rozhodnutí o jejich důležitosti, na-
staly problémy s transparentností a účelností realizací na-
vrhovaných opatření, rušila se vyhlášená veřejná zadávání 
apod. Neutěšená situace motivovala část odborné veřej-
nosti přibližně od roku 2010 k aktivitám v oblasti zjedno-
dušení, zlevnění a urychlení celého procesu. Zpracoval se 
náčrt nových technologických postupů a návrh ceníku. 
Avšak ani tyto aktivity nepřinesly oživení v oblasti projek-
tování PÚ.

V ČR můžeme pozorovat vysoký počet zadávaných
a ukončovaných jednoduchých PÚ z porovnání obr. 8 a 9 
již od roku 1991. Tento trend se ke konci pozorovacího 
období (zhruba od roku 2010) začíná měnit, průběžně 
narůstá zadávání komplexních PÚ. Jednoduché PÚ řeší
v ČR upřesnění a rekonstrukci přídělů půdy, další konkrét-
ní potřeby území (zpřístupnění pozemků, protierozní nebo 
protipovodňovou ochranu), většinou na části k. ú. Značné 
zkušenosti s množstvím návrhů jednoduchých PÚ uka-
zují, že česká venkovská krajina potřebuje zejména kom-
plexní řešení. Na jednoduché PÚ je totiž většinou potřeba 
navázat komplexními PÚ. Proto také postupem let stoupá 
zadávání projektů a ukončování komplexních PÚ (viz
obr. 6 a 7). Zákon [8] je celý postaven na formě komplex-
ních PÚ a umožňuje zjednodušení procesu prostřednic-
tvím jednoduchých PÚ (např. upuštěním od zpracování 
plánu společných zařízení).

Lze konstatovat, že v ČR se daří stabilně udržovat na-
stoupený trend od roku 1991 (viz obr. 6 a 7), který není

           Stav pozemkových úprav

  3.1  Metodické postupy

Pokud chceme zohlednit určité kompenzace z hlediska 
rozdílné velikosti území obou republik, lze použít dva po-
stupy se shodným výsledkem:
1.  Odvodíme váhový koeficient pro SR na základě poměru 

výměr ČR a SR (78 867/49 036 km2). Vypočítaným koefi-
cientem (1,61) násobíme počty projektů v SR. V tab. 2, 
3, 5 a 6 v řádku SR

koef
  jsou uvedeny hodnoty, které jsou 

opraveny o koeficient (váhu) vztaženou k výměře obou 
republik, zaokrouhlené na celou hodnotu.

2.  Vypočítáme výměru průměrného katastrálního území
(dále k. ú.) v ČR a v SR jako poměr výměry republiky
k počtu k. ú. Pro SR je výměra průměrného k. ú. 1 377 ha
a pro ČR 604 ha. Na obr. 6, 7, 8 a 9 pak vystupuje na
ose Y suma výměr průměrných k. ú. v hektarech, ke kte-
rým jsou vztaženy hodnoty ukončených nebo zahajo-
vaných PÚ v konkrétním roce. Tato úprava výpočtu
zohlední skutečnost, že v SR je průměrná výměra k. ú. 
více než dvakrát větší než v ČR. Dva zadané projekty 
PÚ v ČR odpovídají rozlohou přibližně jednomu pro-
jektu v SR.
Pro ilustraci zhodnocení řešení PÚ v obou zemích po-

stačí použité postupy, protože i při použití konkrétních 
výměr by do získání exaktních výsledků vstoupilo množ-
ství dalších působících proměnných jako např. počet par-
cel, počet vlastnických vztahů, specifické vymezení obvo-
du PÚ a další.

  3.2  Komplexní pozemkové úpravy

Statistické shrnutí ukončených komplexních PÚ a hod-
noty jejich zahajování v období 1991–2013 se nachází
v tab. 2 a 3 a na obr. 6 a 7. Celkový stav ukončených a za-
hajovaných komplexních PÚ v ČR a SR je shrnut v tab. 4.

Z obr. 6 a tab. 2 je znatelný v SR postupný plynulý ná-
růst zápisu projektů do KN. To je následek zadávání pro-
jektů v úvodních letech zejména z prostředků programu 
SAPARD do roku 2008. Při délce trvání projektů 6 až 7 let 
se tento nárůst v příslušném roce při zápisech do KN také 
zobrazuje. Dlouhá stagnace projektování PÚ do roku 2007 
byla způsobena těžkostmi v začátcích řešení projektů (vy-
soká rozdrobenost vlastnictví znázorněná v tab. 1 a na 
obr. 1), a také postupnou tvorbou metodických postupů 
zpracování projektů PÚ. 

Za ČR je vidět postupný a plynulý zápis projektů bez 
přerušení a v mnohem větším množství přibližně od roku 
1998. Je to způsobeno prioritně finančním zajištěním čin-
ností spojených s PÚ a navazující tvorbou metodických po-
kynů. První „Prozatímní metodický návod pro komplexní 
pozemkové úpravy“ byl vydán již v roce 1995. 

V tab. 3 je uvedena podobná statistika vztažená k da-
tům zahajovaných PÚ. Údaje pro SR jsou opět přepočí-
tané koeficientem výměry.

Z tab. 3 a obr. 7 je zřejmé, že hodnoty zadávání kom-
plexních PÚ v ČR nedosahují tak markantních rozdílů v jed-
notlivých letech. Projekty byly zadávány vcelku stabilně
s navyšující se tendencí. Výjimku tvoří rok 2013, kdy s nově 
vzniklým SPÚ došlo k poklesu v zadávání. Nyní se směřuje 
k podobnému trendu jako v předcházejícím období. Pro-
jekty PÚ v SR byly zpracovatelům prostřednictvím veřej-
ných soutěží zadávány značně nerovnoměrně.

Jusková, K.–Muchová, Z.–Pochop, M.: Stav pozemkových...

machp
Přeškrtnutí

machp
Přeškrtnutí



SR

SRkoef

ČR

0

0

0

Rok

Tab. 2 Počet ukončených projektů komplexních pozemkových úprav v období let 1991–2013 v SR a ČR [12], [13], [14].
             V řádku SR

koef
 jsou hodnoty prepočítané váhovým koeficientem.

1991 1992

Přehled dokončování komplexních PÚ zapsaných do KN

0

0

0

0

0

0

1993 1994

0

0

0

0

0

3

1995 1996

0

0

1

1

2

8

1997 1998

0

0

14

3

5

39

1999 2000

1

2

64

2

3

58

2001 2002

3

5

94

SR

SRkoef

ČR

0

0

11

2003 2004

2

3

96

3

5

91

2005 2006

2

3

86

8

13

127

2007 2008

25

40

121

23

37

121

2009 2010

35

56

152

48

77

154

2011 2012

55

88

153

50

80

179

2013 celkem

261

420

1 672

Stát

RokStát

SR

SRkoef

ČR

0

0

4

Rok

Tab. 3 Hodnoty zahajovaných projektů komplexních PÚ v období 1991–2013 v SR a ČR. V řádku SR
koef

 jsou hodnoty
            přepočítané váhovým koeficientem [12], [13], [14].

1991 1992

Přehled zahajování komplexních PÚ

13

21

20

6

10

29

1993 1994

0

0

81

0

0

81

1995 1996

20

32

85

0

0

55

1997 1998

8

13

96

0

0

66

1999 2000

1

2

56

4

6

76

2001 2002

51

82

60

SR

SRkoef

ČR

63

101

120

2003 2004

46

74

163

79

127

73

2005 2006

44

71

175

7

11

166

2007 2008

1

2

217

80

129

225

2009 2010

2

3

164

0

0

134

2011 2012

0

0

226

1

2

72

2013 celkem

426

685

2 444

Stát

RokStát

261

Tab. 4 Porovnání stavu úspěšnosti v řešení komplexních PÚ v SR a ČR (stav k 31. 12. 2013) [12], [13], [14].

ČR – stav komplexních PÚ

426
12

SR – stav PÚ

ukončené zahájené
% úspěšnosti v řešení

projektů z území SR

165 1 672

2 444
19

ukončené zahájené
% úspěšnosti v řešení

projektů z území ČR

772

SR

SRkoef

ČR

0

0

0

Rok

Tab. 5 Hodnoty ukončených jednoduchých PÚ v období 1991–2013 v SR a ČR [12], [13], [14]. V řádku SR
koef

 jsou hodnoty,
            které byly přepočítané váhovým koeficientem.

1991 1992

Přehled dokončování jednoduchých PÚ

0

0

0

0

0

30

1993 1994

0

0

73

1

2

97

1995 1996

2

3

145

0

0

233

1997 1998

2

3

169

1

2

153

1999 2000

0

0

130

0

0

156

2001 2002

0

0

158

SR

SRkoef

ČR

1

2

187

2003 2004

0

0

196

0

0

133

2005 2006

1

2

107

1

2

132

2007 2008

2

3

121

3

5

132

2009 2010

2

3

126

3

5

78

2011 2012

6

10

78

7

11

53

2013 celkem

32

51

2 696

Stát

RokStát

,
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Obr. 6 Proces dokončování komplexních PÚ vztažený k průměrné výměře k. ú. [12], [13], [14];
osa Y znázorňuje výměru dokončovaných PÚ vztažených k průměrné výměře k. ú. v hektarech
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ČR

0

0

55
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Tab. 6 Hodnoty zadávaných jednoduchých PÚ v období 1991–2013 v SR a ČR [12], [13], [14]. V řádku SR
koef

 jsou hodnoty,
            které byly přepočítané váhovým koeficientem.

1991 1992

Přehled zadávaných jednoduchých PÚ

1

2

112

1

2

156

1993 1994

2

3

204

1

2

163

1995 1996

1

2

150

0

0

120

1997 1998

1

2

141

1

2

125

1999 2000

0

0

133

0

0

137

2001 2002

0

0

214

SR

SRkoef

ČR

0

0

166

2003 2004

0

0

151

1

2

74

2005 2006

2

3

99

2

3

170

2007 2008

4

6

134

4

6

109

2009 2010

8

13

76

11

18

57

2011 2012

5

8

44

9

14

27

2013 celkem

54

87

2 817

Stát

RokStát

32

Tab. 7 Porovnání stavu úspěšnosti v řešení jednoduchých PÚ v SR a ČR (stav k 31. 12. 2013) [12], [13], [14].

ČR – stav jednoduchých PÚ

54
2

SR – stav jednoduchých PÚ

ukončené zahájené
% úspěšnosti v řešení

projektů z území SR

22 2 696

2 817
21

ukončené zahájené
% úspěšnosti v řešení

projektů z území ČR

121
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Obr. 7 Proces zadávání komplexních PÚ vtažený k průměrné výměře k. ú. [12], [13], [14];
osa Y znázorňuje výměru zadávaných PÚ vztažených k průměrné výměře k. ú. v hektarech

Obr. 3 Část testů signalizace podrobných bodů
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Obr. 8 Dokončování jednoduchých PÚ vztažených na průměrnou výměru k. ú. [12], [13], [14];
osa Y znázorňuje výměru dokončovaných PÚ vztažených k průměrné výměře k. ú. v hektarech

Obr. 9 Počet zadávaných jednoduchých PÚ vztažených k průměrné výměře k. ú. [12], [13], [14];
osa Y znázorňuje výměru zadávaných PÚ vztažených k průměrné výměře k. ú. v hektarech
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Z tab. 5 a 6 a z obr. 8 a 9 je vidět v SR postupný, pomalý 
a trvalý nárůst. Investoři, developeři a podnikatelé s pů-
dou si uvědomují, že PÚ jsou v současnosti v rámci platné 
legislativy jedinou cestou, jak reálně vyřešit majetkopráv-
ní vztahy v území pro investiční činnost namísto vyvlast-
nění. Je zřejmé, že jednoduché PÚ byly až do novely zá-
kona metodicky nedostatečně řešené. Pravdou také je, že 
komplexní PÚ představují lepší a globální řešení problé-
mů krajiny. Ve prospěch jednoduchých PÚ hovoří jejich 
větší rychlost vzhledem k menšímu rozsahu řešeného úze-
mí, v SR se dále přidává nezávislost na veřejných prostřed-
cích. Pozemkové úpravy, které jsou vyvolané v důsledku 
stavební činnosti, jsou v ČR řešeny většinou komplexními 
PÚ.

           Závěr

S ohledem na historické souvislosti a uvedenou statistiku 
vystupuje do popředí rozpor odlišného přístupu k uspo-
řádání pozemkového vlastnictví. Dalo by se očekávat, že
v SR, s daleko větší rozdrobeností pozemkového vlastnic-
tví, bude zvýšená snaha o řešení tohoto stavu pomocí ná-
vrhů PÚ. Bohužel opak je pravdou.

viditelně ovlivněn výraznými metodickými a politickými 
turbulencemi. Proto je zvolen i podnadpis tohoto pří-
spěvku, který vystihuje rozdílné výsledky při stejném ná-
vrhu PÚ ve dvou sousedících zemích, které byly dlouho 
jednou republikou.

  3.3  Jednoduché PÚ

Statistické shrnutí ukončených jednoduchých PÚ a hod-
noty jejich zahajování v období 1991–2013 se nachází
v tab. 5 a 6 a na obr. 8 a 9. Celkový stav ukončených jed-
noduchých PÚ v ČR a SR je shrnut v tab. 7.

Podobně můžeme hodnotit také průběh jednoduchých 
PÚ. Tendence zadávání a dokončování jednoduchých PÚ 
v ČR je početně vysoká (viz obr. 8 a 9), v průběhu let ne-
významně početně kolísá, a zhruba od roku 2010 postup-
ně klesá. Stále větší podporu dostává v ČR řešení formou 
komplexních PÚ. V SR je z obr. 8 a 9 vidět mírně stoupající 
trend od roku 2005 pro zadávané projekty a od roku 2008 
pro ukončované projekty. Každopádně legislativa v SR
z roku 2014 (novela zákona [9]) poskytuje větší možnosti 
uplatňování statutu jednoduchých PÚ a předpokládá se, 
že v dalších letech bude zejména zadávání nových projektů 
jednoduchých PÚ v SR růst.
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Ředitelé úřadů skládali služební slib
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Do redakce došlo: 17. 2. 2014

Lektoroval:
Ing. Ľubomír Suchý,

ÚGKK SR

V České republice (ČR) je od 1. ledna 2015 účinný zákon č. 234/2014 Sb., o stát-
ní službě. Zákon upravuje: právní poměry státních zaměstnanců vykonávají-
cích ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní služby, služební 
vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve 
věcech služebního poměru. Vedoucí správních úřadů se ze zákona považují za 
vedoucí služebních úřadů ve služebním poměru na dobu neurčitou; mohou vy-
konávat službu na služebním místě vedoucího služebního úřadu, nejdéle však 
do doby, než bude toto služební místo obsazeno na základě výsledku výběro-
vého řízení. 

Vedoucí služebního úřadu, který je v čele ústředního správního úřadu, byl 
povinen složit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do 2. 3. 2015, 
služební slib. Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) 
Ing. Karel Večeře splnil tuto povinnost a složil slib dne 18. 2. 2015 spolu s dal-
šími třemi předsedy ústředních správních úřadů na Ministerstvu vnitra ČR před 
náměstkem pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým.

V návaznosti na to složili ředitelé katastrálních úřadů, ředitel Zeměměřic-
kého úřadu a ředitelé zeměměřických a katastrálních inspektorátů dne 21. 2. 
2015 služební slib v budově ČÚZK v Praze do rukou předsedy ČÚZK jako nad-
řízeného služebního orgánu (obr. 1 a 2).

Ing. František Beneš, CSc.,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad

Z porovnávajících analýz lze konstatovat, že v ČR pro-
bíhá postupný, kontinuální proces zpracování PÚ. Naproti 
tomu v SR probíhají projekty PÚ lavinovitě, pravděpo-
dobně v důsledku různých politických priorit.

Pokud se pokusíme shrnout potřeby rozvoje mimo za-
stavěné území v obou republikách s ohledem na řešení nej-
optimálnějšího progresu v krajině, můžeme konstatovat:
1.  V ČR, kde nejsou tak složité spoluvlastnické poměry

k půdě při porovnání se SR, je stejně naléhavé a důle-
žité vyřešení majetkoprávního vypořádání a fragmen-
tace pozemků. Dlouholeté zkušenosti nabyté ze znač-
ného množství ukončených jednoduchých PÚ, které
řeší převážně konkrétní specifické požadavky území,
se dále využívají v komplexních PÚ. Počet zadávaných
a ukončených komplexních PÚ stoupá a získává na hod-
notě. Pozemkové úpravy vyvolané v důsledku stavební 
činnosti jsou řešeny většinou také komplexními PÚ.

2.  V SR je nutné, aby se rozběhl trh s půdou, aby bylo 
umožněno reálné vyčlenění chaoticky nakupovaných
podílů k pozemkům. Je nutné konsolidovat v první 
řadě vlastnické poměry k půdě jejich zjednodušením
a zpřehledněním. Situace v SR vyžaduje také hlavně 
komplexní projekty PÚ s citlivou a transparentně řeše-
nou složkou realizace navrhovaných opatření.

3.  V obou republikách je velmi důležitý výběr území pro
návrh PÚ z hlediska potřeb společnosti, požadavků 
trhu, poptávky po investičních záměrech, a to i ve ve-
řejném zájmu.

Poděkování: Práce byla podpořena grantem Studentské 
grantové soutěže ČVUT v Praze. V tomto dokumentu byly 
použity/prezentovány výsledky získané ve výzkumném úko-
lu/projektu VEGA č. 1/0656/12.
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Obr.1 Slávnostné otvorenie konferencie

Obr. 2 Prejav Petra Deáka, zástupcu ÚGKK SR

Obr. 2 Předseda ČÚZK K. Večeře a ředitelé úřadů po složení slibu

Inspirujme se... hodnocením
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vytvorený na návrh kritérií pre výber úloh do MIWP (maintenance and imple-
mentation work programme) a riadenie výstupov z MIWP. Stefan Jensen z EEA 
poukázal na situáciu spred 10 rokov, kedy boli údaje ešte nekompletné a nie-
kedy aj chýbajúce. Následne vo svojom prejave analyzoval výsledky z repor-
tingu a zhodnotil, že implementácia INSPIRE je ešte stále nejednotná a voči 
predpokladaným termínom má väčšie-menšie oneskorenia. Zároveň sa treba 
snažiť viac zakomponovať INSPIRE do environmentálnej legislatívy a zlepšovať 
vzájomnú spoluprácu a koordináciu medzi susediacimi krajinami. Na túto pro-V dňoch 25. a 26. 11. 2014 sa po roku opäť stretla česká i slovenská komunita 

zaoberajúca sa INSPIRE na konferencii v Průhoniciach. V poradí už tretiu česko-
-slovenskú konferenciu zorganizovala Česká informačná agentúra životného 
prostredia (CENIA) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia 
(SAŽP). 

Pre smernicu INSPIRE bol rok 2014 rokom hodnotenia, kvôli tomu sa niesla 
táto konferencia v duchu hodnotenia výsledkov, úspechov alebo neúspechov 
implementácie INSPIRE a zo strany organizátorov dostala názov Inspirujme 
se... hodnocením.

Dobrým zvykom je, že sa tejto konferencie aktívne zúčastňujú aj zástup-
covia európskych organizácií. Nebolo to inak ani tentokrát. Prezentovali sa zá-
stupcovia z Európskej komisie (EC), z INSPIRE koordinačnej skupiny Európskej 
komisie a Európskej agentúry životného prostredia (EC&EEA) a z Európskej 
agentúry životného prostredia (EEA).

Konferenciu slávnostne otvoril Jan Landa (obr. 1), námestník ministra z Mi-
nisterstva životného prostredia (ČR). V prvom tematickom bloku prvého dňa 
boli na tému „7 let s INSPIRE – krátké ohlédnutí“ prednesené príspevky Vla-
dimíra Fantu, riaditeľa CENIA, Ondreja Klimenta z Ministerstva životného pro-
stredia Slovenskej republiky (SR), Mareka Žiačika, vedúceho rezortného stre-
diska environmentálnych dát a informačných služieb SAŽP, Karla Štencla, pod-
predsedu Českého úradu zememeračského a katastrálneho (ČÚZK), Petra Deáka 
(obr. 2, dole), zástupcu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)
a Stanislava Holého, zástupcu generálneho partnera konferencie Help Service 
Remote Sensing. 

Nasledujúca sekcia prvého dňa bola venovaná zástupcom európskych orga-
nizácií. Robert Konrad z EC poukázal na dôležitosť  INSPIRE, súčasnú situáciu
v Európe, samotné využitie a zdieľanie priestorových údajov v rámci verejných 
subjektov a na záver svojho prejavu zhrnul doposiaľ dosiahnuté výsledky z imple-
mentácie INSPIRE a zostávajúce nevyriešené problémy. Taktiež sa spomenuli 
podporné skupiny na implementáciu, a to Maintenance and Implementation 
Framework (MIF) a Maintenance and Implementation Group (MIG). V septem-
bri 2014 bol schválený INSPIRE M&I (maintenance and implementation) pra-
covný program, ktorý vypracovala pracovná skupina, jedna z organizácií MIF, 
ktorá má na starosti koordinačné a politické aspekty a schvaľovanie M&I pra-
covného programu, ktorý obsahuje 9 pracovných balíkov. Pracovný program je

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ



Obr. 1 Zástupci rezortů ČR a SR – K. Večeře a M. Frindrichová

50 let geodetických informačních
dnů v Brně
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používateľov. Do budúcnosti sa predpokladá sofistikovaná tvorba predpripra-
vených mapových kompozícií, spolupráca s povinnými osobami, integrácia geo-
portálu SAŽP do NG, zlepšovanie obsahu metaúdajov a zjednodušenie použí-
vateľského prostredia. Bol predstavený i projekt SDI4Apps, ktorého cieľom je 
využitie otvorených geografických informácií pomocou inovatívnych služieb 
založených na prepojených údajoch (LinkedOpenData). Projekt podporuje tvorbu 
a využívanie otvorených a prepojených údajov, identifikuje možnosti využitia 
riešení infraštruktúr cloud a podporou softvérových riešení s otvoreným zdro-
jovým kódom a stimuluje inovácie a podnikateľské príležitosti v oblasti GeoICT.

Posledný deň konferencie bol ukončený workshopom Tomáša Řezníka s ná-
zvom Má normalizované hodnocení vyhledávacích služeb podle INSPIRE vypo-
vídací hodnotu? Odpoveď na túto otázku od samotného prednášajúceho od-
znela veľmi krátko a stručne: „Nemá“. Následne sa prezentovali overovacie testy 
a z nich získané výsledky.

Na záver sa treba organizátorom poďakovať za podnetnú konferenciu, plnú 
informácií, inšpirácie, noviniek a diskusií, a tak sa účastníci konferencie môžu 
tešiť na ďalší ročník opäť o rok v SR.

  Ing. Kinga Dombiová,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave,

foto: Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Ve dnech 19. a 20. 2. 2015 se uskutečnily v Brně 50. geodetické informační dny 
(GID). Gratulovat k tomuto úctyhodnému jubileu přijeli i nejvyšší představitelé 
českého a slovenského rezortu Ing. Karel Večeře a Ing. Mária Frindrichová (obr. 1). 
Ve svých projevech informovali přítomné účastníky o stavu svých rezortů a nej-
bližších výhledech do budoucna.

Mezi gratulanty nechyběl ani Ing. Dušan Ferianc ze Slovenské společnosti 
geodetů a kartografů a Slovenského svazu vědeckotechnických společností, 
který připomněl historii 25. výročí vědecko-technických společností ve Sloven-
ské republice (SR) a trvající dobrou spolupráci s odbornými svazy v České re-
publice (ČR).

Historické počátky GID, které začínaly jako tzv. Burzy technických zlepšení, 
připomněla ve svém příspěvku Ing. Helena Ryšková. Poté se rozběhly stan-
dardní odborné bloky, ve kterých zazněly referáty z oblastí katastru nemovi-
tostí (KN), geomatiky, inženýrské geodézie a vědy a výzkumu. Nechyběly ani 
prezentace nových technologií doprovázené malou výstavou. V oblasti KN se 
po skončení procesu digitalizace v roce 2017 chystá obnova operátu novým

blematiku nadväzoval záver jeho prezentácie, kde sa sústredil na popísanie 
situácie v SR a ČR.

Ďalší blok sa zaoberal implementáciou INSPIRE a využitím údajov. Pre-
zentovali sa hlavne nové, rozbiehajúce sa projekty ako Dunajská infraštruktúra 
pre referenčné údaje a služby (DRDSI), ktorého základ tvorí INSPIRE a v budúc-
nosti bude ukážkou jeho implementácie a využitia. DRDSI nebude len geopor-
tálom, ale hlavne platformou na spoluprácu. Okrem priestorových údajov budú 
dostupné aj štatistické údaje, rôzne projekty, dokumenty a výskumné správy. 
Projekt Geografický informačný systém a environmentálne zdravie, ktorý účast-
níkom konferencie predstavil Radoslav Chudý z Univerzity Komenského v Brati-
slave, je zameraný na vybudovanie priestorovej informačnej štruktúry environ-
mentálneho zdravia ako distribuovanej platformy GIS, na vytvorenie balíka geo-
informačných služieb pre výskum a hodnotenie environmentálneho zdravia. 
Samotný projekt nadviazal na tému INSPIRE, ľudské zdravie a bezpečnosť.
V prejave Tomáša Řezníka sa hovorilo o projekte FOODIE, ktorého už samotný 
názov evokuje záujmovú oblasť, a to, ako využiť údajové modely INSPIRE (nie 
len) v precíznom poľnohospodárstve. Východiskom tohto projektu sú tri témy 
INSPIRE, a to krajinná pokrývka, využitie územia a poľnohospodárske zariade-
nia a zariadenia akvakultúry. Pilotné testy projektu prebiehajú v súčasnosti
v ČR, v Nemecku a v Španielsku. Poslednú sekciu prvého dňa na tému „INSPIRE 
a povinní poskytovatelé“ otvorila Jitka Faugnerová z CENIA, ktorá účastníkom 
prezentovala INSPIRE po siedmich rokoch, od zoznamovania sa s INSPIRE až po 
jeho samotné využitie. Zdeňka Udržalová z Českého štatistického úradu vo svo-
jom prejave predstavila výstupy projektu Soustavy statistických registrů napo-
jené na RÚIAN. Projekt sa v marci 2014 úspešne ukončil a prešiel do obdobia 
aktualizácie a plného využívania výsledkov. Rečníci zo Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) Štefan Káčer a Róbert Cibula prezentovali účast-
níkom konferencie nový mapový portál ŠGÚDŠ s rôznymi funkcionalitami, ktoré 
sa týkajú vyhľadávania údajov a zobrazovania mapových služieb. Alena Šťovíč-
ková z Národného pamiatkového ústavu (ČR) oboznámila účastníkov s rôz-
nymi aplikáciami integrovaného informačného systému pamiatkovej starostli-
vosti, ktoré umožňujú používateľovi vyhľadávanie údajov z pamiatkového fon-
du. V oblasti OpenData sa prezentovali projekty Plan4all a Plan4business, ktoré 
podporujú zber a správu otvorených údajov a ich zdieľanie. Radek Kuttelwascher 
zo spoločnosti ARCDATA PRAHA, s. r. o., prezentoval platformu ArcGIS a apli-
káciu ArcGIS Open Data, ktorej prvá verzia vyšla v júli 2014 a slúži na tvorbu 
webových stránok s otvorenými údajmi a umožňuje verejnosti preskúmať tieto 
dáta pomocou interaktívnych máp a grafov alebo ich jednoducho a rýchlo vy-
hľadávať a ukladať.

Druhý deň konferencie otvorili workshopy Národného geoportálu INSPIRE 
a projektu eENVplus. Evu Kubátovú z Ministerstva vnútra (ČR) zastupoval Petr 
Souček z ČÚZK a prezentoval už schválenú Strategii rozvoje infrastruktury pro 
prostorové informace v ČR (GeoInfoStrategie), ktorá bola schválená v októbri 
2014 českou vládou. Účastníci boli oboznámení s organizačnou štruktúrou
a analytickou časťou projektu, ktoré boli samotným východiskom pri jeho tvor-
be. Hlavným problémom súčasného stavu je nedostatočná koordinácia, absen-
cia niektorých priestorových údajov vyššej miery podrobnosti a nedostatočné 
využívanie ekonomického potenciálu priestorových údajov. Globálnym cieľom 
GeoInfoStrategie je vytvoriť podmienky na účelné a účinné využitie priestoro-
vých informácií v spoločnosti a vybudovanie garantovaných služieb verejnej 
správy. Martin Tuchyňa prezentoval SK GEO licenčný rámec na podporu imple-
mentácie INSPIRE v oblasti zdieľania priestorových údajov a služieb. Pozname-
nal, že v súčasnosti chýbajú harmonizované podmienky sprístupnenia, zdieľa-
nia a využívania údajov. Následne P. Souček informoval účastníkov o činnos-
tiach technickej pracovnej skupiny pre údaje (TPS DATA) v roku 2014. Prebie-
hali rokovania ohľadom stanovenia gestora pre témy ako dopravné siete, chrá-
nené územia, vodstvo atď. Momentálne nie sú stanovené zodpovedné orga-
nizácie pre každú tému a je otázne, kto sa k nim prihlási. ČÚZK spoločne so 
Zememeračským úradom (ČR) sa hlásili k väčšine tém INSPIRE. V poobedňaj-
šom bloku sa venovala pozornosť hlavne otvoreným softvérom a otvoreným 
údajom. Túto tematiku sa snažil účastníkom viac priblížiť Jáchym Čepický. Mar-
tin Koška predstavil publiku Národný geoportál SR (NG), ktorého cieľom je inte-
grovať, prezentovať, sprístupňovať a zjednodušovať údaje, a tým aj osloviť 

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV



Obr. 1 Účastníci semináře v přednáškovém sále

Obr. 3 Účastníci GID

Obr. 2 S. Maradová prezentovala vize rozvoje
pozemkových úprav v ČR

3D tisk má budoucnost i v kartografii 
a geovědách
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Na 50. GID bezprostředně navazoval 10. ples zeměměřičů za účasti nejvyš-
ších představitelů rezortu zeměměřictví a KN. V příjemném prostředí hotelu
Avanti v Brně se nejen tancovalo, diskutovalo, ale i vyhrávaly hodnotné ceny
v bohaté tombole, po které byl vyhlášen nejsympatičtější pár večera, kterým 
stal Ing. Karel Večeře s chotí.

Ing. Jiří Bureš, Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně,

foto: Ing. Jaroslav Švec,
ADITIS, s. r. o.

3D tisk je jedním ze současných trendů vývoje informačních technologií. Média 
se plní zprávami o tom, že budou běžné 3D tiskárny na jídlo, 3D tiskárny na 
domy, polemizuje se o nebezpečí možnosti zneužití 3D tiskáren k výrobě funk-
čních střelných zbraní a velmi diskutovanou oblastí je tisk medicínských ná-
hrad a případně i živých tkání. V současnosti jsou 3D tiskárny již prakticky vy-
užívány v medicíně k výrobě různých protetik a náhrad, případně jako nástroj 
tvorby náhradních dílů v elektrotechnice. 3D tisk má však bezesporu budouc-
nost i v prezentaci geoprostoru a v tvorbě reálných 3D map. 3D tisk se proto stal 
hlavním tématem 9. kartografického dne v Olomouci, který se konal 27. 2. 2015 
v prostorách Přírodovědecké fakulty (Přf) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci.

Seminář, kterého se tradičně účastní kartografové, geografové a další od-
borníci z České republiky (ČR), byl opět hojně navštíven, když konečný počet 
účastníků byl téměř 130 (obr. 1). Program kartografického dne byl koncipován

mapováním, připravuje se změna právních předpisů a Výzkumný ústav geo-
detický, topografický a kartografický, v. v. i., začíná chystat techniky místního 
šetření při využívání nových měřických technologií hromadného sběru dat na
bázi fotogrammetrie nebo laserového skenování. Ukazuje se z mnoha praktic-
kých zkušeností na menších projektech, že jsou to technologie v KN také po-
užitelné.

Silným tématem dnešní doby je GeoInfoStrategie, což je strategie rozvoje 
infrastruktury pro prostorové informace v ČR, zpracovaná s výhledem do roku
2020, ve které hrají nezastupitelnou a zásadní roli garantovaná geodata. Stále 
se ovšem ukazuje různorodost názorů na to, co jsou garantovaná data a jak tato 
data mají vznikat. V roce 2015 má být zpracován akční plán, který tuto a jiné 
otázky má vyjasnit. K tématu GeoinfoStrategie zazněly referáty doc. Ing. Václava 
Čady, CSc., na téma datové základny – národní sady prostorových objektů a 
společný referát autorů Ing. Petra Součka a Ing. Jana Kmínka na téma akčního 
plánu. O tom, jak se z lokálních geodat stává evropská infrastruktura informo-
vala účastníky 50. GID Ing. Eva Pauknerová.

Na 50. GID nechybělo ani téma vědy a výzkumu. Přítomní se od Ing. Štefana 
Lukáče populární formou dozvěděli o geodetické a metrologické podpoře sub-
-atomového výzkumu ve Švýcarském CERNu i o aktivitách českých vědců v Antark-
tidě, kteří při nich využívají globální navigační družicový systém GPS, jak mimo 
jiné zmínil Mgr. Zdeněk Stachoň.

Z úst ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatavy Maradové 
(obr. 2) zazněly vize rozvoje pozemkových úprav v ČR a úkoly, které má SPÚ již 
ve svém plánu.

Účastníci GID dostali i malou lekci z autorského práva z oblasti licencování 
mapových podkladů a jiných děl od RNDr. Aleny Vondrákové.

Na závěr prostřednictvím soukromého archivu Ing. Pavla Taraby přítomní 
mohli nahlédnout do historie trigonometrické sítě I. řádu a projít si aspoň 
virtuálně na fotografiích současný stav některých „trigasů”. Dnes již historická 
trigonometrická síť, resp. její zachovaná torza v terénu, by si možná zasloužila 
mít status technické památky.

Z GID byl vydán sborník v elektronické formě na CD a lze jej dodatečně objednat 
přes e-mailovou adresu spolzem@email.cz. (ISBN 978-80-02-02584-9). Jubilej-
ního ročníku se zúčastnilo 90 účastníků (obr. 3).
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Obr. 3 Ukázka praktického využití 3D tiskárny

Obr. 2 J. Homola (vpravo) při diskusi
o přínosu 3D technologií

Zoznam diplomových prác obhájených 
absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 2014
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Marek Žehra, vedoucí laboratoře 3D tisku, tak mohl účastníky semináře sezná- 
mit s praktickým využitím technologie a hlavně s úskalími, která se při 3D tisku 
reálně vyskytují (obr. 3).

Druhá část semináře byla zaměřena na aplikace v geovědách a v kartogra-
fii. První příspěvek byl zaměřen na 3D tisk jako nástroj tvorby hmatových map. 
Na katedře geoinformatiky Přf UP byl v minulosti řešen projekt na tvorbu hma-
tových map právě novými technologiemi 3D tisku, ale problém byl ve vysokých 
finančních nárocích na výrobu. Současný rozmach nízkonákladových 3D tiská-
ren je proto obrovskou příležitostí, jak nevidomým a slabozrakým osobám 
zprostředkovat informace o geoprostoru hmatovými mapami, jejichž výroba 
bude rychlá a ekonomicky dostupná.

Seminář byl zakončen prezentací Jana Bruse, který se věnuje problematice 
3D tisku právě na katedře geoinformatiky Přf UP a společně se studenty již 
realizuje tisk prvních reálně 3D tematických map. Využití 3D tisku v kartografii 
pro vidící uživatele nebylo dosud příliš rozšířeno, jedinou výjimku tvoří plas-
tické mapy, v ČR například z produkce společnosti Kartografie HP. Využití 3D 
tiskáren pro novou dimenzi tematických map je však zcela novým pojetím, 
které si žádá další odborný výzkum. Je otázkou, zda na konci výzkumu bude 
další potenciál pro rozvoj kartografie, nebo zda se bude jednat o „slepou ulič-
ku“, jak zazněly obavy některých účastníků. Reakce většiny posluchačů však 
byly velmi pozitivní a v diskusi zaznělo mnoho nápadů, kde všude je možné 3D 
tisk v kartografii a geovědních oborech aplikovat. 

V průběhu 9. kartografického dne proběhlo také vyhlášení výsledků sou-
těže Dětské mapy Barbary Petchenik a organizátoři rozdali všem účastníkům 
placky s propagací Mezinárodního roku mapy, který pod záštitou OSN vyhlásila 
Mezinárodní kartografická asociace na roky 2015 a 2016.

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.,
Přf UP Olomouc 

Katedra geodézie

BAGÍN, T.: Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh s využitím
priestorovej polárnej metódy (Ing. Marek Bajtala, PhD.).

ĎURIŠ, V.: Elektrooptické diaľkomery – postupy na kontrolu podľa STN ISO
17123-4:2013 (Ing. Ján Ježko, PhD.).

ĎURKOVÁ, D.: Geodetický monitoring priemyselného objektu (Ing. Peter Kyri-
novič, PhD.).

HATALA, I.: Testovanie terestrických radarových systémov z pohľadu ich vy-
užitia v inžinierskej geodézii (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).

HATALOVÁ, M.: Využitie metódy terestrického laserového skenovania pri doku-
mentácií barokových mostov (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).

HROŠŠO, B.: Určovanie posunov a pretvorení oceľovej mostnej konštrukcie vy-
užitím TLS (Ing. Ján Erdélyi, PhD.).

JÁNOŠKA, M.: Určovanie posunov a pretvorení vybranej časti Prístavného mosta
využitím TLS (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).

MARTVOŇOVÁ, K.: Analýza zmeny polohy projekčného centra TLS (Ing. Ján 
Erdélyi, PhD.).

NOVAROVÁ, M.: Technická mapa obce (Ing. Peter Kyrinovič, PhD.).
OROS, M.: Analýza zberu 3D údajov s využitím technológie VISION (Ing. Marek

Bajtala, PhD.).
RADINGER, F.: Prehliadače 3D modelov – ich testovanie a možnosti využitia

v informačných systémoch (Ing. Marek Fraštia, PhD.).

tak, aby směřovaly přednesené příspěvky od technologie k aplikacím. Šéfre-
daktor portálu 3D-tisk.cz a jeden z největších propagátorů 3D tisku v ČR Jan 
Homola (obr. 2) proto na úvod vysvětlil, co vlastně 3D tisk umí a jaké jsou 
reálné přínosy 3D technologií v odborné praxi i běžném životě. Zdůraznil při-
tom, že současná očekávání a bombastické titulky v médiích jsou jen na-
fouknutou bublinou, protože technologie 3D tisku předběhla přibližně o 10 
roků svou reálnou uplatnitelnost. Na druhou stranu je možné pomocí 3D tis-
ku realizovat takové projekty, které by bez této technologie možné dříve vů-
bec nebyly.

S praktickým využitím 3D tisku v akademickém prostředí mají zkušenosti na 
Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Obr. 1 Zahájení konference, zleva:  Ing. L. Raif, Ing. P. Kozák,
prof. RNDr. Ing. P. Štěpánek, CSc., prof. Ing. D. Novák, DrSc.,

doc. Dr. Ing. M. Varaus, doc. Ing. O. Plášek, Ph.D.
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OLEKŠÁKOVÁ, Z.: Tvorba súboru prevzatých meraní (Ing. Robert Geisse, PhD.).
ŠELEROVÁ, M.: Komunikačné opatrenia v projekte pozemkových úprav (Ing.

Robert Geisse, PhD.).
VLČEK, S.: Meranie zmien vo vektorovej katastrálnej mape číselnej (Ing. Ľubica 

Hudecová, PhD.).

Poznámka: V zátvorke sú uvedení vedúci diplomových prác.

Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Dne 29. 1. 2015 se v prostorách Fakulty stavební (FAST) Vysokého učení tech-
nického (VUT) v Brně uskutečnil již sedmnáctý ročník odborné konference 
doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2015. Záštitu nad celou 
akcí převzal v letošním roce poprvé ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
PhDr. Marcel Chládek, MBA. Hlavní organizací pro letošní ročník byly pověřeny 
Ústav pozemních komunikací a Ústav železničních konstrukcí a staveb. Na kon-
ferenci tak v roli odborných garantů dohlíželi vedoucí obou ústavů, doc. Dr. Ing. 
Michal Varaus za Ústav pozemních komunikací a doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., za 
Ústav železničních konstrukcí a staveb. Při plánování, organizaci i v den konání 
konference však svou pomocí přispěla také většina doktorandů z ostatních 
ústavů FAST.

V aule FAST proběhlo, obdobně jako v předchozích ročnících konference, její 
slavnostní zahájení (obr. 1). Téměř 300 účastníků, z toho 89 ze zahraničí, 
přivítal rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Společně s rek-
torem přivítali účastníky proděkan pro vědu a výzkum FAST VUT prof. Ing. 
Drahomír Novák, DrSc., a v neposlední řadě také oba odborní garanti konfe-
rence doc. Dr. Ing. Michal Varaus a doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 

Jednání 23 sekcí byla zahájena v 16 přednáškových místnostech, v každé si 
mohli účastníci vyslechnout mnoho zajímavých příspěvků z určitého okruhu 
témat napříč stavebními obory. Účastníci konference mohli navštívit přednášky 
z osmi tématických okruhů - Pozemní stavitelství, Konstrukce a dopravní stav-
by, Vodní hospodářství a vodní stavby, Fyzikální a stavebně materiálové inže-
nýrství, Management stavebnictví, Geodézie a kartografie, Soudní inženýrství 
nebo Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel. V jednotlivých sek-
cích byli přítomni odborní garanti daných sekcí, kteří představují autority ve 
svých oborech. Po přednesení každého příspěvku vedli diskuzi se studenty.

Ve dvou přednáškových místnostech byly paralelně přednášeny příspěvky
z okruhu Geodézie a kartografie. V první byla témata zaměřena na oblast geo-

SURY, T.: Univerzálne meracie stanice – postupy na kontrolu podľa STN ISO 
17123-5:2013 (Ing. Ján Ježko, PhD.).

ŠČEVIKOVÁ, S.: Meranie posunov mostných objektov využitím terestrických rada-
rových systémov (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).

ŠEVEC, M.: Využitie metódy terestrického laserového skenovania pri dokumen-
tácii ranogotických kostolov (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).

VALAŠKA, D.: Rekonštrukcia keramických nádob z archeologických vykopávok
technológiou obrazového skenovania (Ing. Marián Marčiš, PhD.).

VLČÁKOVÁ, V.: Využitie lowcost zariadení na navigáciu vo vnútorných priesto-
roch (Ing. Peter Kyrinovič, PhD.).

Katedra geodetických základov

BABIAROVÁ, A.: Kombinované spracovanie rôznych typov družicových obser-
vácií (Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.).

ČUPORÁKOVÁ, V.: 3D modelovanie priestorových objektov na podklade ZB GIS
(Ing. Renata Ďuračiová, PhD.).

ČURAJ, M.: Súčasné trendy v určovaní presného geoidu (doc. Ing. Juraj Janák,
PhD.).

DŽUGAN, J.: Analýza dlhodobých meraní GNSS v lokálnych geodetických sie-
ťach (Ing. Juraj Papčo, PhD.).

GARAI, R.: Lokálna tomografia troposféry z meraní GPS (prof. Ing. Ján Hefty, 
PhD.).

JEŽKO, J.: Tvorba geografického informačného systému na podporu archeolo-
gického výskumu (Ing. Tibor Lieskovský, PhD.).

JURGA, J.: Návrh štruktúry uloženia rastrovej reprezentácie údajov operátu
KN a príslušnej metaúdajovej schémy podľa platných noriem (Ing. Renata
Ďuračiová, PhD.).

LETKO, P.: Kvantifikácia relativistických efektov v metódach kozmickej geodé-
zie (doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.).

MOLITORISOVÁ, M.: Relačné prepojenie databázy geografického názvoslovia
a súvisiacich priestorových objektov na území SR (Ing. Renata Ďuračiová, 
PhD.).

PENCÁKOVÁ, R.: Vplyv variácie hydrologických hmôt na geodetické merania
(doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.).

POLÁČEK, P.: Zvyšovanie používateľskej prívetivosti webových mapových por-
tálov (Ing. Renata Ďuračiová, PhD.).

RYŠAVÁ, P.: Analýza možností aplikácie normy STN EN ISO 19152 v katastri 
nehnuteľností SR (Ing. Renata Ďuračiová, PhD.).

SEKEREŠ, R.: Tvorba a publikácia vrstvy krajinnej pokrývky na základe historic-
kých máp zobrazujúcich územie Slovenska (Ing. Tibor Lieskovský, PhD.).

VAŇOVÁ, V.: Dlhodobé monitorovanie stability bodov v rôznom prostredí (Ing. 
Ľubomíra Gerhátová, PhD.).

VRABCOVÁ, V.: Aplikácia neurónových sietí na analýzu priestorových dát (Ing. 
Tibor Lieskovský, PhD.).

Katedra mapovania a pozemkových úprav

BLAŠKOVÁ, S.: Analýza lokálnych posunov meraní pre projekt pozemkových
úprav (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).

BUČO, M.: Využitie UAV na tvorbu DMR (doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
DOMBIOVÁ, K.: Porovnanie zobrazovacích katalógov používaných v SR (Ing. 

Róbert Fencík, PhD.).
DUBOVÁ, L.: Funkčnosť mapy obce v informatizácii verejnej správy (Ing. Róbert 

Fencík, PhD.).
FORGÁCH, G.: Optimalizácia spracovania písomnej časti registra obnovenej evi-

dencie pozemkov (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).
FRANC, M.: Priestorový model obce v digitálnom prostredí (Ing. Róbert Fencík, 

PhD.).
HURAY, M.: Majetkovoprávne vysporiadanie Nového cintorína v Stupave (Ing. 

Robert Geisse, PhD.).
KOSMEĽOVÁ, J.: Využitie UAV na mapovanie krajiny (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
KŘEHNÁČOVÁ, L.: Dynamické popisovanie máp (Ing. Róbert Fencík, PhD.).

SPRÁVY ZO ŠKÔL



Obr. 2 Slavnostní předávání diplomů

Ani sa nechce veriť, ale je tomu tak. Prof. 
Ing. Ján Hefty, PhD., pedagogický za-
mestnanec Katedry geodetických zá-
kladov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) 
Slovenskej technickej univerzity (STU) 
v Bratislave a člen redakčnej rady (RR) 
Geodetického a kartografického obzoru 
(GaKO) 16. 4. 2015 oslávil 65. narodeni-
ny. Toto významné jubileum dáva mož-
nosť pripomenúť si jeho životnú dráhu, pe- 
dagogické a vedeckovýskumné úspechy.

Narodil sa 16. 4. 1950 v Bratislave, 
kde i študoval. Maturoval na strednej
všeobecnovzdelávacej škole v roku 1968
a začal študovať na Elektrotechnickej fa-

65 rokov prof. Ing. Jána Heftyho, PhD.

OSOBNÉ SPRÁVY*
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kulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT – 1968 a 1969). V roku 1970 pre-
stúpil na SvF SVŠT, kde s vyznamenaním skončil odbor geodézia a kartografia (GaK) 
v roku 1975. V tomto roku nastúpil do Observatória SVŠT – samostatného vedec-
kovýskumného pracoviska KGZ SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 STU) ako zamestnanec 
výskumu. Tu spolupracoval na riešení výskumných úloh v oblasti astronomického 
určovania zmien rotácie Zeme pod vedením prof. Ing. J. Krajčího a neskôr prof. Ing. 
J. Melichera, PhD. Ďalej sa zaoberal využitím metód geodetickej astronómie na 
výskum geodynamiky a metódami kozmickej geodézie v oblasti sledovania pohy-
bu pólu a rotácie Zeme. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických 
vied získal v roku 1985. V rokoch 1987 a 1989 až 1992 absolvoval stážové pobyty 
v parížskom observatóriu v centre Medzinárodného úradu času a Medzinárodnej 
služby rotácie Zeme, kde nadviazal spoluprácu v oblasti astronomického určova-
nia rotácie Zeme a využitia interferometrie s veľmi dlhou základnicou (VLBI) na 
výskum rotačnej dynamiky Zeme.

Jubilant v roku 1991 prešiel na pedagogické miesto KGZ SvF STU ako od-
borný asistent. Za docenta pre odbor GaK bol vymenovaný v roku 1995 na zá-
klade habilitačnej práce a za profesora pre odbor geodézia a geodetická kar-
tografia 31. 1. 2005. Vedúcim KGZ SvF STU bol od 15. 3. 2003 do 14. 3. 2011.

Prof. Hefty, PhD., je školiteľom doktorandov (10 už získalo titul PhD.), členom 
Medzinárodnej astronomickej únie, Medzinárodnej geodetickej asociácie a Európ-
skej únie geovied. Ďalej je podpredsedom Národného komitétu Slovenskej re-
publiky (SR) pre geodéziu a geofyziku a členom RR GaKO (od septembra 1996).

Prof. Hefty sa v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, okrem už spomína-
nej geodetickej astronómie a štúdia rotácie Zeme, zameral najmä na globálne na-
vigačné satelitné systémy (zriadenie v SR prvej permanentnej stanice globálneho 
systému určovania polohy – GPS  –  Modra-Piesok, spracovanie a analýzy národných
a medzinárodných projektov GPS v SR a v strednej Európe) a geodynamiku (výskum 
regionálnej geodynamiky metódou GPS, analýzy opakovaných meraní geodetic-
kých sietí). Je autorom 1 monografie, spoluautorom 3 dočasných vysokoškolských 
učebníc (skrípt), autorom a spoluautorom 102 vedeckých a odborných prác v do-
mácich a v zahraničných časopisoch a referoval na vyše 40 domácich a medziná-
rodných konferenciách a sympóziách. Prednášal na univerzitách a vedeckovýskum-
ných pracoviskách v Česku, vo Francúzsku, v Grécku, v Poľsku a vo Švajčiarsku.

Popri pedagogickej činnosti sa prof. Hefty aktívne zapája do riešenia výskum-
ných úloh. Je spoluriešiteľom a zodpovedným riešiteľom vyše 20 výskumných a gran-
tových úloh. V rokoch 1996 až 2001 aktívne spolupracoval s Výskumným ústavom 
geodézie a kartografie v Bratislave na riešení výskumných úloh v oblasti integro-
vanej geodetickej siete a rozvoja integrovaných geodetických základov Slovenska. 

Do ďalších rokov želáme prof. Ing. Jánovi Heftymu, PhD., obetavému peda-
gogickému zamestnancovi a priateľovi, najmä pevné zdravie, duševnú sviežosť 
na zvládnutie výchovy novej generácie geodetov a kartografov a nových dokto-
randov odboru GaK a pohodu a spokojnosť v osobnom živote.

dézie, ve druhé se účastníci věnovali fotogrammetrii, 3D modelování, karto-
grafii a geografickým informačním systémům (GIS). Na tato témata mohli účast-
níci vyslechnout celkem 19 příspěvků z České republiky, Slovenské republiky
a z Polska. Kromě příspěvků se mohli účastníci během konference věnovat také 
několika výtiskům časopisu Zeměměřič, které byly věnovány jako sponzorské 
dary. Ze sekce Geodézie a ze spojených sekcí Fotogrammetrie a 3D modelování 
a Kartografie a GIS byly vybrány vždy tři nejlepší příspěvky, které byly při slav-
nostním zakončení konference v aule FAST oceněny hodnotnými cenami. 
Oceněnými ze sekce Geodézie byli Ing. Blažej Bucha (Slovenská technická uni-
verzita – STU v Bratislavě) s příspěvkem Development and Evaluation of Global 
Geopotential Models Derived from Satellite Orbits by Means of Spherical Radial 
Basis Function, Ing. Ľubica Ilkovičová (STU) s tématem Automatizovaný výpočet 
trajektórie pohybu chodcov v softvéri MATLAB a Ing. Kateřina Brátová (VUT v Brně) 
s příspěvkem Určení geometrických parametrů zařízení pro absolutní kalibraci 
GNSS antén. Ze spojených sekcí Fotogrammetrie a 3D modelování a Kartografie 
a GIS byly mezi oceněnými Ing. Jakub Havlíček s příspěvkem Vliv referenčního 
souřadnicového systému na georeferencování staré mapy Evropy, Ing. Michal Med 
s tématem Příprava a publikace dat INSPIRE v České republice a Ing. Pavel Tobiáš 
s příspěvkem Vztah informačního modelování budov a GIS: současný stav, všichni 
tři jsou z Českého vysokého učení technického v Praze. Vítězové sekcí získali 
jako věcný dar od sponzorů knihu Data z dějin zeměměřictví – 25 tisíc let obo-
ru, jejímž autorem je doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Při slavnostním zakončení konference v aule FAST pozdravil účastníky také 
děkan FAST VUT v Brně prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., a společně s garanty 
předal diplomy a ceny nejlepším účastníkům v jednotlivých sekcích (obr. 2). Na 
závěr byl vyhlášen také autor nejlepšího příspěvku celé konference JUNIORSTAV 
2015. Stal se jím Ing. Rostislav Lang z VUT v Brně za příspěvek Jak navrhovat 
membránové konstrukce.

Po slavnostním předání cen a ukončení konference se v reprezentativních 
prostorách FAST VUT konal neformální společenský večer. Za doprovodu cim-
bálové kapely účastníci pokračovali v zajímavých diskuzích započatých bě-
hem konference a vytvářeli tak nové kontakty mezi univerzitami. Jako vzpo-
mínka na příjemně strávený den i večer byla pro každého účastníka připravena 
sklenička s názvem a termínem konání konference.

Všem účastníkům 17. ročníku konference JUNIORSTAV 2015 je nutné podě-
kovat za zajímavé příspěvky a příjemně strávený společenský večer a oceně-
ným patří gratulace k umístění. 

Podrobné informace o 17. ročníku konference JUNIORSTAV 2015, mezi 
jejíž mediální partery patřil také Geodetický a kartografický obzor, jsou na 
http://juniorstav2015.fce.vutbr.cz/.

Ing. Pavla Andělová,
Ústav geodézie, FAST VUT v Brně,

foto: Ing. Karel Struhala,
FAST VUT v Brně
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Z analýz získaných informací lze sestavit následující TOP 10 zemí, 

kde je o časopis největší zájem:

Česká republika               5 982 čtenářů

Slovenská republika             1 756

Spojené státy americké            654

Austrálie                      612

Brazílie                      328

Německo                       238

Itálie                      154

Francie                     154

Velká Británie                         142

Rusko                           72

Redaktoři každý den sledují a redakční rada dostává každý měsíc 

informace o čtenářích časopisu. Využíváme k tomu volně a zdarma do-

stupný systém Histats.com. Ze statistiky, kterou máme k dispozici od 

5. 11. 2013, lze získat velmi podrobné a zajímavé informace, některé

z nich jsme vybrali i pro naše čtenáře.

Těší nás, že časopis má každý měsíc více než 1 400 čtenářů ze 40 

různých zemí. Za poslední rok jsme zaznamenali celkem 2 345 čtenářů 

z 1 215 míst v 83 státech. Návštěvnost webových stránek kopíruje 

týdenní režim a výrazně stoupá s uveřejněním každého nového čísla. 

Je také zřejmé, že naši čtenáři si z 80 % časopis stahují, což jsme chtěli 

přechodem na elektronickou formu umožnit.

Uvedená čísla jsou významným argumentem i pro posuzování od-

borné úrovně časopisu GaKO.  

www.egako.eu

Informace o čtenářích a pro čtenáře GaKO
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