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Digitalizace katastrálních map

Většina území pokryta 

katastrální mapou v digitální podobě



Digitalizace katastrálních map

Digitalizace 
nezajišťuje 
soulad se 
skutečným 
stavem 
v terénu



Legislativa – Revize katastru
§ 35 katastrálního zákona
• Katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se 

skutečným stavem v terénu.
• Revizi údajů katastru (dále jen „revize katastru“) 

vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby 
zajištění souladu údajů katastru s jejich skutečným 
stavem v terénu

• a provádí ji za součinnosti obcí, popřípadě též orgánů 
veřejné moci, a za účasti vlastníků a jiných 
oprávněných.

• Zjistí-li nesoulad v údajích katastru, projedná způsob 
jeho odstranění.



Legislativa –
Podklady územní plánování

• Stavební zákon
▫ § 28 Průběžná aktualizace územně analytických 

podkladů, každé 2 roky jejich úplná aktualizace

• Vyhláška č. 500/2006
▫ § 3 …katastrální mapa…podklad pro ÚAP

▫ § 11 odst. 1 - ÚAP podkladem pro územní plán

• Vyhláška č. 501/2006
▫ § 25 odst. 4 – odstup staveb



Zkvalitňování dat katastru

• Automatizované přebírání údajů ze základních registrů
 ROB - jméno, příjmení, adresní kód, ... 

 ROS - název, adresní kód

 RÚIAN - adresa, údaje o budovách (části obce, typu budovy, 
čísle domovním (od 1.1.2017 způsobu využití)

 Doplnění dalších územních účelových prvků (ochrany 
nemovitostí, BPEJ,…)

• Revize katastru



Předmět revize katastru
• a) hranice katastrálního území,
• b) hranice pozemků, obvody budov, obvody vodních děl, 

druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob 
využití stavby,

• c) mapové značky, jejichž platnost byla ukončena přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky,

• d) další prvky polohopisu,
• e) zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího 

evidování, sledování a řešení,
• f) seznam budov s čísly popisnými a s čísly evidenčními a seznam budov 

bez čísel popisných a čísel evidenčních,
• g) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu fyzické osoby, 

popřípadě adresa bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České 
republiky, název a adresa sídla právnické osoby, která je vlastníkem, a 
doplnění jejich chybějících rodných čísel, popřípadě dat narození, pokud 
rodná čísla nebyla přidělena, nebo identifikačních čísel,

• h) body podrobného polohového bodového pole,
• i) místní názvy a pomístní jména.



Cíl revize katastru

• Cíl revize 
▫ Ověřit přímo v terénu skutečný stav a porovnat ho s údaji 

katastru

▫ V případě potřeby projednat zjištěné nesoulady s 
vlastníky a informovat je o možnostech nápravy

▫ Uvést zápis v katastru do souladu se skutečným stavem

• Cíl ČÚZK
▫ Provést do roku 2030 ve všech katastrálních území 

úplnou revizi nebo nové mapování

▫ Po roce 2030 přerozdělit kapacity tak, aby bylo možné 
dosáhnout 10 letý cyklus provádění revizí v jednotlivých 
katastrálních územích



Co není cílem revize?

▫ Řešení nesouladů, které lze odstranit jiným způsobem
 Např. údaje o vlastnících 

 (vyjma nedostatečně identifikovaných)

▫ Nahradit nové mapování 
 Zjišťování průběhu hranic, stabilizace lomových bodů hranic 

ani zpřesňování geometrického a polohového určení

▫ Uložení sankcí



Způsob provádění revize 

▫ Revize musí být prováděna tak, aby zjištěné nesoulady,
k jejichž odstranění není třeba předkládat výsledky 
zeměměřických činností, nebo listiny, anebo takové 
listiny je možné nahradit ve spolupráci s dalšími orgány 
veřejné moci, které jsou podle katastrálního zákona 
povinny potvrdit, že zjištěné údaje týkající se jejich 
působnosti odpovídají skutečnosti, byly odstraňovány 
z moci úřední. 



Novela katastrální vyhlášky

▫ Definice druhů pozemků a způsobu využití
 Rozšíření definice zahrady – „přídomní zahradu“

Plochy okolo staveb často nesplňují definici současné 
zahrady ani definici pro zastavěnou plochu a nádvoří

 „Nový způsob využití u trvalého travního porostu“
„mez“

▫ Odnětí ze zemědělského půdního fondu
 Dočasné/Trvalé



Novela katastrální vyhlášky

▫ Úprava § 43

• Zveřejnění nesouladů
▫ Neodstraněné nesoulady zveřejňovány dálkovým 

přístupem (Nahlížení do KN)

▫ Zveřejnění je předpokladem k lepšímu využití těchto 
informací při práci s údaji katastru

▫ Snadná dostupnost těchto informací může motivovat 
vlastníky k odstranění nesouladu



Stavba X Stavba 

§ 3 vyhlášky o technických požadavcích na stavby

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

• a) budovou nadzemní stavba včetně její podzemní 
části prostorově soustředěná a navenek převážně 
uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,



Stavba 25 m2

§ 79 stavebního zákona

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 
nevyžadují

• o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 
s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše 
do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo 
stavby pro rodinnou rekreaci,…



Stavba X Stavba 

§ 2 stavebního zákona

Základní pojmy

• (4) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, 
rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna 
dokončené stavby.

• (5) Změnou dokončené stavby je
▫ b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a 

která je vzájemně provozně propojena s dosavadní 
stavbou,



Nové mapování - zjišťování hranic
§ 50 katastrální vyhlášky

• (1) Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh 
hranice v terénu, který se porovnává s jejím 
zobrazením v katastrální mapě nebo v mapě dřívější 
pozemkové evidence. 



Stará budova nezakreslený detail



Stará budova nová změna



Děkuji za pozornost


