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Částka 4

V Praze dne 3. prosince 2003

Cena Kč 25,-
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A - NORMATIVNÍ ČÁST:
P o k y n y č . 2 8
ČÚZK ze dne 10. října 2003 č.j. 3406/2003-23, k realizaci
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy,
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpis ů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpis ů
Česk ý úřad zem ěm ě řick ý a katastr áln í vyd áv á podle § 3
písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zem ěm ěřických a katastr áln ích org ánech, ve znění pozdějš ích p ředpisů, tyto pokyny č. 28:
Čl. I
Z ápis vlastnického pr áva k nemovitostem do vlastnictví
akciové spole čnosti České dr áhy
1. Přechod n ěkter ých v ěcí, pr áv a z ávazků z majetku Česk é
republiky do majetku akciové spole čnosti České dr áhy
Ke dni 1. ledna 2003 vznikla akciov á spole čnost České
dr áhy, zalo žená Ministerstvem dopravy a spojů podle § 3
a n ásl. z ákona č. 77/2002 Sb. (viz sd ělení Ministerstva
dopravy a spojů č. 524/2002 Sb., o vyhlá šen í dne vzniku
akciov é společnosti Česk é dr áhy). Obchodní firmou je
název „České dr áhy, a. s.“ ( § 3 odst. 2 z ákona č. 77/2002
Sb.), s ídlo Praha 1, N ábřež í L. Svobody 1222, PSČ 110
15, IČO 70994226.
2. Zápis zm ěn ve prospěch akciov é společnosti Česk é
dr áhy podle z ákona č. 77/2002 Sb. do katastru nemovitost í
2.1 Majetek státu, který přešel na akciovou spole čnost České
dr áhy, se zap íše do katastru nemovitostí z áznamem na
podkladě ohlášení akciové spole čnosti České dr áhy doložen ého zakladatelskou listinou, kter á mimo jiné obsahuje
„jmenovitě určení předm ětu nepeněžit ého vkladu“ (§ 5
odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb.), tzn. v ý čet nemovitost í s
údaji podle § 5 odst. 1 z ákona č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí Česk é republiky (katastr ální z ákon), ve zn ěn í
pozd ěj š ích předpis ů, kter é p ře šly podle § 7 z ákona
č. 77/2002 Sb. do vlastnictv í akciové spole čnosti České
dr áhy.
Pro z ápis listiny, na základ ě které se vlastnictví akciové
společnosti České dr áhy zap íše do katastru nemovitostí,
se pou žijí k ódy listiny 157/384 „Zakladatelská listina
Česk ých drah, a. s. (§ 7 zák. č. 77/2002 Sb.)“.
2.2 Zm ěna osoby oprávn ěn ého či povinného u z ástavn ího
práva, u kter ého je v katastru nemovitost í jako opr ávněná
osoba nebo povinn á osoba evidov ána st átn í organizace
Česk é dráhy, na akciovou spole čnost Česk é dráhy (§ 20
odst. 2 z ákona č. 77/2002 Sb.) se zap íše do katastru
nemovitost í na z áklad ě ohl á šen í akciov é spole čnosti
Česk é dr áhy.

cesty se ř ídí přim ěřeně ustanoveními z ákona o státn ím
podniku (z ákon č. 77/1997 Sb.).
2. Zápis zm ěn ve prospěch státní organizace Spr áva železničn í dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb. do
katastru nemovitostí
2.1 Majetek st átu, se kter ým m á ode dne 1.1.2003 podle § 20
odst. 1 z ákona č. 77/2002 Sb. právo hospodařit st átn í
organizace Spr áva železničn í dopravní cesty, se do katastru nemovitostí zap íše zp ůsobem obdobn ým záznamu
na z ákladě p ísemn ého ohlá šen í státn í organizace Správa
železni čn í dopravní cesty, kter é mimo jin é musí obsahovat
v ý čet nemovitostí s údaji o nemovitostech, kter é jsou
nezbytn é k proveden í z áznamu ( § 5 odst. 1 z ákona č.
344/1992 Sb., ve zn ěn í pozd ějš ích předpis ů). Vý čet předm ětných nemovitostí m ůže b ýt v ohlá šení (v př íloze, jako
jeho nedílné souč ásti) uveden ve form ě seznamu dotčen ých parcel uspoř ádan ých po katastr áln ích územ ích, ale i
ve form ě prosté kopie v ýpisu z katastru nemovitostí.
Je-li u předm ětných nemovitostí uvedena listina (s vazbou
pouze na státn í organizaci České dráhy), na z ákladě kter é
byla nemovitost převedena do vlastnictv í st átu, a nav áz án í
listiny na Českou republiku v ISKN chybí, z ápis se dopln í.
Pro zápis listiny, na základ ě kter é se pr ávo hospoda řit pro
státní organizaci Správa železniční dopravn í cesty zap íše
do katastru nemovitostí, se použije listina s k ódy 107/385
„Ohl á šen í pr áva hospodařit s majetkem st átu ( §20
z ák.č.77/2002 Sb.) “.
2.2 Zm ěna osoby opr ávn ěn ého či povinn ého u v ěcn ého
pr áva, u kter ého je v katastru nemovitost í jako oprávn ěn á
osoba nebo povinn á osoba evidována státní organizace
Česk é dr áhy, na st átn í organizaci Spr áva železni čn í
dopravní cesty ( § 20 odst. 2 z ákona č. 77/2002 Sb.) se
zap íše do katastru nemovitost í na z áklad ě ohlá šen í st átn í
organizace Spr áva železničn í dopravní cesty.
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Zápis pr áva hospoda řit s majetkem státu ve prosp ěch
st átn í organizace Spr áva železničn í dopravní cesty
1. Přechod n ěkter ých v ěcí v majetku České republiky, z ávazků a pohledávek st átn í organizace České dr áhy do
hospoda řen í st átn í organizace Spr áva železni čn í
dopravní cesty
Státn í organizace Správa železni čn í dopravní cesty ( § 19
a n ásl. z ákona č. 77/2002 Sb.) vznikla ke dni vzniku akciové
společnosti Česk é dr áhy k 1. lednu 2003. Je právnickou
osobou, kter á je způsobilá vlastními pr ávními úkony nabývat pr áv a br át na sebe povinnosti. Zapisuje se do
obchodn ího rejstř íku.
Postaven í, pr ávn í pom ěry, činnost, sloučen í, splynutí a
rozd ělení st átn í organizace Spr áva železničn í dopravní

Nakládán í státní organizace Správa železničn í dopravní
cesty s majetkem, kter ý tvo ří železniční dopravní cestu

3.1 St átn í organizace Správa železničn í dopravn í cesty m ů že
vlo žit majetek, kter ý tvoř í železni čn í dopravní cestu, do jin é
spole čnosti nebo jej učinit předm ětem z ástavn ího práva,
ru čení nebo kupní smlouvy pouze se souhlasem vlády.
3.2 Kopie usnesen í vlády s ov ěřovac í dolo žkou, kter ým vl áda
schvaluje pr ávn í úkony podle odstavce 3.1, jsou ulo ženy u
Českého úřadu zem ěm ěřick ého a katastr álního pro př ípad,
kdy tyto kopie usnesen í vl ády nebudou př ílohou n ávrhu na
vklad pr áva do katastru nemovitostí nebo katastrální úřad
bude m ít pochybnosti o přiložené prosté kopii usnesen í
vlády [ § 5 odst. 1 p ísm. e) zákona č. 265/1992 Sb., o
z ápisech vlastnick ých a jin ých v ěcných pr áv k nemovitostem, ve zn ěn í z ákona č. 90/1996 Sb.].
Čl. III
Zápis př íslušnosti hospodařit s majetkem státu podle
§ 20 odst. 5 písm. b) a c) zákona č. 77/2002 Sb.
pro Ministerstvo dopravy
1

Čl. II

Č ástka 4

P řechod hospodařen í s nemovitostmi ve vlastnictví
České republiky ze státní organizace České dráhy na
Ministerstvo dopravy

1.1 S ú činností od 1. ledna 2003 je Ministerstvo dopravy
př íslušn é hospodařit s nemovitostmi uveden ými ve v ý čtov ém ustanoven í § 20 odst. 5 písm. b) a c) z ákona č. 77/2002
Sb.
1.2 Zm ěny v př íslušnosti hospodařit podle odstavce 1.1 se
zap íš í do katastru nemovitostí na z ákladě ohl ášen í Ministerstva dopravy podle § 36 odst. 4 vyhlá šky č. 190/1996
Sb., ve znění pozdějš ích p ředpisů.
Pro z ápis listiny, na z ákladě kter é se př íslu šnost hospodařit pro Ministerstvo dopravy zap íše do katastru nemovitostí, se použije listina s kódy 107/376 „Ohlášení změny
př íslu šnosti hospodařit s majetkem státu (z ák.č.77/2002
Sb.) “.
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Čl. IV
Společné ustanovení
Z ápisu zm ěny pr áva podle z ákona č. 77/2002 Sb. nebr ání
z ápis pozn ámky „Nař ízen í exekuce “ v katastru nemovitostí na
povinnou osobu st átn í organizaci Česk é dráhy.
Čl. V
Záv ěrečné ustanoven í
Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 18. ř íjna 2003.
místopředseda:
Ing. Oldřich P a š e k
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f) číslo orientační je údaj povinný, je-li uveden název
ulice a veřejného prostranstv í [p ísmeno d)] a není uvedeno č íslo popisné nebo evidenční [p ísmeno e)],
g) po štovn í směrovací č íslo je u tuzemsk ých adres OS
údaj povinný [ č íseln ík PS Č s dodac ími (adresními)
poštami byl dopln ěn do ISKN; obsahuje v šechna PS Č,
nejen PS Č dodac ích pošt, ale i po štovních schr ánek a
organizací], tzn., pokud není vypln ěn stát [p ísmeno j)],
musí být vypln ěno PSČ,
h) dodací (adresní) pošta se doplňuje automatizovaně při
vypln ěn í PSČ,
i) název okresu (není povinný údaj), nesm í b ýt vyplněn,
pokud je vypln ěn stát [p ísmeno j)],
j) název státu zapí še se vždy, pokud se jedn á o adresu
bydliště nebo s ídla OS mimo území České republiky.
3. Vyhled ání a vyplnění spr ávných datových prvků adresy
3.1 Vyhled ání správných datových prvků adresy

P o k y n y č . 2 9
ČÚZK ze dne 14. listopadu 2003 č.j. 4766/2003-23, k zápisu
adresy trvalého pobytu fyzické osoby a adresy sídla
právnické osoby a organizační složky státu
do katastru nemovitostí
Česk ý ú řad zem ěm ěřický a katastr ální vydáv á podle § 3
p ísm. d) z ákona č. 359/1992 Sb., o zem ěm ěřick ých a katastr álních orgánech, ve zn ěn í pozd ějš ích předpis ů, tyto pokyny č. 29:
Čl. I
Datov é prvky adresy trvalého pobytu nebo adresy sídla
opr ávněné osoby zapisované do katastru nemovitostí
1. Datové prvky adresy
Instalac í verze APV ISKN 4.2 budou adresy trvalého pobytu
fyzick é osoby (dále jen „OFO “) a adresy s ídla pr ávnick é
osoby a adresy s ídla organiza čn ích slo žek státu, popř ípad ě
organiza čních složek pr ávnických osob (d ále jen „OPO “) v
ISKN tvo řeny v souladu s metodikou tvorby doru čovac ích
adres standard ů informa čn ích systém ů veřejn é spr ávy
(d ále jen „ISVS “). Program APV ISKN je upraven tak, že z
vlo žen ých jednotliv ých datov ých prvk ů do ISKN bude
sestavov ána na všech v ýstupech z ISKN adresa oprávn ěn é
osoby (d ále jen „OS “) do formy doručovací adresy podle
algoritmu dan ého standardy ISVS k prostorov é identifikaci
č. IS03/2001. V adrese OS se do ISKN zapisuj í tyto údaje
(datov é prvky):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

název obce,
název č ásti obce,
název m ěstsk é č ásti resp. m ěstsk ého obvodu,
název ulice a veřejn ého prostranství,
č íslo popisn é nebo číslo evidenčn í,
č íslo orientační,
po štovn í sm ěrovac í č íslo,
dodac í (adresn í) pošta,
název okresu,
název státu.

2. Z ápis jednotliv ých datových prvk ů v ISKN
Do ISKN se jednotliv é datov é prvky adresy OS zapisují
podle následuj íc ích z ásad:
a) název obce je údaj povinný, vyplní se vždy, pokud
nen í vypln ěn st át [p ísmeno j)],
b) název č ásti obce je údaj povinn ý; pokud obsahuje
z ávorky, zapisuje se bez závorek a bez jejich obsahu;
vypln í se, i pokud se shoduje s názvem obce,
c) název m ěstsk é části resp. m ěstského obvodu je údaj
povinný, pokud existuje, a to i přesto, že v evidenci
obyvatel uveden ý není (evidence obyvatel tento údaj
v ůbec neobsahuje); statutárn ími m ěsty s m ěstsk ými
č ástmi (obvody) jsou Brno, Haví řov, Liberec, Opava,
Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem ,
d) název ulice a veřejn ého prostranství je údaj povinný,
pokud je vypln ěno č íslo orientační [písmeno f)],
e) číslo popisné nebo číslo evidenčn í je údaj povinný,
pokud není vypln ěn název ulice a ve řejného prostranstv í
[p ísmeno d)] a č íslo orientačn í [p ísmeno f)],

Nejsou-li v listin ě, kter á je podkladem pro z ápis adresy,
úplné údaje podle bodu 2, tzn., že podle nich nelze spr ávně
a úpln ě vyplnit datov é prvky adresy (problémy mohou činit
zejm éna adresy v hl. m. Praze a ve statutárních m ěstech),
vyu žije katastr áln í úřad Územně identifika čn í registr adres
- UIR - ADR - zejm éna funkce ov ěřování adresy (internetová adresa: http://forms.mpsv.cz/uir/default2.jsp, kter á je
za řazena mezi IP adresami př ístupnými ze všech po č ítačů); pro vyhledání datov ých prvk ů adresy v Praze a ve
statutárních m ěstech je nutné použ ít „roz š ířené údaje adresy “, kter é obsahují i údaj o m ěstské části či m ěstsk ém
obvodu.
3.2 Zjištěn í spr ávn ého PSČ
Je-li nutn é v adrese zkontrolovat (ov ěřit) PSČ, vyu žije
katastráln í úřad:
●

soubor „Abecední seznam obc í.doc “, kter ý obsahuje seznam č ástí obcí a obc í a jim přiřazená PSČ s v ýjimkou
statut árn ích m ěst (bude později rozeslán elektronickou
poštou) nebo

●

p ub lik ac i Ab ec ed n í sez nam obc í a jejic h č ás t í a
poštovn ích sm ěrovac ích čísel, kterou lze zakoupit na
v ět ších poštách (cena: 180,- K č). Ta obsahuje i členění
statut árn ích m ěst a ž na ulice z hlediska PS Č nebo

●

č íselník PSČ s dodacími (adresními) po štami, kter ý je
za řazen do č íseln ík ů ISKN ( č íseln ík PS Č obsahuje
v šechna PS Č, nejen PS Č dodac ích po št, ale i poštovních
schr ánek a organizac í).
Čl. II

Písemné podklady pro zápis zm ěny adresy OS a pro
z ápis adresy nově zapisované OS
1. Písemné podklady pro zápis adresy OFO do katastru
nemovitost í
Adresa OFO se zap íše do katastru nemovitostí na základ ě:
a) potvrzen í matri čn ího ú řadu (t j. o b ec n ího ú řad u,
m ěstského úřadu, v hlavním m ěstě Praze úřadu m ěstsk é
č ásti, v územn ě člen ěn ých statutárních m ěstech úřadu
m ěstsk ého obvodu nebo úřadu m ěstsk é č ásti a pro
úz em í v ojen sk ýc h ú jezd ů ú jezd n ího ú řadu ) nebo
obecního úřadu obce s rozš ířenou p ůsobností nebo
krajského úřadu o trvalém pobytu OFO ( § 2 a n ásl.
z ákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jm énu a p ř íjmení
a o zm ěně n ěkterých souvisejíc ích z ákon ů),
b) protokol o změn ě trvalého pobytu sepsan ý na katastr álním úřad ě na podkladě ohl ášen í opr ávn ěn é osoby
s doložen ím ob čansk ého pr ůkazu, pr ůkazu o povolení k
trvalému pobytu (u cizinc ů), jiného osobn ího dokladu (u
cizinců) dokládajíc ího adresu bydli št ě (v cizin ě),
c) listina sepsaná ve form ě not ářsk ého z ápisu, ve které
je jednozna čn ě uvedeno, že v údajích o OFO je uvedena
adresa trval ého pobytu nebo u cizinc ů, kteř í nemají v
České republice trvalý pobyt je uvedena adresa bydliště
v zahranič í,
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d) smlouva nebo jiná listina sepsaná ú častníky pr ávn ího
úkonu a podpisy na ní jsou úředně ověřeny (adresa
trvalého pobytu je uvedená v ově řovací dolo žce),
e) smlouva sepsaná advok átem, ve které je jednoznačně
uvedeno, že v údajích o OFO je uvedena adresa trvalého
pobytu nebo u cizinců, kteř í nemají v Česk é republice
trvalý pobyt, je uvedena adresa bydliště v zahranič í, a
advokát na ní výslovně potvrdil, že smluvní strany,
jejichž totožnost zjistil, před ním tuto smlouvu podepsaly,
f) rozhodnut í soudu, ze kterého je zřejm é, že v údajích o
OFO je uvedena adresa trvalého pobytu nebo u cizinc ů,
kteř í nemají v Česk é republice trval ý pobyt, je uvedena
adresa bydli št ě v zahranič í,
g) rozhodnut í st átního orgánu, ze kterého je zřejm é, že v
údajích o OFO je uvedena adresa trvalého pobytu nebo
u cizinců, kte ř í nemají v Česk é republice trvalý pobyt, je
uvedena adresa bydli št ě v zahranič í.
2. P ísemné podklady pro z ápis adresy OPO do katastru
nemovitostí
Adresa OPO se zap íše do katastru nemovitostí na z ákladě:
a) v ýpisu z obchodního rejstř íku ( § 27 a násl. obchodn ího
z ákoníku) nebo
b) v ýpisu z jiného ve řejného rejstř íku, tj. z:
●

rejst ř íku registrovan ých c írkv í a n ábo žensk ých
společností,

●

rejstř íku svazu církví a nábo ženských společností
a

● rejstř íku c írkevních pr ávnick ých osob
vedených u Ministerstva kultury podle § 17 a násl.
z ákona č. 3/2002 Sb., o svobod ě nábo žensk ého vyzn án í
a postaven í c írkv í a n ábo žensk ých spole čností a o
zm ěn ě n ěkter ých z ákon ů (z ákon o c írkv ích a n ábožensk ých společnostech), ve znění pozdějš ích předpis ů,
d ále
●

rejstř íku politick ých stran a politických hnutí vedeného u Ministerstva vnitra ( § 9 zákona č. 424/1991
Sb., o sdružování v politick ých stran ách a v politick ých
hnut ích, ve znění pozdějš ích předpisů),

●

registru sdru žen í právnick ých osob ( § 20f a násl.
ob čansk ého z ákoníku) vedeného vždy u krajského
úřadu př íslušn ého podle s ídla sdru žen í nebo

c) stanov politické strany, politického hnut í, občanského
sdružení a odborové organizace nebo organiza čního
ř ádu, na kter ých je potvrzen á registrace sdružen í u Ministerstva vnitra nebo
d) potvrzení Ministerstva vnitra, o registraci ob čanského
sdružení (z ákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějš ích předpis ů) nebo při zm ěně adresy sídla
potvrzen í Ministerstva vnitra, že „vzalo na v ědom í
zm ěnu sídla občanského sdružení“ nebo
e) potvrzení př íslušn ého odborov ého svazu (registrační
list), u kter ého je registrována organizačn í jednotka s
pr ávn í subjektivitou (základní organizace př íslu šného
odborového svazu) nebo
f)

potvrzení př íslu šného občanského sdružení, u kter ého
je registrována organiza ční jednotka s pr ávn í subjektivitou (z ákladní organizace p ř íslušn ého ob čansk ého
sdružení) nebo

g) zřizovac í nebo zakladatelsk á listina st átní př íspěvkov é
organizace nebo
h) potvrzení zřizovatele st átní př íspěvkové organizace o
adrese jejího s ídla nebo
i)

ohlá šení organiza ční složky st átu o adrese jej ího sídla
nebo

j)

listiny sepsan é ve form ě not ářsk ého zápisu, ve kter é je
jednozna čně uvedeno, že v údajích o OPO je uvedena
adresa s ídla právnické osoby nebo

k) rozhodnut í soudu, ze kter ého je zřejm é, že v údajích o
OPO je uvedena adresa s ídla pr ávnick é osoby nebo

l)

Č ástka 4

rozhodnut í st átního orgánu, ze kter ého je zřejm é, že v
údajích o OPO je uvedena adresa s ídla právnické osoby.
Čl. III
Zápis adresy OS

1. Doplnění datových prvk ů adresy OS do katastru nemovitost í
1.1 Neúplná adresa
Je-li adresa OS ve v ý še uvedených podkladech (čl. II)
neúpln á, neobsahuje-li potřebn é datov é prvky adresy podle
čl. I odst. 2 (zejm éna č ást obce, m ěstskou č ást, PSČ, obec,
atd.), p řevezmou se chybějíc í údaje do ISKN z Územn ě
identifikačního registru adres ( čl. I odst. 3.1).
1.2 Kontrola PSČ
Jsou-li v listin ě, kter á je podkladem pro z ápis adresy,
v šechny potřebné datové prvky, je nutné při aktualizaci
kontrolovat (v š ímat si) názvu obce a názvu dodac í pošty
přes PS Č. K t éto kontrole se vyu žijí podklady uvedené v čl.
I odst. 3.2. Pro PSČ poštovních schr ánek a organizací se
n ázev dodac í po šty do adres nedoplňuje.
1.3 Neznám ý vlastník nebo jin ý opr ávněný
Je-li účastn íkem ř ízení (V, Z, OR) OFO nebo OPO, která
byla převzata z p ředchozích evidenc í, a u kter é nen í znám á
adresa ani pouze obec jejího posledn ího zn ám ého pobytu
nebo s ídla, zapí še se nam ísto obce jednotný text „adresa
nezn ámá“.
Při řízení OO se převezmou tyto osoby do nového operátu
s údaji v podobě, jak jsou dosud evidovan é v katastru
nemovitostí, tzn. z ůstanou zapsan é i nad ále sv ým jm énem
a př íjmen ím v kolonce „n ázvu“ a písmeny velké abecedy.
Obdobn ě se postupuje i v ř ízen í V nebo Z nebo OR.
2. Ověřov ání OFO ( ú častn íka ř ízení) na údaje v evidenci
obyvatel (CRO)
OFO zapsan á v účastn íc ích ř ízení se ov ěřuje po zaveden í
verze APV ISKN 4. 2 pouze na údaje v evidenci obyvatel
(dále jen „CRO “). Aby se údaje z CRO převzaly do ISKN,
je nutn é aktualizaci zah ájit a ž po obdržení v šech odpov ěd í
z CRO.
Ověřov ání proti centrální databázi (dále jen „COS “) je
zru šeno.
2.1 Ověřov ání nové OFO ( účastníka řízení)
Ú častn ík ř ízení, dosud neevidovaný v lok áln í datab ázi je po
jeho automatick ém ov ěření na CRO při vlo žen í do n ávrhu
zm ěny vlo žen do kontextu s atributy z CRO. Velk á p ísmena
jsou přitom převedena na malá tak, že ka žd é po čáte čn í
p ísmeno slova z ůstane velk é. (Pokud již ú častn ík ř ízen í v
kontextu zm ěny existuje, nedojde k nov ému vložení atributů z CRO).
2.2 Ověřov ání existující OFO ( účastníka ř ízen í)
Ú častn ík ř ízen í evidovan ý v lokáln í datab ázi bude po jeho
automatickém ov ěření na CRO při vlo žen í do n ávrhu zm ěny
otestov án na shodu všech atribut ů OS s údaji z CRO. Jsou
zm ěn ěny pouze ty údaje (sloupce), kter é jsou při porovn án í
rozd íln é. Při porovnání údajů mezi údaji OS zapsan é v
n ávrhu zm ěny a CRO je ignorov ána velikost písmen a počty
mezer. (Pokud již ú častn ík řízení v kontextu zm ěny existuje, nedojde k nov ému vložení atributů z CRO).
2.3 Převzet í údajů z CRO
Údaje, kter é nejsou vedeny v CRO se z CRO nepřeb íraj í,
tzn. z ůstanou zachov ány tak, jak byly zaps ány u ú častn íka
ř ízení - nejsou maz ány (jde o m ěstskou část, titul před
jm énem a titul za jm énem). V př ípadě shodn ých atributů (v
normalizovaném tvaru) a zjištění, že údaje v podkladech
pro z ápis do katastru nemovitostí a údaje v CRO se t ýkají
té že osoby, přebírají se údaje z účastníka ř ízení, v p ř ípad ě
rozd íln ých atribut ů se přebírají údaje z CRO ( § 4 odst. 1
nař ízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnáv án í a p řej ím án í
údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence
obyvatel). Pokud jsou u ú častníka ř ízení atributy vyplněny
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shodně jako v odpov ědi z CRO, ale li ší se velk ými písmeny,
p řeb írají se hodnoty uvedené u ú častn íka. Vzhledem k
tomu, že v CRO nejsou vedeny (v samostatn ém poli)
m ěstské č ásti (obvody) [ čl. I odst. 2 písm. c] a tento údaj je
uveden v poli „Obec “, je nutné při převzetí údajů z CRO,
kdy u účastníka je vyplněna m ěstsk á č ást (obvod) opravit
údaj v poli „Obec “ na spr ávnou hodnotu, kter á je po převzetí
z CRO uvedena chybn ě.
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návrh na sjednocen í. Jestli že se údaje lok ální datab áze a
návrhu na sjednocen í týkají stejného OS, ale datové údaje
návrhu na sjednocení nejsou uvedeny podle čl. I odst. 2, p řijme
katastráln í úřad n ávrh na sjednocení a následně údaje opraví
v nov ě zalo ženém ř ízen í Z. V př ípad ě zjištění, že se údaje
návrhu na sjednocen í t ýkají jin é osoby, katastr áln í úřad n ávrh
na sjednocen í zam ítne.

2.4 Nepřevzet í údajů z CRO
V př ípad ě rozdílných atributů u ú častn íka ř ízení proti CRO
katastr áln í úřad ov ěř í spr ávnost údaj ů zapsaných v pokladech a u ú častníka ř ízení. Pokud dojde k jednoznačnému
zji št ěn í, že údaje v podkladech pro z ápis do katastru nemovitostí a údaje v CRO se týkají té že osoby, a že údaje v
podkladech jsou spr ávn é, zavede do katastru nemovitostí
údaje o OFO v nich uveden é a upozorn í na nutnost odstran ěn í nesouladu spr ávce CRO (§ 4 odst. 2 nař ízení vl ády č.
111/2001 Sb.).

Čl. V
Závěrečn á opatření
Tyto pokyny nabývaj í ú činnosti dnem 18. listopadu 2003.
místopředseda:
Ing. Oldřich P a š e k

D o d a t e k č . 2

2.5 Generován í dopisu na MV
Do formul á ře AK004 N ÁVRH ZM ĚNY OPR ÁVN ĚN ÝCH
SUBJEKT Ů je dopln ěna mo žnost vyvolání šablony dopisu
na MV, do které budou doplněny údaje aktu áln ího navržen ého OS (na kter ém je kurzor) a údaje odpovědi z CRO pro
tohoto OS. Šablona se vyvol á prostřednictvím tlač ítka s
popisem „ Šablona dopisu“. Šablona se jmenuje ObecnaNU.dot. Text dopisu ulo ž í katastráln í úřad do souboru tak,
že se rozpojí při tom vazba na slučovac í pole.
2.6 Odesílání dopisu adresovaného na MV
Katastr ální ú řad po uložení dopisu pro MV do souboru za šle
jeho kopii v elektronické podobě (e-mailem) Zem ěm ěřick ému ú řadu na adresu (MV_chyby@cuzk.cz). Katastr ální
ú řad odesílá dopisy pro MV Zem ěm ěřickému úřadu hromadn ě jedenkr át za m ěs íc, při větš ím počtu zm ěn je mo žn é
i jedenkr át za čtrnáct dn ů. Zem ěm ěřick ý ú řad dopisy shroma ž d’uje a v ždy za ur čité časov é obdob í (nejm éně jedenkrát za m ěsíc) je předává MV.
2.7 Neověřen í účastníka v CRO
Není - li ú častník ově řen na CRO, ale byl v CRO nalezen
podobný, lze ho ov ěřit uživatelem. Ov ěření lze prov ést
pouze po zjištěn í, že údaje v podkladech pro z ápis do
katastru nemovitostí a údaje v CRO se týkají té že osoby.
3. Ově řování OPO ( účastníka řízení)
P ři ov ěřován í OPO jako účastníka řízení se postupuje
nad ále podle dosavadn ích p ředpis ů, tzn. nad ále se
ú častn íci ř ízení ov ěřují proti COS. Proveden í ru čního ov ěření účastníka proti RS nen í povinné.

ke Struktuře výměnného formátu informačního systému
katastru nemovitostí České republiky č. j. 5598/2002-24,
ve znění dodatku č. 1 č. j. 2893/2003-24 ze dne 30.6.2003
Struktura v ým ěnn ého form átu informa čního systému katastru
nemovitost í Česk é republiky č. j. 5598/2002-24 ze dne
6.12.2002 , ve znění dodatku č. 1 č. j. 2893/2003-24 ze dne
30.6.2003 se m ění takto:
1. V bodu 1.1 se pod ř ádek s textem „- původ dat“ vkládá nov ý
ř ádek, který zní:
„- označen í k ódové str ánky “.
2. V bodu 1.1.1 se v textu „&HVERZE;"2.4"“ č íslice „2.4 “ nahrazují číslicemi „2.5.“
3. Pod bod 1.1.3 se vkládá nov ý bod 1.1.4 s nadpisem „Označení k ódov é stránky “ a s textem „Práv ě jeden ř ádek ve tvaru:
&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2" .. k ódováním češtiny dle
ČSN ISO 8859-2
&HCODEPAGE;"EE8MSWIN1250" .. k ódov án ím če štiny dle
MS WIN1250"
Pozn ámka: platí pouze pro export, při importu do ISKN je
implicitn í str ánka ČSN ISO 8859-2 bez ohledu na parametr.“
Č íslov án í kapitol „1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 a
1.1.10“ se m ění na „1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 a
1.1.11“
4. V bodu 3. v kapitole VLASTNICTV Í se v popisu bloku
„OPRAV_SUBJEKTY“ pod ř ádek s textem:
„PSC

NE

NUMBER

5.0

D-PS Č

Po štovn í sm ěrovací č íslo. “

vkládají ř ádky:
„MESTSKA_CAST NE VARCHAR2 48 D-M ĚSTSKÁ ČÁST NÁZEV Název m ěstské části.

Čl. IV
Distribuce změny u sjednoceného OS
V p ř ípad ě aktualizace OS, tj. zm ěny atributů u OS (krom ě R Č,
I ČO a doplněk IČO), je po replikaci zm ěny do centra v centr ální
datab ázi generov ána automatická zm ěna Z4 na v šechny OS
toto žné s původní verzí aktualizovan ého OS. Zm ěna Z4 je na
c ílov ých pracovištích provedena automaticky vytvo řen ím zm ěnov ého ř ízení Z a jeho automatickým zplatn ěn ím. Do popisu
tohoto ř ízení Z je zaps án odkaz na p ůvodn í ř ízen í (v četn ě
pracovi št ě), obdobn ý jako u JPV s celost átn í p ůsobností, tedy
nap ř.:

„Zm ěnov ý z áznam pro OS 476001/145, Toufarov á Hana vytvořen ř ízením Z-1051/2002-101 na prac.: Katastr ální úřad Praham ěsto“.
Z ároveň v šak z ůstává nezm ěn ěn současn ý stav generov ání
automatick é zm ěny Z6 na aktualizovan ý záznam v p ř ípadě, že
existuje i OS totožn é s novou verz í, na z ákladě kter é dojde k
sjednocení obou OS (bez zakl ád án í aktualizačn ího ř ízení Z).
Pro OS podobné s p ůvodní i novou verz í aktualizovan ého OS
je generov án n ávrh na zm ěnu Z1, na základ ě kter ého se
vygeneruje n ávrh na sjednocení v modulu AK400 Zpracov ání
zm ěn OS. V př ípad ě zjištěn í, že se jedná o zm ěnu atributů u
OS (krom ě R Č, I ČO a dopln ěk I ČO), přijme katastr áln í úřad

CP_CE

NE NUMBER 1.0 D-CP_CE

Rozli šen í č.p. a č.e.“

5. V bodu 3. v kapitole Ř ÍZEN Í se v popisu bloku „ADRESY “
pod ř ádek s textem:
„FAX

NE VARCHAR2 33 D-FAX-TELEFON

Fax. “

vkládají ř ádky:
„MESTSKA_CAST NE VARCHAR2 48 D-M ĚSTSKÁ ČÁST NÁZEV Název m ěstské části.
CP_CE

NE NUMBER 1.0

D-CP_CE

Rozli šen í č.p. a č.e.“

6. V bodu 4. se pod popis dom ény „D-CHARAKTERISTIKA
OPR ÁVN ĚN ÉHO SUBJEKTU “ vkl ád á popis dom ény „DCP_CE “ s tímto textem:
Dom éna: D-CP_CE
Form át: NUMBER
D élka: 1
Počet des.m íst: 0
Popis:
Rozlišen í č.p. a č.e.
Minimum:
1
2

Maximum:

Význam:
č.p. Č íslo popisn é
č.e. Č íslo eviden ční
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7. V bodu 4. se pod popis dom ény „D-DALŠÍ ÚDAJE LISTINY
K ÓD “ vkládá popis dom ény „D-M ĚSTSKÁ Č ÁST N ÁZEV “ s
tímto textem:
„
Dom éna: D-M ĚSTSK Á Č ÁST N ÁZEV
Form át: VARCHAR2
D élka: 48
Po čet des.m íst:
Popis:
N ázev m ěstsk é č ásti.
Minimum:

Maximum:

V ýznam: “

8. Tento dodatek nab ýv á účinnosti dne 18. 11. 2003.
předseda:
Ing. Karel V e č e ř e

B - OZNAMOVACÍ ČÁST:
1. Vyhlášení platnosti obnoven ého katastrálního oper átu
Podle § 17 z ákona Česk é n árodn í rady č. 344/ 1992 Sb., o
katastru nemovitost í Česk é republiky (katastrální z ákon),ve
znění pozdějš ích předpis ů, a ve smyslu § 56 vyhlášky ČUZK č.
190/1996 Sb., ve zn ěn í pozd ěj ších předpis ů, byla vyhlá šena
platnost obnoven ého katastr álního oper átu v t ěchto okresech
a katastráln ích územ ích:
Číselný kód
a název okresu

Číselný kód
a název katastráln ího území

3101 Praha-město
729353 Veleslavín
3203 Kladno
793337 Zlonice-č
3209 Praha - východ 708976 Čenkov-č
3301 České Budějovice 600032 Adamov
u Českých Bud ějovic
3301 České Budějovice 607525 Borek u Českých
Budějovic
3301 České Budějovice 793272 Zliv u Českých
Budějovic
3303 Jindřich ův Hradec 621650 Česká Olešná
3304 Pelhřimov
680036 Leskovice
3305 Písek
756857 Strážovice u Mirotic
3307 Strakonice
667579 Kocelovice-č
3307 Strakonice
613894 Březí u Blatné
3308 T ábor
632180 Meziříčí
3402 Cheb
771813 Mokřina
3402 Cheb
694932 Těšov u Milíkova
3404 Klatovy
772305 Loučany
3404 Klatovy
772275 Horní Lhota u Klatov
3404 Klatovy
772283 Javor
3404 Klatovy
772291 Klenová
3404 Klatovy
772313 Týnec u Janovic
nad Úhlavou
3404 Klatovy
675831 Kámen u Křenic-č
3404 Klatovy
786268 Nezna šovy
3404 Klatovy
651320 Chlistov
3404 Klatovy
786284 Vrhaveč u Klatov
3404 Klatovy
786276 Radinovy
3404 Klatovy
786250 Malá Víska u Klatov
3404 Klatovy
691062 Sluhov
3407 Plzeň-sever
615099 Břízsko
3407 Plzeň-sever
615102 Rob čice
3407 Plzeň-sever
632988 Dřevec-č
3408 Rokycany
617458 Sirá

Ke dni

30.09.03
13.08.03
30.09.03
01.07.03
01.07.03
02.09.03
15.08.03
15.09.03
26.08.03
01.07.03
02.08.03
20.08.03
12.09.03
19.09.03
13.08.03
12.08.03
12.08.03
13.08.03
12.08.03
28.07.03
29.07.03
03.07.03
15.07.03
22.07.03
08.07.03
29.09.03
25.08.03
07.07.03
14.05.03
11.07.03
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3502 Děčín
3504 Jablonec
nad Nisou
3601 Havlíčkův Brod
3602 Hradec Králové

614211 Folknáře

26.08.03

737429 Radčice-č
709671 Vadín-č
646997 Mal šovice u Hradce
Králové
3602 Hradec Králové 647047 Třebe š
3602 Hradec Králové 683493 Libřice
3606 Pardubice
772976 Uhersko
3606 Pardubice
755079 Starý Mateřov
3608 Semily
734683 Přepeře u Turnova
3608 Semily
709336 Ohrazenice u Turnova
3610 Trutnov
786306 Vrchlab í
3610 Trutnov
643050 Horn í Kalná
3611 Ústí nad Orlicí
775339 Hylváty
3611 Ústí nad Orlicí
668036 Koldín-č
3611 Ústí nad Orlicí
718238 Pastviny u Klášterce
nad Orlicí-č
3611 Ústí nad Orlicí
615153 Bu čina-č
3702 Brno-město
655856 Ivanovice
3707 Jihlava
608009 Boršov-č
3707 Jihlava
781410 Věžnice-č
3708 Kroměříž
654906 Chvalčova Lhota
3708 Kroměříž
733997 Prusinovice-č
3711 Uherské Hradiště 773131 Uherský Ostroh
3711 Uherské Hradiště 638064 Havřice
3713 Znojmo
699128 Moravský Krumlov
3714 Žd’ár
743186 Lhotka
nad Sázavou
u Velkého Meziříčí-č
3714 Žd’ár
nad Sázavou
692298 Matějov-č
3802 Frýdek Místek
746983 Sedli ště ve Slezsku
3805 Olomouc
779784 Velký Týnec
3805 Olomouc
786977 Vsisko
3808 Přerov
719056 Penčice
3808 Přerov
719064 Penčičky
3808 Přerov
738816 Radslavice u Přerova

19.09.03
30.09.03
20.08.03
23.07.03
31.07.03
15.08.03
14.07.03
04.08.03
22.07.03
29.09.03
30.09.03
21.05.03
01.04.03
22.07.03
29.07.03
22.09.03
15.08.03
22.09.03
30.04.03
01.10.03
22.08.03
15.09.03
17.09.03
25.08.03
01.10.03
21.08.03
08.09.03
07.08.03
08.09.03
08.09.03
08.09.03

č- za n ázvem katastr álního územ í vyjadřuje, že byla vyhlá šena
platnost obnoven ého katastr áln ího operátu pouze na č ásti katastr álního územ í

2. Zm ěna názvu katastr álního území
Podle § 3 p ísm. g) z ákona č. 359/1992 Sb., o zem ěm ěřick ých a katastr álních org ánech, ve znění pozd ěj ších předpis ů, Český úřad zem ěm ěřický a katastr ální schv álil na návrh
Katastráln ího úřadu v Ústí nad Labem spisem ze dne 23. 9.
2003 č.j. 4738/2003-22 zm ěnu n ázvu katastr áln ího územ í
Lužec u Petrova mlýna na Lu žec u Petrova Mlýna a na návrh
Katastráln ího úřadu ve Vy škov ě spisem ze dne 1.10. 2003 č.j.
4396/2003-22 n ávrh n ázvu nov ě vznikaj íc ího katastr áln ího
územ í Kr ásensko II. Oba schv álen é n ázvy byly odsouhlaseny
př íslušn ými obecn ími úřady.
ředitel odboru řízení územních orgánů
ing. Bohumil J a n e č e k

3. Zm ěny v Přehledu organizačn ího uspoř ádání resortu
Č ÚZK podle stavu ke dni 1. prosince 2003
Prodejny map region
Západočeský (str. 6 - 7)
vedoucí

Bc. Jan Koubek

prodejna map pro okresy K. Vary, Sokolov, Cheb (str. 6 - 7)
vedoucí
Andrea Freiová
Jihomoravský (str. 6 -7)
vedoucí

Karel Rolný

Č ástka 4
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v Hadci Králové (str. 16 - 17)
adresa

Ulrichovo nám. 810
500 03 Hradec Králové
495 751 111
495 751 401
495 751 327

v Českých Bud ějovicích (str. 10 - 11)
ústředna
telefax
ředitel

386 713 111
386 713 200
386 713 230

ústředna
telefax
ředitel

detaš. prac. Horažd’ovice (str. 13)
telefax

376 513 808

detaš. prac. Sušice (str. 13)
telefax

v Náchodě (str. 16 - 17)
ústředna
ředitel

491 407 855
491 407 850

376 528 739

v Lounech (str. 14 - 15)
ústředna
ředitel

v Šumperku (str. 22)
ústředna

583 312 111

415 627 621
415 627 629

v Havlíčkově Brod ě (str. 16)
adresa

Na písku 1346
580 02 Havlíčkův Brod 2

4. Zm ěny ve funkcích ředitelů a vedoucích
S ú činností od 1. 10. 2003 byl pov ěřen ř ízen ím Katastr álního úřadu ve Zlíně Ing. Karel Štencel.

