pokyny
obecné
1.
2.

Formu|ářvyp|ňteve|kýmtiskacímpísmem.
pracoviště,
kteréjsou předmětem
v jehoŽ územním
obvodu se nacházejínemovitosti,
úřada katastrá|ní
Uved'tekatastrá|ní
sm|ouvy nebo jiného právního úkonu' Pokud se tyto nemovÍtostinacházejí v obvodu více katastrá|níchpracovišt''
pravide|:
postupujtepod|enás|edujících
.
.

jedná-|ise o směnnou sm|ouvu'sm|ouvuo zřízenívěcnéhobřemene, dohodu o vypořádánízanikléhospo|ečného
podejtejeden spo|ečnýnávrh na vk|ad
jměnímanŽe|ů,
spoluvlastnictví,
a vypořádánípodí|ového
dohodu o zruŠení
($ 37 odst.2 katastrální
vyhláŠky).
oh|edněvšechnemovitostí
jedná-|ise o jiný sm|uvnítyp, neŽ je uvedenov předchozíodráŽce,podejtesamostatnénávrhy na vklad ke kaŽdému
pracoviště.
pracoviŠti
v obvodutohotokatastrá|ního
oh|edněnemovitostí
katastrá|nímu

řízení
k části
t'- Údajeo účastnících
Pokyny
smlouvynebo jiné|istiny,na jejímžpodk|adě
řízení- tj. o osobách, kteréjsou účastníky
1 . Uved'teúdajeo vŠechúčastnících
řízeníspo|ečněnebo i někteý z nich
má být zapsáno právo do katastru.Návrh na vk|admohou podat všichniúčastníci
řizení . obvyk|eto totiŽ přispívá
samostatně.Je však vhodné,aby návrh na vklad podáva|ispo|ečněvšichniúčastníci
průběhu
řízení'
správního
k rych|ejŠímu
pořadovéčís|o(1,2, '''' atd.)'na kterébude moŽnodá|e ve formuláři
řízeníuved'tejeho individuá|ní
zU kaŽdéhoúčastníka
odkazovat.
u fyzickéosoby je povinný,pokud má rodnéčís|opřidě|eno($ 4 odst. 3 písm'b) zákona č. 26511992
3' Udaj o rodnémčís|e
uved'tedatumnarození.
Sb.).U cizozemce,kterémuneby|opřidě|enorodnéčís|o,
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4' Údajoadresemístatrva|éhopobýu
vyplníteod|išnou
adresupro doručování
[$ 4 odst' 3 písm'b) zákona č' 26511992Sb']' U cizozemceuvedtenamístoadresy
v cizině'
trvaléhopobytujeho adresubydIiŠtě

práv,kterámají
nemovitostí
býtzapsána
dokatastru
l|.- označení
Pokyny
k části
Vyberte'jaképrávo má být do katastrunemovitostízapsáno (levýs|oupec tabu|ky)nebo z něj naopak vymazáno (pravýsloupec
tabu|ky)'Musí být vybránoa|espoňjedno právo {edná se o povinnýúdajpod|e$ 4 odst. 3 písm.c)zákona č.265/1992Sb.).
Předmětemvk|adumůŽebýt současněvíce práv, a to jak pokud jde o zápis, tak pokud jde o výmaz. V takovémpřípaděje
vyp|něnídalŠích
Části
vhodnépro kaŽdéprávo navrhovanéke vk|adupouŽítsamostatnoupří|ohu,takovýpostupzjednoduší
formuláře.
Vlastnícképrávo
.t' označte osobu, která nabývá v|astnicképrávo; ke zjednodušenÍoznačeninabyvate|emůŽetevyuŽítpořadovéčís|oz části
včetněvýŠe
právo k ce|kunebo do podí|ového
spo|uv|astnictví
|' formu|áře.Dá|e uved'te,zda tato osoba nabýváv|astnické
jměnímanŽelůnebo
podí|u.V případěmanŽe|ůuved'te,zda jsou nemovitostinabýványdo spo|ečného
spoluv|astnického
pod|ecizíhopráva.
spo|ečenství
manŽe|ů
do jinéhomajetkového
podílového
íonduvzniká da|šíoprávnění,
2. Pokud spolu s vlastnickýmprávem pro Českourepub|iku,kraj' obec čipodí|níky
uvedte' zda se jedná o
o
.
.
.
.
.
o

přís|uŠnost
hospodařits majetkemstátu,
práVo hospodařits majetkemstátu,
správu nemovitostíve v|astnictvístátu,
samosprávního
ce|ku,
organizacese svěřenýmmajetkemúzemního
hospodařenípříspěvkové
města,
hospodařeníměstskéčástise svěřenýmmajetkemstatutárního
ve v|astníctví
h|avního
města Prahy vykonávanáměstskoučástí,
správa nemovitostí
fondu.
obhospodařování
majetkuv podí|ovém

Zástavní právo
1.
2.

označení
zástavního
ke zjednodušení
oznaČteosobu,ve prospěchkteré1ezástavníprávozřizováno (zástavníhověřite|e);
z části|.formu|áře'
věřite|emůŽetevyuŽítpořadovéČís|o
(vyp|ýváze zákona) ani
poh|edávky.Neuvádějte,Že poh|edávkaje zajišťována
včetněpřísluŠenství
označteza.iišt'ované
poh|edávka(rovněŽ
nárok zástavníhověřitelez odstoupeníod sm|ouvy,podle kterévznik|azajiŠtěná
to, Že je zajišťován
vyp|ýváze zákona).
Uved'te,zda se jedná o
peněŽitoučinepeněŽitoupoh|edávku,
zákoníku,tedy existující
a) poh|edávkupod|e$ 155 odst. 1 nebo 2 obČanského
nebo

,l55 odst.3 občanského
zákoníku,tedy individuá|ně
určenoubudoucíčipodmíněnoupoh|edávku,
b) pohIedávkupod|e$
nebo
zákoníku.
budoucípoh|edávkypod|e$ 155 odst.4 občanského
c) druhověurčené
Poh|edávkupod|ebodu a) označtejejívýŠí
a důvodemvzniku (např.sm|ouvao půjčce
ze dne 30.05.2011).Jedná-|ise o
Pokud je d|uŽníkemosoba od|išnáod zástavce
nepeněŽitoupoh|edávku,uved'tenamístojejí výše Údaj ,'nepeněŽitá..'
(osoby,která zástavníprávo ke svým nemovitostemzřizuje),uvedle rovněŽ Údaje o d|uŽníkovi.
Pohledávkupod|ebodu b) označtejeji výšía dŮvodemvzniku (např.sm|uvnípokutapod|eč|ánkulV' sm|ouvyo Úvěru ze
výši'v jakéje poh|edávkazajiŠtěna.
Pokud
dne 30.05.201,|
). Není-|iznáma výŠebudoucípoh|edávky,uvedte maximá|nÍ
bude d|uŽnikemosoba od|išnáod zástavce (osoby' která zástavní právo ke svým nemovitostemzřizuje), uvedte rovněŽ
údajeo dIuŽníkovi.
Poh|edávkypod|e bodu c) označtejejich druhem,|imitem(maximá|níce|kovouvýŠí)
a dobou, ve kterémohou vznikat.
Pokud bude d|uŽnÍkemosoba od|išnáod zástavce (osoby' která zástavní právo ke svým nemovitostemzřizuje), uved'te
rovněŽúdajeo dluŽníkovi.
poh|edávekobsaŽenyjiŽ v samotnézástavnísm|ouvě,
Pozor!!!- nejsou.|iúdajepotřebnépro identifikacizajišt'ovaných
návrhuna vklad.
ne|zetentonedostatekodstranitorostřednictvím
podí|una nemovitostech'Je.|i
Uved'te' zda je zástavní právo zřizováno k ce|ku nemovitostínebo ke spoluv|astnickému
podí|u'uvedteleho výŠi.
zástavníprávo zřizovánoke spoluv|astnickému
Právo odpovídající
věcnémubřemeni
osobu, označteji; ke zjednoduŠení
Je-|i věcné břemeno zřizováno pro konkrétnÍ
označeníosoby oprávněnéz věcného
z části|.formu|áře.
břemenemůŽetevyuŽítpořadovéčís|o
2' Je-|i věcné břemeno zřizováno pro kaŽdéhov|astníkaurčiténemovitosti,uvedte tuto skutečnosta označtepřís|ušnou
nemovitost.
3. Uved'teobsah věcnéhobřemene . stručnýpopis práv osoby opráVněnéz věcnéhobřemene, případněpovinnostíosoby
povinnéz věcnéhobřemene.
4- V případech,kdy se věcnébřemeno nevztahujena ce|ou nemovitost,a|e pouze na jejíreá|noučást(vymezenous|ovně
v případěstavbynebo jednotkya geometrickýmp|ánemv případěpozemku),uvedtetakéjeho rozsah'
dobu,uvedte,Že je zřizovánona dobu
5' Uved'tedobu, na kterouje věcnébřemenozřizováno.Není-|i
zřizováno na konkrétnÍ
neurčitou'
Předkupní právo s účinkyvěcného práva
1'

1.
2.
3.

osoby oprávněné
označte osobu, ve prospěch které je předkupní právo zřizováno; ke zjednoduŠeníoznačení
práVamŮŽetevyuŽítpořadovéčís|o
z části|.formu|áře.
z předkupního
Uvedte dobu, na kterouje předkupníprávo zřizováno. Není-|izřizováno na konkrétní
dobu, uved'te, Že je zřizováno na dobu
neurčitou.
podí|una nemovitostech.
nebo ke spo|uv|astnickému
Uvedte,zda je předkupníprávo zřizováno k ce|ku nemovitostí
Je-|i
podí|u'uvedte jeho výši.
předkupníprávo zřizováno ke spoluv|astnickému

Stavby
1.

Pokud se převádí'měnínebo rušíprávo ke stavbě evidovanév katastrunemovitostí,
musíbýt vyptněnydostupnéúdajeo
tétostavbě'

2.

V po|oŽce',typstavby'.uved'teněkterouz nás|edujících
moŽností:budova (bud.),rozestavěnábudova (rozestav.)nebo
vodnídí|o(v. dí|o).K vyp|něnípouŽijtezkratkyuvedenév závorkách.

popisnýmnebo evidenčním,
V případě'Že se jedná o budovus Čís|em
uvádíse částobce, v ostatníchpřípadechse uvádí
v částiB. Pokud je zde jako
způsobvyuŽitístavby.ZpůsobvyuŽitistavby je uveden na výpisu z katastrunemovitostí
předpisy.
uvedeno',jinástavba..,
zpŮsob vyuŽitÍ
uvedtekonkrétní
způsobvyuŽitítétostavbyv sou|aduse stavebněprávními
je
jedná
4. Pozemek,na kterém stavba postavena,označteparce|ním
číslem.Pokud se
o katastrá|ní
Územíse dvojíčíse|nou
je před parce|ním
pozemku
řadou parce|(ednou pro stavebnía jednoupro pozemkovéparcely)a na listuvlastnictví
čís|em
uvedte parce|níčís|o
včetnětétozkratky.lnformaceo tom, zda jsou pozemkyv danémkatastrá|ním
uvedenazkratka,,st...,
řadách,.jeuvedenav záh|avíkaŽdéstránkyvýpisuz katastrunemovitostí.
Územívedenyv jednénebo ve dvou číse|ných
PoZoR! V tétočástiformuláře uvádite pozemky pouze jako součástoznačenístavby; pokud jsou spo|u se stavbou
převáděny (je k nim zřizováno zástavníprávo, věcné břemeno nebo je s nimi Iinak nak|ádáno)i pozemky,na ktenýchje
postavena'uvádí se tyto pozemky v částiformu|ářeuvozenés|ovem ,,Pozemky..,
a to i tehdy, pokud se zce|a shodují
s pozemkyuvedenýmiv tétočástiformuláře.
popisnýminebo o budovuna víceparce|ách'uvádíse název katastrá|ního
5. Pokud se jedná o stavbus vícečís|y
Území,typ
a částobce nebo zpŮsob vyuŽitípouze na prvnímřádku. Na dalšíchřádcíchse uvádí:
a) u budovys více čís|ypopisnýmia na více pozemcíchjiŽ pouze zbývajicíčís|apopisná předmětnébudovya parce|ní
pozemkú,na kteých je tatobudovapostavena,
čís|a
parce|ní
pozemkŮ,
b) u budovys jednímčíslempopisnýma na vícepozemcíchjiŽ pouze zbývající
čís|a
popisná'
c) u budovys vícečíslypopisnýmia na jednom pozemkujiŽ pouze zbývající
čís|a
d) u stavby,kterése č.p'lč.e.
nepřidě|ujea je postavenana vice pozemcích']iŽpouze zbývajiciparce|niČislapozemků.
se na pozemcíchz vícekatastrá|ních
Územích(shodnéÚdaje pro ce|oustavbu,
6. obdobně se postupujeu stavbynacházejícÍ
kterése uvádípouze na prvnímřádku,jsou typ,částobce nebo způsobvyuŽití)'
3.

Pozemky:
1.

Pokud se převádí,měnínebo rušíprávo k pozemku,musíbýtvyp|něnydostupnéúdajeo pozemku.

2.

Pokud se pozemkynacházejív tomtéŽkatastrá|ním
Územi, uved'tenázev katastrálního
územípouze na prvnímřádku.
Pozemek vŽdy označteparce|nímčíslem.Pokud se jedná o katastrá|nÍÚzemí se dvojíčíse|nouřadou parce| (jednoupro
je před parce|nímčís|em
pozemku uvedenazkratka,,st...,
stavebnía jednou pro pozemkovéparce|y)a na |istuv|astnictví
včetnětétozkratky.Informaceo tom,zda jsou pozemkyv danémkatastrá|ním
uved'teparce|ní
čís|o
územívedeny v jedné
nebo ve dvou Číse|ných
řadách' je uvedena v záh|avíkaŽdéstránky výpisu z katastrunemovitostí.
pozemkovéevidence..údajo původu
Jedná-lise o pozemek ve zjednodušenéevidenci, uved'teve s|oupci,,názevdřívější
jeho parce|ního
čís|a,
a to zkratkouEN pro původ,,evidencenemovitostí..,
PK pro původ,'pozemkovýkatastr..a GP pro
původ,,přídě|ový
p|án nebo jiný podk|ad...V případě,Že předmětnýpozemek by| v minu|ostidotčenzměnou hranice
jeho parce|níčís|o
pochází.Potřebné
katastrá|ního
Území,uvedterovněŽnázev původního
katastrá|ního
území,ze kterého
Údaje na|eznetena výpisuz katastrunemovitostí
v částiB. V ostatníchpřípadechpo|oŽkunevyp|ňujte'
p|ánu,uved'tetakéčís|o
p|ánu.
Jedná-|ise o pozemeknově vytvářenýpod|egeometrického
tohotogeometrického

3.

4.

5.
6.

p|ánu,uved'teza parce|nímčíslem|omítkoa označenípřísluŠného
Jedná-|ise o díl pozemku pod|egeometrického
dí|u
písmenem
m a | éa b e c e d y .

Býy a nebytové prostory
1' Jednotkuoznačtejejímčíslemuvedenýmna výpisu zkatastru nemovitostí.
Vpřípadě, Že se jedná o nebytovýprostor,
uvedte rovněŽjeho pojmenovánípod|e rozhodnutístavebníhoúřadunebo projektové
dokumentace(např. garáŽ, dí|na,
provozovna,ate|iér,
ubytovacíjednotka,sk|ad' prodejna,kance|ářsképrostory,apod.).Jedná-|io rozestavěnoujednotku,
jinaktutopo|oŽkunevyplňujte.
uvedtev po|oŽce''údajo rozestavěnosti..text
,,rozestav'..,
2' Dům,ve kterémse jednotka nachází,označteúdajemo částiobce (v případěrozestavěnéhodomu uved'tenamístoúdajeo
(pokudby|odomu
částiobce údajo rozestavěnostizkratkou,,rozestav...),
o přidě|eném
čís|epopisnémnebo evidenčním
přidě|enovíce číselpopisnýchnebo evidenčních,
uved'tevŠechnatato čís|a)
a Údajem o všechpozemcích'na kteých je
dŮm postaven.Pozemek,na kterémje důmpostaven,označtekatastrálnÍm
územíma parce|ním
čís|em.
Pokud se jedná o
katastrá|ní
řadou parce|('jednoupro stavebnía jednoupro pozemkovéparce|y)a na |istuv|astnictví
Územíse dvojíčíse|nou
je před parce|ním
pozemkuuvedenazkratka',st..',
čís|em
uvedte parce|níčíslovčetnětétozkratky.|nformaceo tom, zda
jsou pozemkyv danémkatastrá|ním
územívedeny v jednénebo ve dvou číse|ných
řadách, je uvedenav záh|avíkaŽdé
stránky výpisu z katastrunemovitostí.
PoZoR! V tétočásti pří|ohyuvádítepozemky pouze jako součástoznačenídomu, ve kterémse nachází předmětná
jednotka;pokud k tétojednotcepatříi podílna pozemcích,uvádíse tytopozemkyv dalšíčástiformu|áře,a to i tehdy,kdyŽ
se zce|ashodujís pozemkyuvedenýmiv tétočástiformu|áře.
3.

jednotky,kteréjsou uvedenyv proh|áŠení
Pozemky ve spo|uv|astnictví
v|astníka
v|astníkanebo by|ypřevedenypodle $
60a zákona č. 21912000Sb., o majetkuČeskérepub|ikya jejímvystupovánív právníchvztazich
Ve shora nadepsanéčástiformu|áře uvedte Údaje o pozemcích,kteréjsou převáděny (ke kteým je zřizováno zástavní
právo,věcnébřemenoneboje s nimijinak nakládáno)spolu s jednotkou'

- Sdělení
prokatastrální
Pokyny
k části
|||.
úřad
1

případného
prob|ému.
Uvedeníkontaktních
údajů
nenípovinné,
v případěpotřebyvšakurych|Í
Vaše kontaktování
a řeŠení

z

Pokud Žádáte o bezp|atné
zas|áníinformaceo tom, Že navrhovanývk|adby| proveden,na někteý z kontaktních
(eúdajů
po|epřed tímtoúdajem.
maiInebo te|efon),
vyjádřetetutoskutečnost
zaškrtnutím

3 . V případě,Že potřebujekatastrá|nímu
úřadu sdě|it da|Šíinformace nebo upřesnit návrh' vyuŽijteprostor v odstavci
nazvaném,'Dalšísděleni,''Zde můŽetenapřík|adpoŽádat o provedeníce|éhogeometrickéhoplánu vyhotovenéhok
uskutečnění
rozsáh|ézměny vyuŽitíÚzemív návaznostina územnírozhodnutípodlestavebníhozákona,jak umoŽňuje$ 37
odst.3 katastrá|ní
vyh|áŠky.

- Pří|ohy
Pokynyk částiV.
návrhu
naVk|ad
1.

Uved'te,jakými|istinami
návrh na vk|addok|ádátea v jakémpočtu.

z.

Pří|ohaminávrhuna vk|admusíbýt:
|istina,na zák|aděkterémá býtzapsáno právo do katastru,nebo jejíÚředně ověřená kopie' a to v počtuo dva větším,
jedná-|ise o směnu nemovitostí
neŽje početÚčastníků
řízení;
evidovanýchv obvoduvícekatastrá|ních
Úřadů,v počtu
ještěo dva větŠím
pro kaŽdýda|šíkatastrá|ní
Úřad [$ 4 odst.4 písm.a) zákona č'265/1992Sb.].
b) p|námoc,je-|iúčastník
řízenízastoupenzmocněncem($ 33 odst. 1 správníhořádu),
c) Úředně ověřený přek|ad|istiny,na zák|adě kterémá být zapsáno právo do katastru,pokud tato |istinanenísepsána
jazyce ($ 16 odst.2 správníhořádu).
v českémnebo s|ovenském
Listinu,na zák|aděkterémá býtdo katastruzapsáno právo,označtejejímnázvem nebo stručným
popisem(kupnísm|ouva,
zástavní sm|ouva, sm|ouva darovací a o zřízení věcného břemene, dohoda o zruŠenía vypořádání podí|ového
spo|uvlastnictví
apod.). Dá|e uvedte datum, kdy by|a tato |istinavyhotovena;obsahuje-|ilistina více časovýchúdajů
vztahujících
se k jejímuvyhotovení,uved'tepos|edníz nich. Pokud |istinaŽádný takovýdatum neobsahuje,uved'te,,bez
data".
a)

J.

