
obecné pokyny

1. Formu|ář vyp|ňte ve|kým tiskacím písmem.

2. Uved'te katastrá|ní úřad a katastrá|ní pracoviště, v jehoŽ územním obvodu se nacházejí nemovitosti, které jsou předmětem
sm|ouvy nebo jiného právního úkonu' Pokud se tyto nemovÍtosti nacházejí v obvodu více katastrá|ních pracovišt' '
postupujte pod|e nás|edujících pravide|:

. jedná-|i se o směnnou sm|ouvu' sm|ouvu o zřízení věcného břemene, dohodu o vypořádání zaniklého spo|ečného
jmění manŽe|ů, dohodu o zruŠení a vypořádání podí|ového spoluvlastnictví, podejte jeden spo|ečný návrh na vk|ad
oh|edně všech nemovitostí ($ 37 odst. 2 katastrální vyhláŠky).

. jedná-|i se o jiný sm|uvní typ, neŽ je uvedeno v předchozí odráŽce, podejte samostatné návrhy na vklad ke kaŽdému
katastrá|nímu pracoviŠti oh|edně nemovitostí v obvodu tohoto katastrá|ního pracoviště.

Pokyny k části t' - Údaje o účastnících řízení

1 . Uved'te údaje o vŠech účastnících řízení - tj. o osobách, které jsou účastníky smlouvy nebo jiné |istiny, na jejímž podk|adě
má být zapsáno právo do katastru. Návrh na vk|ad mohou podat všichni účastníci řízení spo|ečně nebo i někteý z nich
samostatně. Je však vhodné, aby návrh na vklad podáva|i spo|ečně všichni účastníci ř izení . obvyk|e to totiŽ přispívá
k rych|ejŠímu průběhu správního řízení'

U kaŽdého účastníka řízení uved'te jeho individuá|ní pořadové čís|o (1 ,2, ' ' ' '  atd.)' na které bude moŽno dá|e ve formuláři
odkazovat.

3' Udaj o rodném čís|e u fyzické osoby je povinný, pokud má rodné čís|o přidě|eno ($ 4 odst. 3 písm' b) zákona č. 26511992
Sb.). U cizozemce, kterému neby|o přidě|eno rodné čís|o, uved'te datum narození.

4 '  Úda j  oad resemís ta t r va |éhopobýu  uýz i ckéosobyaÚda1  osíd |eup rávn i ckéosoby  j epov inný ,a to i vp ř ípadě ,Žedá |e
vyplníte od|išnou adresu pro doručování [$ 4 odst' 3 písm' b) zákona č' 26511992 Sb']' U cizozemce uvedte namísto adresy
trvalého pobytu jeho adresu bydIiŠtě v cizině'

Pokyny k části l|. - označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí

Vyberte' jaké právo má být do katastru nemovitostí zapsáno (levý s|oupec tabu|ky) nebo z něj naopak vymazáno (pravý sloupec
tabu|ky)' Musí být vybráno a|espoň jedno právo {edná se o povinný údaj pod|e $ 4 odst. 3 písm. c)zákona č. 265/1992 Sb.).
Předmětem vk|adu můŽe být současně více práv, a to jak pokud jde o zápis, tak pokud jde o výmaz. V takovém případě je
vhodné pro kaŽdé právo navrhované ke vk|adu pouŽít samostatnou pří|ohu, takový postup zjednoduší vyp|nění dalŠích Části
formuláře.

Vlastnícké právo
.t ' označte osobu, která nabývá v|astnické právo; ke zjednodušenÍ označeni nabyvate|e můŽete vyuŽít pořadové čís|o z části

|' formu|áře. Dá|e uved'te, zda tato osoba nabývá v|astnické právo k ce|ku nebo do podí|ového spo|uv|astnictví včetně výŠe
spoluv|astnického podí|u. V případě manŽe|ů uved'te, zda jsou nemovitosti nabývány do spo|ečného jmění manŽelů nebo
do jiného majetkového spo|ečenství manŽe|ů pod|e cizího práva.

2. Pokud spolu s vlastnickým právem pro Českou repub|iku, kraj' obec či podí|níky podílového íondu vzniká da|ší oprávnění,
uvedte' zda se jedná o

o přís|uŠnost hospodařit s majetkem státu,
. práVo hospodařit s majetkem státu,
. správu nemovitostí ve v|astnictví státu,
. hospodaření příspěvkové organizace se svěřeným majetkem územního samosprávního ce|ku,
. hospodaření městské části se svěřeným majetkem statutárního města,
. správa nemovitostí ve v|astníctví h|avního města Prahy vykonávaná městskou částí,
o obhospodařování majetku v podí|ovém fondu.

Zástavní právo

1. oznaČte osobu, ve prospěch které 1e zástavní právo zřizováno (zástavního věřite|e); ke zjednodušení označení zástavního
věřite|e můŽete vyuŽít pořadové Čís|o z části |. formu|áře'

2. označte za.i išt'ované poh|edávky. Neuvádějte, Že poh|edávka je zajišťována včetně přísluŠenství (vyp|ývá ze zákona) ani
to, Že je zajišťován nárok zástavního věřitele z odstoupení od sm|ouvy, podle které vznik|a zajiŠtěná poh|edávka (rovněŽ
vyp|ývá ze zákona).

Uved'te, zda se jedná o

a) poh|edávku pod|e $ 155 odst. 1 nebo 2 obČanského zákoníku, tedy existující peněŽitou či nepeněŽitou poh|edávku,
nebo

z -



b) pohIedávku pod|e $ 
,l55 odst. 3 občanského zákoníku, tedy individuá|ně určenou budoucí či podmíněnou poh|edávku,

nebo
c) druhově určené budoucí poh|edávky pod|e $ 155 odst.4 občanského zákoníku.
Poh|edávku pod|e bodu a) označte její výŠí a důvodem vzniku (např. sm|ouva o půjčce ze dne 30.05.2011). Jedná-|i se o
nepeněŽitou poh|edávku, uved'te namísto její výše Údaj , 'nepeněŽitá.. ' Pokud je d|uŽníkem osoba od|išná od zástavce
(osoby, která zástavní právo ke svým nemovitostem zřizuje), uvedle rovněŽ Údaje o d|uŽníkovi.

Pohledávku pod|e bodu b) označte jeji výší a dŮvodem vzniku (např. sm|uvní pokuta pod|e č|ánku lV' sm|ouvy o Úvěru ze
dne 30.05.201,| ). Není-|i známa výŠe budoucí poh|edávky, uvedte maximá|nÍ výši' v jaké je poh|edávka zajiŠtěna. Pokud
bude d|uŽnikem osoba od|išná od zástavce (osoby' která zástavní právo ke svým nemovitostem zřizuje), uvedte rovněŽ
údaje o dIuŽníkovi.

Poh|edávky pod|e bodu c) označte jejich druhem, |imitem (maximá|ní ce|kovou výŠí) a dobou, ve které mohou vznikat.
Pokud bude d|uŽnÍkem osoba od|išná od zástavce (osoby' která zástavní právo ke svým nemovitostem zřizuje), uved'te
rovněŽ údaje o dluŽníkovi.

Pozor!!! - nejsou.|i údaje potřebné pro identifikaci zajišt'ovaných poh|edávek obsaŽeny jiŽ v samotné zástavní sm|ouvě,
ne|ze tento nedostatek odstranit orostřednictvím návrhu na vklad.

Uved'te' zda je zástavní právo zřizováno k ce|ku nemovitostí nebo ke spoluv|astnickému podí|u na nemovitostech' Je.|i
zástavní právo zřizováno ke spoluv|astnickému podí|u' uvedte leho výŠi.

Právo odpovídající věcnému břemeni

1' Je-|i věcné břemeno zřizováno pro konkrétnÍ osobu, označte ji; ke zjednoduŠení označení osoby oprávněné z věcného
břemene můŽete vyuŽít pořadové čís|o z části |. formu|áře.

2' Je-|i věcné břemeno zřizováno pro kaŽdého v|astníka určité nemovitosti, uvedte tuto skutečnost a označte přís|ušnou
nemovitost.

3. Uved'te obsah věcného břemene . stručný popis práv osoby opráVněné z věcného břemene, případně povinností osoby
povinné z věcného břemene.

4- V případech, kdy se věcné břemeno nevztahuje na ce|ou nemovitost, a|e pouze na její reá|nou část (vymezenou s|ovně
v případě stavby nebo jednotky a geometrickým p|ánem v případě pozemku), uvedte také jeho rozsah'

5' Uved'te dobu, na kterou je věcné břemeno zřizováno. Není-|i zřizováno na konkrétnÍ dobu, uvedte, Že je zřizováno na dobu
neurčitou'

Předkupní právo s účinky věcného práva

1. označte osobu, ve prospěch které je předkupní právo zřizováno; ke zjednoduŠeníoznačení osoby oprávněné
z předkupního práVa mŮŽete vyuŽít pořadové čís|o z části |. formu|áře.

2. Uvedte dobu, na kterou je předkupní právo zřizováno. Není-|i zřizováno na konkrétní dobu, uved'te , Že je zřizováno na dobu
neurčitou.

3. Uvedte, zda je předkupní právo zřizováno k ce|ku nemovitostí nebo ke spo|uv|astnickému podí|u na nemovitostech. Je-|i
předkupní právo zřizováno ke spoluv|astnickému podí|u' uvedte jeho výši.

Stavby

1 . Pokud se převádí' mění nebo ruší právo ke stavbě evidované v katastru nemovitostí, musí být vyptněny dostupné údaje o
této stavbě'

2. V po|oŽce ',typ stavby'. uved'te některou z nás|edujících moŽností: budova (bud.), rozestavěná budova (rozestav.) nebo
vodní dí|o (v. dí|o). K vyp|nění pouŽijte zkratky uvedené v závorkách.

3. V případě' Že se jedná o budovu s Čís|em popisným nebo evidenčním, uvádí se část obce, v ostatních případech se uvádí
způsob vyuŽití stavby. Způsob vyuŽiti stavby je uveden na výpisu z katastru nemovitostí v části B. Pokud je zde jako
zpŮsob vyuŽitÍ uvedeno ',j iná stavba.., uvedte konkrétní způsob vyuŽití této stavby v sou|adu se stavebněprávními předpisy.

4. Pozemek, na kterém je stavba postavena, označte parce|ním číslem. Pokud se jedná o katastrá|ní Území se dvojí číse|nou
řadou parce| (ednou pro stavební a jednou pro pozemkové parcely) a na listu vlastnictví je před parce|ním čís|em pozemku
uvedena zkratka,,st..., uvedte parce|ní čís|o včetně této zkratky. lnformace o tom, zda jsou pozemky v daném katastrá|ním
Území vedeny v jedné nebo ve dvou číse|ných řadách, .je uvedena v záh|aví kaŽdé stránky výpisu z katastru nemovitostí.

PoZoR! V této části formuláře uvádite pozemky pouze jako součást označení stavby; pokud jsou spo|u se stavbou
převáděny (je k nim zřizováno zástavní právo, věcné břemeno nebo je s nimi Iinak nak|ádáno) i pozemky, na ktených je
postavena' uvádí se tyto pozemky v části formu|áře uvozené s|ovem ,,Pozemky.., a to i tehdy, pokud se zce|a shodují
s pozemky uvedenými v této části formuláře.

5. Pokud se jedná o stavbu s více čís|y popisnými nebo o budovu na více parce|ách' uvádí se název katastrá|ního Území, typ
a část obce nebo zpŮsob vyuŽití pouze na prvním řádku. Na dalších řádcích se uvádí:

a) u budovy s více čís|y popisnými a na více pozemcích jiŽ pouze zbývajicí čís|a popisná předmětné budovy a parce|ní
čís|a pozemkú, na kteých je tato budova postavena,

b) u budovy s jedním číslem popisným a na více pozemcích jiŽ pouze zbývající parce|ní čís|a pozemkŮ,
c) u budovy s více čísly popisnými a na jednom pozemku jiŽ pouze zbývající čís|a popisná'
d) u stavby, které se č.p'lč.e. nepřidě|uje a je postavena na vice pozemcích' ]iŽ pouze zbývajici parce|ni Čisla pozemků.

6. obdobně se postupuje u stavby nacházejícÍ se na pozemcích z více katastrá|ních Územích (shodné Údaje pro ce|ou stavbu,
které se uvádí pouze na prvním řádku, jsou typ, část obce nebo způsob vyuŽití)'



Pozemky:

1. Pokud se převádí, mění nebo ruší právo k pozemku, musí být vyp|něny dostupné údaje o pozemku.

2. Pokud se pozemky nacházejí v tomtéŽ katastrá|ním Územi, uved'te název katastrálního území pouze na prvním řádku.

3. Pozemek vŽdy označte parce|ním číslem. Pokud se jedná o katastrá|nÍ Území se dvojí číse|nou řadou parce| (jednou pro
stavební a jednou pro pozemkové parce|y) a na |istu v|astnictví je před parce|ním čís|em pozemku uvedena zkratka ,,st...,
uved'te parce|ní čís|o včetně této zkratky. Informace o tom, zda jsou pozemky v daném katastrá|ním území vedeny v jedné
nebo ve dvou Číse|ných řadách' je uvedena v záh|aví kaŽdé stránky výpisu z katastru nemovitostí.

4. Jedná-li se o pozemek ve zjednodušené evidenci, uved'te ve s|oupci ,,název dřívější pozemkové evidence.. údaj o původu
jeho parce|ního čís|a, a to zkratkou EN pro původ ,,evidence nemovitostí.., PK pro původ ,'pozemkový katastr.. a GP pro
původ ,,přídě|ový p|án nebo jiný podk|ad... V případě, Že předmětný pozemek by| v minu|osti dotčen změnou hranice
katastrá|ního Území, uvedte rovněŽ název původního katastrá|ního území, ze kterého jeho parce|ní čís|o pochází. Potřebné
Údaje na|eznete na výpisu z katastru nemovitostí v části B. V ostatních případech po|oŽku nevyp|ňujte'

5. Jedná-|i se o pozemek nově vytvářený pod|e geometrického p|ánu, uved'te také čís|o tohoto geometrického p|ánu.

6. Jedná-|i se o díl pozemku pod|e geometrického p|ánu, uved'te za parce|ním číslem |omítko a označení přísluŠného dí|u
písmenem ma|é abecedy.

Býy a nebytové prostory

1' Jednotku označte jejím číslem uvedeným na výpisu zkatastru nemovitostí. Vpřípadě, Že se jedná o nebytový prostor,
uvedte rovněŽ jeho pojmenování pod|e rozhodnutí stavebního úřadu nebo projektové dokumentace (např. garáŽ, dí|na,
provozovna, ate|iér, ubytovací jednotka, sk|ad' prodejna, kance|ářské prostory, apod.). Jedná-|i o rozestavěnou jednotku,
uvedte v po|oŽce ' 'údaj o rozestavěnosti..text ,,rozestav'.., j inak tuto po|oŽku nevyplňujte.

2' Dům, ve kterém se jednotka nachází, označte údajem o části obce (v případě rozestavěného domu uved'te namísto údaje o
části obce údaj o rozestavěnosti zkratkou ,,rozestav...), o přidě|eném čís|e popisném nebo evidenčním (pokud by|o domu
přidě|eno více čísel popisných nebo evidenčních, uved'te vŠechna tato čís|a) a Údajem o všech pozemcích' na kteých je
dŮm postaven. Pozemek, na kterém je dům postaven, označte katastrálnÍm územím a parce|ním čís|em. Pokud se jedná o
katastrá|ní Území se dvojí číse|nou řadou parce| ('jednou pro stavební a jednou pro pozemkové parce|y) a na |istu v|astnictví
je před parce|ním čís|em pozemku uvedena zkratka ',st.. ', uvedte parce|ní číslo včetně této zkratky. |nformace o tom, zda
jsou pozemky v daném katastrá|ním území vedeny v jedné nebo ve dvou číse|ných řadách, je uvedena v záh|aví kaŽdé
stránky výpisu z katastru nemovitostí.

PoZoR! V této části pří|ohy uvádíte pozemky pouze jako součást označení domu, ve kterém se nachází předmětná
jednotka; pokud k této jednotce patří i podíl na pozemcích, uvádí se tyto pozemky v další části formu|áře, a to i tehdy, kdyŽ
se zce|a shodují s pozemky uvedenými v této části formu|áře.

3. Pozemky ve spo|uv|astnictví v|astníka jednotky, které jsou uvedeny v proh|áŠení v|astníka nebo by|y převedeny podle $
60a zákona č. 21912000 Sb., o majetku České repub|iky a jejím vystupování v právních vztazich

Ve shora nadepsané části formu|áře uvedte Údaje o pozemcích, které jsou převáděny (ke kteým je zřizováno zástavní
právo, věcné břemeno nebo je s nimi jinak nakládáno) spolu s jednotkou'

Pokyny k části |||. - Sdělení pro katastrální úřad

1

z

3 .

Uvedení kontaktních údajů není povinné, v případě potřeby však urych|Í Vaše kontaktování a řeŠení případného prob|ému.

Pokud Žádáte o bezp|atné zas|ání informace o tom, Že navrhovaný vk|ad by| proveden, na někteý z kontaktních údajů (e-
maiI nebo te|efon), vyjádřete tuto skutečnost zaškrtnutím po|e před tímto údajem.

V případě, Že potřebuje katastrá|nímu úřadu sdě|it da|Ší informace nebo upřesnit návrh' vyuŽijte prostor v odstavci
nazvaném ,'Další sděleni,' ' Zde můŽete napřík|ad poŽádat o provedení ce|ého geometrického plánu vyhotoveného k
uskutečnění rozsáh|é změny vyuŽití Území v návaznosti na územní rozhodnutí podle stavebního zákona, jak umoŽňuje $ 37
odst. 3 katastrá|ní vyh|áŠky.

Pokyny k částiV. - Pří|ohy návrhu na Vk|ad

1 .

z .

Uved'te, jakými |istinami návrh na vk|ad dok|ádáte a v jakém počtu.

Pří|ohami návrhu na vk|ad musí být:

a) |istina, na zák|adě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její Úředně ověřená kopie' a to v počtu o dva větším,
neŽ je počet Účastníků řízení; jedná-|i se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrá|ních Úřadů, v počtu
ještě o dva větŠím pro kaŽdý da|ší katastrá|ní Úřad [$ 4 odst. 4 písm. a) zákona č' 265/1992 Sb.].

b) p|ná moc, je-|i účastník řízení zastoupen zmocněncem ($ 33 odst. 1 správního řádu),
c) Úředně ověřený přek|ad |istiny, na zák|adě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato |istina není sepsána

v českém nebo s|ovenském jazyce ($ 16 odst. 2 správního řádu).
Listinu, na zák|adě které má být do katastru zapsáno právo, označte jejím názvem nebo stručným popisem (kupní sm|ouva,
zástavní sm|ouva, sm|ouva darovací a o zřízení věcného břemene, dohoda o zruŠení a vypořádání podí|ového
spo|uvlastnictví apod.). Dá|e uvedte datum, kdy by|a tato |istina vyhotovena; obsahuje-|i l istina více časových údajů
vztahujících se k jejímu vyhotovení, uved'te pos|ední z nich. Pokud |istina Žádný takový datum neobsahuje, uved'te ,,bez
data".

J .


