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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analýza možností zvýšení kvality digitálního souboru 

geodetických informací (SGI) a tím i evidovaných vlastnických vztahů v katastru nemovitostí 

(KN) obnoveného katastrálního operátu na základě geometrického plánu pro průběh vytyčené 

nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků. Tento postup byl aplikován na části intravilánu   

k. ú. Místo. Je popsán postup zpracování geometrického plánu, který bude se souhlasným 

prohlášením vlastníků nemovitostí předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Dále byla 

provedena analýza kalkulace ceny pro výběrové řízení a uveden přehled nabídkových cen 

různých geodetických firem na požadované zeměměřické práce působících v okrese 

Chomutov. Dále jsou v práci vyčíslené skutečné náklady provedených zeměměřických 

činností a dalších činností spojených s touto zakázkou. V závěru je provedeno celkové 

zhodnocení vhodnosti použití geometrických plánů pro průběh vytyčených nebo vlastníky 

upřesněných hranic pozemků ve spojení se souhlasným prohlášením vlastníků pro zpřesnění 

geometrického a polohového určení nemovitostí vlastníků, kteří mají zájem evidovat své 

vlastnictví v souladu se skutečným stavem držby v terénu. 

Klíčová slova 

upřesněná hranice pozemku, obnova katastrálního operátu, geometrický plán, měřické práce, 

souhlasné prohlášení, kalkulace ceny zakázky 

 

Abstract 
 
This bachelor thesis is aimed at a possible quality improvement of a digital file of geodetic 

data and thus the registered property relations in a real estate cadastre of a renewal cadastral 

documentation based on a survey sketch for a boundary of a land parcel either staked or better 

specified by the owners. This method was applied on parts of built-up area c.t. Location. A 

description of survey sketch processing, which will be, provided there is an agreement by the 

real estates owners, recorded in a real estate cadastre. Furthermore, a price costing for 

tendering procedures was created and a list of tender prices from various geodetic firms for 

required survey work in Chomutov District was provided. The thesis also provides real cost of 

implemented survey work as well as other connected activities. The conclusion provides a full 

evaluation of a survey sketches suitability for a staked or better specified boundaries of land 

parcels in connection with a real estate owners´ agreement of a quality improvement of both 



 

survey and situational identification of those real estate owners who are interested in their 

property evidence in accordance with an actual status of real estate ownership. 

Key words 

specified boundary of a land parcel, renewal of cadastre documentation, survey sketch, survey 

work, agreement, price costing 
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Základní pojmy 

Pro zjednodušení pochopení této bakalářské práce nejdříve vysvětlím některé základní pojmy 

a údaje, které jsou v následujícím textu použity. 

Body podrobného polohového bodového pole (PPBP) – jsou v přírodě trvale stabilizovány   

a slouží pro připojení měřické sítě pomocí geodetických přístrojů (např. teodolit) pro realizaci 

měřičských, vytyčovacích a kontrolních geodetických prací. PPBP se buduje 

v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Doporučená 

hustota bodů v terénu je v místní trati po 200 m, v polní trati alespoň 1 km [22]. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) – základní určovací a oceňovací jednotka 

produkční schopnosti zemědělské půdy, vyjádřená číselným kódem [17]. 

Budova – nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově 

soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí [17]. 

Druh pozemku – rozlišení účelu užívání pozemku stanoveného předpisy; orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní pozemek, vodní plocha, 

zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha [17]. 

Evidence nemovitostí (EN) – soupis a popis nemovitostí a jejich geometrické zobrazení v 

mapách s vyjádřením vlastnických a uživatelských vztahů k nim; vedla se od 1. 4. 1964 do 31. 

12. 1992 podle zákona č. 22/1964 Sb. a vyhlášky č. 23/1964 Sb. [17]. 

Hranice parcely – hranice zobrazující na mapě obvod pozemku [17]. 

Hranice pozemku – spojnice lomových bodů na obvodu pozemku [17]. 

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) – moderní informační systém katastru 

nemovitostí, plně kompatibilní se státní informační politikou. Je jedním ze základních registrů 

veřejné správy, poskytujících základní zdrojová data ostatním systémům veřejné správy [17]. 

Jednotná evidence půdy (JEP) – soupis a popis pozemků a jejich zobrazení v mapách s 

vyjádřením užívacích vztahů k nim; poskytovala podklady k jednotnému výkaznictví o půdě; 

vedla se na základě vládního usnesení č. 192/1956 ze dne 25. 1. 1956 do 31. 3. 1964 [17].  

Katastr nemovitostí – geometrické určení, soupis a popis nemovitostí, jehož součástí je 

evidence právních vztahů k těmto nemovitostem; evidenční nástroj pro uskutečňování funkcí 

státu při ochraně právních vztahů a při využívání a ochraně nemovitostí [17]. 

Katastrální území – technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru 

společně evidovaný soubor nemovitostí a která je současně evidenční jednotkou pro číslování 

parcel [25]. 
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Katastrální mapa – polohopisná mapa velkého měřítka s popisem zobrazujícím všechny 

pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; v 

katastrální mapě se pozemky zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny a jsou 

zde označovány parcelními čísly a značkami druhů pozemku [17]. 

Katastrální operát – 1: souhrn měřického a písemného operátu pozemkového katastru. 

2: souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení a obnovu katastru 

nemovitostí ČR (soubor geodetických informací katastru nemovitostí, soubor popisných 

informací katastru nemovitostí, souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí, 

dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, 

sbírka listin) [17]. 

Nemovitost – pozemek a stavba spojená se zemí pevným základem [17]. 

Parcela – pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a 

označen parcelním číslem [17]. 

Parcelní číslo – číslo, kterým je označena parcela shodně ve všech částech operátu katastru 

nemovitostí [17]. 

Pozemek – část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky 

nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, 

územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí 

rozsahu práva stavby, hranicí práva podle § 19, hranicí druhu pozemků, popřípadě rozhraním 

způsobu využití pozemků [17]. 

Pozemkový katastr – geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků v bývalé 

Československé republice, vyhotovené podle zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru 

a jeho vedení (katastrální zákon) a vládního nařízení č. 64/1930; sloužil jako podklad pro 

vyměřování veřejných daní, pro zakládání, obnovování nebo doplňování veřejných knih a 

jejich map, pro zabezpečení držby, pro převody nemovitostí; vedl se od roku 1931 do roku 

1956 (v letech 1938–956 již jeho vedení nebylo zcela spolehlivé) [17]. 

Soubor geodetických informací (SGI) – část katastrálního operátu, která zahrnuje katastrální 

mapu a ve stanovených katastrálních územích i jejich číselné vyjádření [17]. 

Soubor popisných informací (SPI) – část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o 

katastrálním území, parcelách, stavbách, bytech a nebytových prostorech, vlastnících a jiných 

oprávněných osobách, právních vztazích a dalších stanovených právech a skutečnostech [17]. 

Sporná hranice – hranice (spojnice lomových bodů) mezi pozemky různých vlastníků nebo 

mezi obcemi, u které nebylo dosaženo dohody [17].  
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Vlastník nemovitosti – fyzická nebo právnická osoba, která má k nemovitosti vlastnické 

právo, které nabyla zákonným způsobem [17]. 

Výměra parcely – vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v 

plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a 

zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou 

metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva  

k pozemku [17]. 

Vytyčení hranice pozemku – měřický úkon, jehož výsledkem je vyznačení hranic pozemku 

v terénu způsobem stanoveným obecně závazným předpisem podle údajů evidovaných v 

příslušné pozemkové evidenci (katastr nemovitostí, popřípadě dřívější pozemková evidence) 

[17]. 
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Úvod  

Předmětem bakalářské práce je posouzení možností využití výsledků zeměměřických činností 

ve veřejném zájmu ke zkvalitnění souboru geodetických informací katastrálního operátu na 

základě vlastníky zpřesněných hranic pozemků. 

Na území České republiky postupně probíhá převod a přepracování katastrálních map do 

digitální podoby, kdy vektorová mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) 

nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). Ke dni 30. dubnu 2017 byla katastrální mapa v 

digitální podobě ve 12 6791 katastrálních území, což je 96,9 % z jejich celkového počtu, který 

čítá 13 089 katastrálních území [5]. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou 

vedenou na plastové fólii, která má převážně podobu grafické mapy v měřítku 1:2880 bez 

určených souřadnic lomových bodů.  

Následkem neustálých politických a společenských změn byla na našem území užívána řada 

systémů pozemkové evidence a již od dob Josefa II byla tato evidence založena na 

velkoměřítkovém mapování. Tyto projekty mapování měly rozdílnou kvalitu geometrického a 

polohového určení evidovaných nemovitostí v různých částech České republiky. 

Katastr nemovitostí obsahuje údaje o geometrickém a polohovém určení nemovitostí s různou 

polohovou přesností, na které je závislá míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení 

hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry. Při digitalizaci katastrální mapy 

tak jsou odstraněny pouze odhalené hrubé nesoulady a chyby, ale přesnost hranic analogové 

katastrální mapy bohužel digitalizací zvýšit nelze. 

Geodetická praxe se setkává se stavem, kdy geometrické a polohové určení nemovitostí 

evidované v katastru nemovitostí je významně odlišné od skutečného stavu v terénu. Pod 

vlivem této skutečnosti jsem se rozhodla vypracovat ve své bakalářské práci geometrický plán 

pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků na části území mého bydliště 

v katastrálním území Místo v okrese Chomutov, kde v roce 2011 proběhla digitalizace 

katastrálního území a podrobné lomové body hranic pozemků jsou převážně vedené s 

přesností KK 82 a poloha bodů v digitální katastrální mapě se hrubě neshoduje se skutečným 

stavem v terénu. 

                                                             
1
 Za katastrální území v digitální podobě je považováno i takové, na kterém byla provedena digitalizace pouze na 

části katastrálního území, nikoli obnova KO komplexní na celém území. 
2
 Kód charakteristiky kvality 8 přísluší podrobným bodům katastrální mapy, jejichž souřadnice byly určeny 

vektorizací grafického obrazu mapy nevyhovující žádnému z kódu charakteristik kvality 3 až 7, tj. mapy v S-SK, 
i když byla třeba překreslena do S-JTSK (FÚO). [15] 
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Cílem práce je tedy zpřesnění kvality evidovaných vlastnických vztahů v obnoveném 

katastrálním operátu v souladu se stavem v terénu podle platných předpisů katastru 

nemovitostí. Ve vybrané části katastrálního území Místo existuje pokojná držba a dotčení 

vlastníci užívají pozemky ve vzájemné shodě, kde většina vlastnických hranic je  

v terénu vyznačena trvalým způsobem (plotem, zdmi, hraničním znakem). Hranice, které  

v terénu nešly znatelně určit, se vytyčily na základě dohledaných dřívějších zeměměřických 

činností, které nám poskytl na vyžádání příslušný katastrální úřad v Chomutově, a body byly 

stabilizovány trvalým způsobem dle § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb. [21].  

Ve spolupráci s obcí Místo, která zastupuje skupinu dotčených vlastníků, se dokázali všichni 

vlastníci domluvit a přistoupit k upřesnění hranic pozemků v jejich vlastnictví  

a podepsat tím i souhlasné prohlášení, které je neoddělitelnou součástí geometrického plánu 

pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. Ve výše jmenovaném 

prohlášení také uvádí, že hranice pozemků jim nebyly měněny, nejsou sporné a že je jejich 

vůlí, aby tímto způsobem byly zaměřeny, evidovány v katastru nemovitostí a jimi nadále 

respektovány [21]. 

V bakalářské práci je doložena kalkulace nabídkové ceny pro výběrové řízení vypsané obcí 

Místo, uveden přehled nabídkových cen různých geodetických firem na požadované 

zeměměřické práce působících v okrese Chomutov. Výběrové řízení následně akceptovalo 

nejnižší nabídkovou cenu a bylo možné vyčíslit skutečné náklady na potřebné zeměměřické 

činnosti. Je zřejmé, že pro vlastníky jednotlivých nemovitostí je tento postup sdružení do 

zakázky většího rozsahu mnohem výhodnější než jednotlivě řešené nemovitosti. Dále byly 

kalkulovány skutečné výkony jednotlivých zeměměřických činností a zhodnocena rentabilita 

celé zakázky. 

V závěru je následně diskutovaná možnost zpřesňování obnoveného katastrálního operátu 

touto formou výsledků zeměměřických činností v místech, kde dojde ke konsensuální shodě 

vlastníků a osvícených představitelů obce Místo. 
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1 Všeobecného údaje o zájmové lokalitě Místo 

Obec Místo leží na jižním úbočí Krušných hor, vysoko nad údolím Prunéřovského potoka. 

Nadmořská výška obce je 576 m a od Chomutova je vzdálena 10,8 km západním směrem. K 

obci patří katastrální území Místo, Blahuňov a Vysoká Jedle. V letech 1850–1960 patřila k 

Místu také obec Nová Víska a v letech 1960–1989 obec Lideň s Vysokou. [2] 

 

 

Obr. 1: Letecký snímek obce Místo ze dne 24. května 2011 
Osídlení v okolí dnešního Místa není doloženo téměř až do konce středověku. Jsou sice 

známy pověsti vyprávějící o obydlích vznikajících na pozemcích dnešní Vysoké Jedle, Místo 

však tehdy ještě neexistovalo. Ve 14. století začíná v této oblasti těžba železné rudy,  

z konce 15. století se nám dochovaly zmínky o louce se štěpnicemi, nazývané pro svůj malý 

sklon Placz. V polovině 16. století, v době, kdy Lobkovicové otevírají v okolí hradu 

Hasištejnu další doly, bylo na tomto místě založeno horní městečko pojmenované podle 

louky, na které vzniklo – Placz [2]. 

Přesné datum založení města není známo, ale první gruntovní kniha Místa začíná zápisem z 

roku 1569. Německá kronika připisuje založení Místa Šebestiánu z Lobkovic, tehdejšímu 

majiteli hradu Hasištejn, který až do roku 1586 podepisoval veškeré listiny týkající se Místa. 

V následujících deseti letech potvrzoval povolení ke všem převodům majetků v Místě i 

Blahuňově Maxmilián z Lobkovic. Místo bylo nejmenším krušnohorským horním 
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městečkem, vlastně se zde nacházelo jen mírně svažité obdélné náměstí s kostelem, 

postaveným roku 1572. Z kratších stran náměstí vycházely jen kratičké ulice. Na mapě 

stabilního katastru z roku 1842 jsou vidět volná místa na delších stranách náměstí určená 

zřejmě pro budoucí ulice [2]. 

 

 

Obr. 2: Stav zájmového území stabilního katastru z roku 1842 

Rozkvět dolování v okolí Místa však netrval dlouho a výnosy dolů byly malé.  

Z tohoto důvodu se Místo nerozvinulo do stejné podoby šachovnicové zástavy jako jiná 

krušnohorská horní města. Místo však mělo jednu důležitou výsadu – stalo se střediskem 

cechů okolních vesnic. Roku 1850 se Místo stalo samostatnou správní jednotkou spolu  

s osadou Nová Víska. O devět let později byly cechy zákonem zrušeny a zdejší řemeslníci se 

pak sdružili do Spolku řemeslníků Místa a okolí. Přelom století byl pro obec ve znamení 

budování obydlí, kde byla roku 1898 zprovozněna silnice vedoucí z Ahníkova do Celné. Po 

skončení první světové války Němci v Sudetech nesouhlasili s připojením k nově vzniklé 

Československé republice a chtěli vytvořit samostatnou provincii Deutschböhmen (České 

Německo) patřící k Deutschösterreich (Německému Rakousku). Dne 24. září 1919 však 

rakouská vláda prohlásila sudetoněmecké vlády za rozpuštěné a provincie Deutschböhmen 

přestala existovat [2]. 

Koncem dvacátých let 20. století se začalo Místo značně stavebně rozrůstat, do roku 1928 zde 

bylo postaveno 14 nových domů. Důsledkem Mnichovské dohody bylo 5. října 1938 Místo 
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stejně jako další sudetoněmecká města obsazeno německou armádou. Do roka poté vypukla 

druhá světová válka, která pro všechny obyvatele znamenala strádání a útrapy. Přestože 12. 

září 1944 odpoledne byly bombardovány Krušné hory od Klínovce přes Prunéřov směrem na 

Postoloprty, přičemž byla zasažena blízká Nová Víska i Vysoká, samotné Místo zůstalo 

naštěstí bombardování ušetřeno. Druhá světová válka skončila 8. května 1945 příchodem 

Rudé armády, která ale naštěstí Místem jen projela a nezdržela se. Po odsunu německého 

obyvatelstva do září 1945 se do Místa nastěhovalo asi 60 lidí z českého vnitrozemí i ze 

Slovenska. V šedesátých letech 20. století v Místě nastal opětovný rozvoj.  

Do roku 1970 odsud byly odstraněny všechny demolice, začaly opravy budov a náměstí, byla 

provedena částečná kanalizace, vozovky dostaly nový povrch a na náměstí byly postaveny 

nové bytové jednotky pro zaměstnance státního statku. V sedmdesátých a osmdesátých letech 

20. století se rozvinula nová řadová zástavba a v obci vyrostlo přes 20 nových rodinných 

domků. Po roce 1990 státní statek ukončil svoji činnost a objekty i pozemky byly převedeny 

do správy Pozemkového fondu ČR. V roce 1997 se Místo přihlásilo do programu Obnovy 

vesnice. Dnešní obec Místo je jednou z nejlépe udržovaných obcí okresu Chomutov [2]. 

 

 

Obr. 3: Stav zájmového území obce Místa rok 2017 [8] 
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1.1 Statistické údaje o katastrálním území 

Katastrální území Místo (k. ú. 696030) se nachází v obci Místo ve správním území 

Chomutov, v obci s rozšířenou působností Chomutov, v Ústeckém kraji. Správní obvod obce 

s rozšířenou působností Chomutov zahrnuje území 25 obcí, svou rozlohou 486 km2 zaujímá 

9,1 % rozlohy Ústeckého kraje a je tak druhým největším správním obvodem v kraji. [4]     

 

Obr. 4: Administrativní mapa správního obvodu Chomutov [4] 
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Sousedí se správními obvody Kadaň, Litvínov, Most a Žatec, na severozápadě hraničí se 

Spolkovou republikou Německo, kam vede hraniční přechod Hora svatého Šebestiána-

Rietzenhain. Severozápadní území je tvořeno Krušnými horami, kde nejvyšším vrcholem 

správního obvodu je Mezihorský vrch s výškou 916 metrů nad mořem. Krušné hory jsou 

zalesněny převážně smrkovou monokulturou, nachází se zde množství chráněných území, 

například národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště nedaleko Kalku, národní 

rezervace Jezera u Vysoké Pece nebo přírodní rezervace Na loučkách. Podhůří Krušných hor 

je poznamenáno povrchovou těžbou hnědého uhlí. Nejníže položeným místem správního 

obvodu je údolí řeky Ohře (230 m n. m), která tvoří jižní hranici správního obvodu. [4]   

 

Kód katastrálního území: 696030 

Kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

Okres (LAU 1): Chomutov (CZ0422) 

Obec s rozšířenou působností: Chomutov 

Pověřená obec: Chomutov 

Obec: Místo 

 

 

Obr. 5: Stav zájmového území k. ú. Místa rok 2017 [8] 
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Tab. 1 – Statistické údaje (stav ke dni 30. dubna 2017) k. ú. Místo [7] 

Pozemky KN/EN Ostatní údaje 

Druh 

pozemku 
Způsob využití Počet parcel Výměra [m2] Typ údaje 

Způsob 

využití 
Počet 

orná půda  23 495466 č. p. adminis. 1 

zahrada  123 75314 č. p. byt. dům 4 

ovocný sad  5 39806 č. p. jiná st. 3 

travní p.  309 1343203 č. p. obč. vyb. 6 

lesní poz. ost. komunikace 1 230 č. p. rod. dům 89 

lesní poz.  149 4486220 č. p. ubyt. zař. 1 

vodní pl. nádrž přírodní 1 20849 č. p. zem. stav. 2 

vodní pl. nádrž umělá 5 32492 č. p. zem. used. 1 

vodní pl. tok přirozený 12 14048 č. e. rod. rekr. 12 

vodní pl. tok umělý 10 68721 bez čp/če garáž 19 

vodní pl. zamokřená pl. 3 3840 bez čp/če jiná st. 23 

zast. pl. zbořeniště 9 13374 bez čp/če obč. vyb. 3 

zast. pl.  197 58700 bez čp/če tech. vyb. 3 

ostat. pl. dobývací prost. 1 5245 bez čp/če zem. stav. 20 

ostat. pl. dráha 2 27683 vod. dílo hráz  ohr. 1 

ostat. pl. jiná plocha 60 271078 vod. dílo hráz př. 2 

ostat.  pl. manipulační pl. 38 35655 Celkem BUD  190 

ostat. pl. neplodná půda 135 171132 byt. z. byt 16 

ostat. pl. ost.komunikace 121 123436 Celkem JED  16 

ostat. pl. pohřeb. 1 2158 LV  197 

ostat. pl. silnice 14 103043 spoluvlastník  251 

ostat. pl. sport. a rekr.pl. 5 7168    

ostat. pl. zeleň 23 26076    

Celkem KN  1247 7424937    
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1.2 Mapování zájmového území 

První dochovaná mapa velkého měřítka v katastrálním území Místo je ostrovní mapa 

stabilního katastru (obr. 2) v měřítku 1:28803, která vznikla na základě mapování 

dokončeného dne 31. prosince 1842 a obsahuje geometrické zaměření, zobrazení, sepsání a 

popsání pozemků. Pozemky byly rozlišeny podle užívání, kultur a byly vytříděny do 

jakostních tříd. Pro mapu stabilního katastru bylo zvoleno příčné válcové ekvidistantní 

zobrazení v kartografických polednících a dotykovém poledníku, který byl volen středem 

zobrazovaného území a procházel bodem trigonometrické sítě Gusterberg [3]. 

Protože stabilní katastr nebyl spolehlivě doplňován nastalými změnami, zejména nebyla 

doplňována katastrální mapa, neshodoval se postupem času se skutečností. To vedlo k vydání 

zákona ze dne 24. května 1869 číslo 88 Ř. z., o revizi katastru daně pozemkové.4  

Úkolem reambulace bylo zejména jednorázové doplnění měřického i písemného elaborátu 

katastru všemi změnami nastalými od původního měření a provedení nového,  

tzv. všeobecného v cenění a v třídění pozemků. Změny se v mapě stabilního katastru 

vytahovaly rumělkou, neplatná parcelní čísla a názvy se škrtaly, změněné hranice se 

přeškrtávaly dvěma krátkými čárkami. Vlastní reambulace byla dokončena v roce 1880  

a výsledkem bylo podstatné znehodnocení mapy stabilního katastru [13].   

K zásadním změnám dochází až od roku 1928, kdy nabyl účinnosti zákon č. 177/1927         

Sb. z. a n. ze dne 16. prosince 1927, o pozemkovém katastru (dále jen PK) a jeho vedení 

(katastrální zákon). Pozemkový katastr měl sloužit jako podklad pro vyměřování daní, pro 

zakládání, obnovování a doplňování veřejných knih a jejich map, zajištění držby, pro převody 

nemovitostí a pro reálný úvěr [13]. Pro každou parcelu byl v pozemkovém katastru uveden 

držitel, výměra, kultura, jakostní třída a katastrální výtěžek.  

Pozemkový katastr se používal až do roku 1956, kdy byl katastrální zákon definitivně zrušen 

až zákonem č. 46/1971 Sb. o geodézii a kartografii [13]. Měřickým operátem v k.ú. Místo v 

tomto období existovala mapa pozemkového katastru (dále jen PK) v měřítku 1:2880, která 

byla v roce 1900 reprodukována a dále udržována (obr. 6).  

 

 

                                                             
3
 Zvolené základní měřítko zobrazení 1:2880 vycházelo z tehdejšího požadavku, aby se jedno dolnorakouské 

jitro (tj. čtverec o straně 40 sáhů) na mapě zobrazilo jako jeden čtvereční palec (1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 
palců, 40 sáhů x 6 stop x 12 palců = 2880). Jeden palec v mapě znázorňoval 2880 palců v přírodě [6]. 
4 Hlavní důvod pro revizi (reambulaci) byl nízký a nestejnoměrný odhad čistého výnosu, který vycházel z úrovně 
cen plodin z roku 1824 a který neodpovídal novému způsobu hospodaření [13]. 
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Obr. 6: Stav zájmového území pozemkového katastru v měřítku 1:2880 

Obr. 7: Stav zájmového území JEP v měřítku 1:2880 
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V roce 1956 vznikla Jednotná evidence půdy (dále jen JEP), která převzala operát PK. 

Pracovalo se s otisky katastrální mapy na nezajištěném papíře, měření bylo maximálně 

zjednodušeno a omezeno, bez stabilizace a bez kontrol. Odchylky podle Instrukce B5 

neplatily. Velké úlevy byly povoleny i pro přesnost zákresů do mapy, pro které byly 

schváleny i zcela netechnické a přibližné postupy. Nezaměřené novostavby bylo přípustné 

doplnit přibližnou lokalizací a přibližným půdorysem (pro odlišení čárkovaně). Úlevy byly 

schváleny i při výpočtu ploch, kde přesnost nebyla vůbec jednoznačně stanovena a kde 

nejpoužívanější metodou bylo sčítání a odčítání odhadnutých výměr částí parcel 

pozemkového katastru [13]. Mapovým operátem v tomto období byla mapa JEP v měřítku 

1:2880 (obr. 7). 

S nařízením zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí ze dne 1. dubna 1964 se začal řešit 

katastr i po stránce vlastnické. Byl převzat operát JEP, který byl nahrazen roku 1969 mapou 

evidence nemovitostí v měřítku 1:2880 (obr. 8), která vznikla souvislým zobrazením.  

 

 

Obr. 8: Stav zájmového území EN v měřítku 1:2880 
                                                             
5 Instrukce B z roku 1933 (Návod, jak vykonávat katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru), 
který podrobně upravoval také formální a věcné náležitosti geometrických (polohopisných) plánů [13]. 
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V tomto období byla také zavedena jednotná číselná řada parcel. Prováděcí vyhláška 

č. 23/1964 Sb. vymezila nemovitosti, které se podle parcelních čísel neevidovaly a do map 

nezakreslovaly (zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví občanů, pokud byly užívány 

socialistickou organizací nebo byly v náhradním užívání) [13]. 

V katastrálním území Místo došlo v roce 1980 k obnově mapy evidence nemovitostí pomocí 

fotogrammetrické metody (dále jen FÚO) a vzniklo FÚO 5 Málkov. V oblastech těžko 

přístupných, tj. hory a lesy, vznikala mapa FÚO 5 Málkov v měřítku 1:5000 (mapový list 

Chomutov 7–5) s příložnou mapou obce v měřítku 1:2000. Číselné udržování změn  

v S-JTSK bylo prováděno už od vzniku FÚO 5 Málkov, kde byl dostatek bodů PPBP 

rovnoměrně rozložených po celém katastrálním území Místo (viz příloha č. 2).  

 

 

Obr. 9: Přehled kladu mapového listu Chomutov 7–5 v S-JTSK 

Po obnově demokratických politických poměrů po roce 1989 nebylo již nadále únosné 

vycházet z neúplného obsahu EN ani pokračovat v nedokonalých principech, na kterých byla 

EN založena a vedena [6]. První potřebný krok ke znovuvybudování katastru nemovitostí 

spojeného i s funkcí bývalé pozemkové knihy a pozemkového katastru byl učiněn přípravou a 
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vydáním základní legislativy6, která nabyla účinnosti ke dni 1. ledna 1993 a dále byla 

doplněna dalšími potřebnými zákony a vyhláškami [13].     

Katastr nemovitostí v roce 1993 zcela převzal operát EN v katastrálním území Místo.  

Příložná analogová katastrální v měřítku 1:2000 v intravilánu (obr. 10) doplnila mechanickou 

transformací prostor intravilánu v analogové katastrální mapě v měřítku 1:5000 v extravilánu 

(obr. 11) a dále byla vedena a udržována jako mapa analogová na PET- fóliích. 

 

 

Obr. 10: Stav zájmového území příložné katastrální mapy v měřítku 1:2000 

 

Parcely ve vlastnictví občanů sloučené do větších celků, které nebyly zobrazeny v současných 

mapách ani v písemném operátu, ale vedené pouze ve zjednodušené pomocné evidenci, byly v 

katastrálním území Místo odstraněny v roce 1998 (ZPMZ č. 189). Nově byly zavedeny třídy 

přesnosti pro bodové pole i pro podrobné měření. Výstupem byla grafická mapa se seznamy 

                                                             
6
 Jde o následující předpisy: zákon č. 264/1992 Sb., kterým se mění občanský zákoník a některé další zákony; 

zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv; zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nem. ČR 
(katastrální zákon); zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech; zákon č. 200/1994 Sb.  
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů (zeměměřický zákon); zákon č. 139/2002 Sb.  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; vyhláška č. 190/1996 Sb. (původně vyhláška č. 126/1993 
Sb.), prováděcí vyhláška k zákonům č. 265/1992 Sb. a 344/1992 Sb. [13] 
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souřadnic. Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací – SGI (zahrnujících 

katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření), soubor 

popisných informací – SPI (zahrnujících údaje o katastrálním území, parcelách, stavbách, 

vlastnících a jiných oprávněných a o právních vztazích), souhrnné přehledy o půdním fondu, 

dokumentace výsledků šetření a měření a sbírka listin. Od roku 2001 začal být katastr 

nemovitostí veden v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), který technicky 

umožnil, že k údajům katastru vedeným ve formě počítačových souborů může každý za 

úplatu získat i dálkový přístup pomocí počítačové sítě a za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem [6]. 

 

 

Obr. 11: Stav zájmového území katastrální mapy Chomutov 7-5 v měřítku 1:5000 

 

Tab. 2 - Stav katastrálního území Místo ke dni 11. březen 2011 (příloha č. 2) 

Katastrální 

území 

Celkem 

výměra 

Počet parcel 

KN 

Počet parcel 

v ZE 

Počet parcel 

s díly 

Počet budov Počet LV 

Místo 7474491m2   0 0 164 204 
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1.2.1 Obnova katastrálního operátu 

Dne 25. listopadu 2011 byla provedena v katastrálním území Místo obnova katastrálního 

operátu přepracováním7 stávající analogové mapy v měřítku 1:5000 (obr. 11) a příložné mapy 

1:2000 (obr. 10) do DKM. Analogová mapa byla vedena dle § 16 odst. 1 písmene b) vyhlášky 

číslo 26/2007 Sb. v platném znění v S-JTSK. Bylo postupováno dle ustanovení § 63 

dosavadní vyhlášky č. 26/2007 Sb. a Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod č. j. 

ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 v platném znění [14] a v souladu se 

souvisejícími právními předpisy (příloha č. 2).  

Obnově katastrálního operátu předcházela v souladu s ustanovením § 7 katastrálního zákona 

[23] částečná revize katastru nemovitostí. Revize proběhla v období od 1. července 2011 do 

31. srpna 2011. Při revizi byly zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů 

katastru podle ustanovení § 63 odst. 3 písm. a) dosavadní katastrální vyhlášky (příloha č. 2) 

[19]. Bylo zjištěno celkem 39 nesouladů mezi stavem v katastrální mapě a skutečností v 

terénu. V součinnosti s Obecním úřadem v Místě byla provedena revize čísel popisných a 

evidenčních, místního a pomístního názvosloví (obr. 12).  

Provedena byla i revize bodů polohového bodového pole (PBPP) rozmístěného po celém 

katastrálním území Místo (obr. 13). U 10 pozemků z 12 evidovaných na LV 11000 (vlastník 

není znám), byl dohledán a přidělen odpovídající list vlastnictví (LV). Součástí částečné 

revize je také porovnání souladu mezi souborem popisných informací (SPI) a souborem 

geodetických informací (SGI), například porovnání souladu soupisu parcelních čísel v SPI se 

zákresem parcelních čísel v SGI na vyhotovené kopii katastrální mapy. Byly odstraněny 

prvky polohopisu, které jsou nad rámec stanovený dosavadní katastrální vyhláškou [19].  

Revize katastru je určitě velmi důležitou součástí obnovy katastrálního operátu. 

 

                                                             
8
 Obnova operátu přepracováním se provádí v území s katastrální mapou na plastové fólii s přesností  

a v zobrazovací soustavě stanovené v době jejího vzniku (dále jen „analogová mapa“). Je-li analogová mapa  
v S-JTSK, vznikne katastrální mapa v digitální formě s označením DKM, je-li analogová mapa v jiném 
souřadnicovém systému, vznikne katastrální mapa v digitální formě s označením KMD [14]. 
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Obr. 12: Stav zájmového území místních a pomístních názvů  

 

Obr. 13: Stav zájmového území podrobných bodů polohového pole (PBPP) 
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Podkladem pro obnovu katastrálního operátu přepracováním na DKM v katastrálním území 

Místo byly použity: 

1. Výsledky zeměměřických činností v S-JTSK s KK 3 použité převážně v intravilánu 

(60 % z celkové rozlohy) a nově očíslovány v rámci obnovy ZPMZ 341 s KK 8.  

2. Náčrty v místním souřadnicovém systému (převážně, ale oměrné) a nově očíslovány 

ZPMZ 343 s KK 8.  

3. Dochované kartometrické souřadnice8 FÚO 5 Málkov (KK 8) (viz příloha č. 1) 

převážně v extravilánu a očíslovány ZPMZ 301-310 a ZPMZ 344 s KK 8.  

4. PK náčrty (obr. 14).  

5. Databázový soubor z KN-SPI. 

6. Mapa pozemkového katastru (obr. 6). 

7. Analogová katastrální mapa na PET – fólii s nomenklaturami mapových listů  

v měřítku 1:5000, 1:2000 (obr. 10, 11). 

 

 

Obr. 14: Ukázka PK náčrtu z roku 1911 v zájmovém území  

Vlastní obnova katastrálního operátu byla provedena v grafickém systému MicroGEOS Nautil 

3.4.4. (vyhotovitel Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.-VÚGTK), 

do něhož se zaznamenávají čísla ZPMZ, která se umisťují do prostoru příslušné změny. Byly 

                                                             
8
 Souřadnice byly určeny (odsunuty) z map pravoúhlým koordinátografem s registrací do děrné pásky. Nejdříve 

byly odsunuty ve dvou řadách rohy mapového listu EN, dále body na rámu, skupinové body, lomové body 
parcel, nakonec opět lomové body skupin. Po doplnění souřadnic rohů mapového listu byla provedena afinní 
transformace (příloha č. 1). 
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vyneseny nejprve souřadnice všech číselně zaměřených geometrických plánů a poté 

podrobných bodů FÚO. Na zbývající malé části území bylo použito blokových transformací9 

(Helmertova devětkrát, afinní čtrnáctkrát) a souřadnice bylo potřeba umístit do zvoleného 

geodetického referenčního systému, kterým je systém Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) a následně byla provedena vektorizace rastrových podkladů map dřívější 

evidence a katastrálních map (§ 63 odst. 4 dosavadní vyhl. č. 26/2007 Sb. [19]). Do 

transformací malého rozsahu byly použity především body z geometrických plánů. Kvůli 

vhodnějšímu rozmístění identických bodů a pro kvalitnější výslednou transformaci výjimečně 

vstupovaly do transformací i kartometrické souřadnice.  Pro napojení kresby na číselné 

geometrické plány postupovalo katastrální pracoviště Chomutov v souladu s Návodem pro 

obnovu katastrálního operátu a převod ve znění dodatku č. 1 a č. 2 [14]. Standardem bylo 

zachování pravoúhlosti budov a dodržování logických souvislostí mapy.  

 

 

Obr. 15: Ukázka blokové transformace v zájmovém území  

                                                             
9
 Bloková transformace byla použita, aby vektorizované hranice parcel odpovídaly co nejvíce skutečnosti, kde 

dochází například k zakřivení přímých linií. Je použita na část území s identifikovatelným posunem nebo 
pootočením kresby [14].   
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Hranice katastrálního území Místo byla převzata z platné hranice již vyhlášených sousedních 

katastrálních území Ahníkov, Kralupy u Chomutova a Prunéřov. Následně byla mapa 

doplněna mapovými značkami a popisem uvnitř mapových listů katastrální mapy. 

Veškeré kontroly v grafickém systému MicroGeos Nautil a kontrolní propojení s databází 

proběhlo bez závad. V průběhu celé obnovy byl doplňován přehled ZPMZ o využití 

jednotlivých geometrických plánů (přidělena ZPMZ 301-310, 341, 342, 343, 344). Po 

kontrolách byl vytvořen NVF (*.vfk), který byl použit pro import do ISKN (příloha č. 2). 

Obnova katastrálního operátu přepracováním na DKM v katastrálním území Místo byla 

provedena v souladu s platnou legislativou na celé části katastrálního území a je převzata  

k využívání pro správu a vedení katastru nemovitostí. Více o digitalizaci, podle které byla 

provedena, je uvedeno v Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [14].   

 

 

Obr. 16: Stav zájmového území digitální katastrální mapy v měřítku 1:1000 

  

Tab. 3 - Porovnání dosavadních a nových výměr k datu 25. 11. 2011 (příloha č. 2) 

Katastrální území Dosavadní výměra m2 Nová výměra m2 Rozdíl m2 

Místo 7474491 7427290 -47201 
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1.3 Současný evidovaný stav 

Katastrální mapa katastrálního území Místo (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, 

dokončení digitalizace) [7]. 

 
Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka 

DKM  1:1000 25. 11. 2011   

FÚO  1:5000 04. 05. 1980 25. 11. 2011 část k. ú. 

 

 

 

Obr. 17: Stav digitalizace katastrální mapy zájmového území ke dni 1. května 2017 [7] 

 
2 Vlastní zpracování geometrického plánu na 

upřesnění hranice pozemku 

Vyhotovení geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo upřesněné hranice pozemků, 

kterému se věnuje tato bakalářská práce, mohou vykonávat jen odborně způsobilé osoby. Za 

odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřické činnosti se považuje fyzická osoba s 

ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru [24]. 
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2.1 Zadání zakázky objednavatelem 

Od objednavatele zakázky obce Místo, která zastupuje skupinu dotčených vlastníků, byl dán 

požadavek na vyhotovení geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemků na část katastrálního území Místo (obr. 19). Důvodem bylo zjištění, že po 

vyhlášení platnosti DKM v k. ú. Místo, probrané v bodě 1.2.1, se pohybuje přesnost určení 

podrobných lomových bodů hranic pozemků v kódu kvality 8 (obr. 18), což představuje 

hodnotu střední souřadnicové chyby až 1 m. Objednavatel využil tedy dobré sousedské vztahy 

a objednal výše uvedený geometrický plán, kdy se dotčení vlastníci shodli na průběhu 

vlastnických hranic.  

 

 

 

Obr. 18: Hranice parcel zájmového území a podrobné body s vyjádřením přesnosti 
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2.2 Příprava podkladů na katastrálním pracovišti 

Před samotným vyhotovením GP, rekognoskací terénu i měřickými pracemi je potřeba 

navštívit příslušné katastrální pracoviště a získat potřebné podklady stanovené vyhláškou č. 

357/2013 Sb. § 80 souboru geodetických informací (dále jen SGI) a souboru popisných 

informací (dále jen SPI) v závislosti na jejich dostupnosti a typu katastrální mapy vedené v 

dané lokalitě [21]. 

Podklady by měl katastrální úřad poskytnout bezúplatně podle § 83 písm. b) vyhlášky č. 

357/2013 Sb. v potřebném rozsahu, a to osobám odborně způsobilým podle zákona o 

zeměměřictví [24]. 

Podklady geometrického plánu jsou:  

1. Data ve výměnném formátu NVF (tzv. nový výměnný formát) poskytovaná 

katastrálním úřadem od roku 2006, který obsahuje závazný podklad údajů SGI a SPI  

v jediném souboru s koncovkou VFK. V tomto případě soubor VFK obsahuje výřez 

katastrální mapy k. ú. Místo s popisnými informacemi. Podrobně je popsán  

v dokumentu ČÚZK č. j. 22850/2013-24 [18].  

2. Kopie mapy dřívější pozemkové evidence (obr. 6). 

3. Údaje o ZBP, ZhB a PPBP, které jsou také veřejné na internetových stránkách 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz), ale i přesto je potřeba 

body zkontrolovat, protože katastrální úřad vede údaje o zničení, poškození či zrušení 

bodu. 

4. Záznamy podrobného měření změn předchozích geometrických plánů, které určují 

polohu bodů některých parcel a grafické operáty dřívějších pozemkových evidencí. 

(příloha č. 9). 

5. Údaje o BPEJ v elektronické podobě nebo ve formě grafického podkladu, kde jsou  

v katastru nemovitostí obsaženy údaje o bonitovaných půdně ekologických 

jednotkách. 

6. Přidělení čísla řízení podkladu pro měření, a to v tomto případě PM - 1205/2016, pod 

kterým katastrální pracoviště eviduje údaje o vyhotoviteli GP, číslo GP, změnu 

dotčené parcely a rezervovaná parcelní čísla. 

7. Přidělení čísla záznamu podrobného měření změn, v tomto případě ZPMZ 434, které 

přiděluje pracovník KP pro každé katastrální území zvlášť, v řadě od 1–9999. 
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2.3 Místní šetření  

Před zahájením měřických prací bylo nutné vykonat rekognoskaci terénu, tj. podrobnou 

prohlídku celého zájmového území v obci Místo. Při rekognoskaci bylo zapotřebí zjistit stav a 

využitelnost stávajícího polohového bodového pole (trigonometrických bodů, zhušťovacích 

bodů) a navrhnout jeho případné zhuštění, stanovit si způsob (technologii) zaměřování 

jednotlivých částí území i způsob dokumentace měření.  

Nebylo těžké dohledat původní hraniční znaky, stanoviska z původních měřických činností, 

půdorysy domů zůstaly totiž nezměněny a ocelové sloupky plotů byly převážně původní a 

zachovalé. V terénu byla vhodně zvolena a stabilizována stanoviska, která byla určena 

technologií GNSS a pomocí vyrovnání sítě z měřených směrů a délek. V zástavbě byla 

zhuštěna měřická síť a podrobné body byly zaměřeny polární metodou. 

 

 

 

Obr. 19: Zpřesněná oblast části zájmového území k. ú. Místo  
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2.3.1 Měřické přístroje a pomůcky 

Zvolená stanoviska byla měřena technologií GNSS přijímačem Trimble R8 model 3  

a zaměření podrobných bodů bylo provedeno robotickou totální stanicí Trimble S3. Další 

použité pomůcky při měření byly hraniční znaky dle § 91 odst. 1 vyhlášky [21], kolíky, 

ocelové pásmo, výtyčky, odrazné hranoly, kladivo a hřebové značky. 

                             

Obr. 20: Trimble S3                   Obr. 21: Trimble R8 

 

Technické parametry a přesnost jsou uvedeny na obrázku č. 22 a 23. Více údajů na 

internetových stranách www.geoserver.cz. 

 

 

Obr. 22: Technické parametry totální robotické stanice Trimble S3                    
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Obr. 23: Technické parametry Trimble TSC3 kontroler 

2.4 Zaměření změny v terénu 

Geometrický základ měření tvoří body referenční sítě permanentních stanic Trimble VRS 

Now.10 V terénu byly nalezeny pomocné měřické body z původních zeměměřických prací 

ZPMZ 352-4201, 357-4203, 373-4003 a jejich souřadnice byly ověřeny GNSS přijímačem 

Trimble R8 (obr. 21). Bodové pole bylo zhuštěno pomocnými měřickými body č. 4002, 4007, 

4013, jejichž souřadnice byly určeny technologií GNSS [20]. Pomocné měřické body č. 4001, 

4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4014 byly určeny pomocí 

vyrovnání sítě, viz protokol o měření (příloha č. 3) z měřených směrů a délek totální stanicí 

(obr. 20) a pomocné měřické body č. 4015, 4016, 4017 byly určené metodou volného 

stanoviska, která umožňuje operativní volbu stanoviska bez nutnosti jeho trvalé stabilizace. 

Podrobné body polohopisu se zaměřily během měření měřické sítě polární metodou, 

                                                             
10

 Trimble VRS Now Czech je síť referenčních stanic, která poskytuje korekce všem GNSS přijímačům 
jakýchkoliv značek jak pro geodézii, tak i pro GIS. Síť je provozována firmou Trimble. V ČR je rozmístěno 29 
referenčních stanic tak, aby měl uživatel zajištěn kvalitní příjem RTK korekcí. (www.geotronics.cz)  
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doplňující ortogonální metodou a konstrukční oměrnou, byly voleny jednoznačně např. rohy 

budov, sloupky plotů, hraniční znak (příloha č. 3). V terénu se během měření vedl podrobný 

měřický náčrt, který obsahuje popisovou část, náčrt změřené situace a veškeré další potřebné 

informace pro následné vypracování geometrického plánu.  

 

 

 

Obr. 24: Měřická síť v zájmovém území  

 

2.4.1 Měření GNSS 

Náležitosti využití Globálního navigačního družicového systému (GNSS) pro účely katastru 

nemovitostí a přejímání takto získaných výsledků zeměměřických činností byly od 21. ledna 

2004 upraveny předpisem: „Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků určení bodů 

podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů technologii GPS.“ Tento předpis 

byl s účinností k 2. březnu 2005 zrušen novelou vyhlášky č. 31/1995 Sb. vyhláškou                  
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č. 92/2005 Sb. Poslední novela vyhlášky č. 31/1995 Sb. [20] byla provedena vyhláškou č. 

383/2015 Sb. Účinnost této novely je od 1. ledna 2016. 

Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití technologií využívajících GNSS 

se musí používat takové přijímače GNSS, zpracovatelské výpočetní programy a měřické 

postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických a 

výpočetních prací. Je nutno dodržet zásady uvedené v dokumentaci přístroje a 

zpracovatelského programu. [20] 

GNSS je služba umožňující za pomoci signálů z družic určit polohu a orientaci na zemském 

povrchu. V našem případě byla využita pro tvorbu vlastního bodového pole  

v místech, kde není dostatečně podrobné, kde je dobrý výhled na oblohu a signál není rušený 

elektromagnetickým vlněním. Výhodou je, že v terénu je potřeba pouze jeden měřič, měření 

je přímo v S-JTSK, výsledky měření jsou k dispozici prakticky ihned a přesnost je  

u geodetických aparatur řádově centimetrová. Celý GNSS systém se skládá ze tří segmentů,  

a to kosmického, řídicího a uživatelského. (více viz [16]) Způsobů a metod použití 

technologie GNSS je několik.  

V této bakalářské práci jsme použili metodu RTK (Real Time Kinematic). Metoda je nejvíce 

používaná pro svou přesnost (cm), rychlost (okamžitý výstup dat) a nenáročnost (snadná 

obsluha, jeden měřič). Používá se při tvorbě bodových polí, měření podrobných bodů, 

rekognoskaci terénu, vytyčování a vyměřování stavebních prací. Při této metodě jsou 

naměřená data z přijímače i korekční data z ref. stanic přenášena okamžitě do software  

a ihned zpracována. Přijímač musí být tedy přímo propojen (kabel, Bluetooth) s výpočetním 

modulem (TSC3), ve kterém je instalován výpočetní software. Na počítač musí být zároveň 

připojen modem pro mobilní internetové připojení (např. mobilní telefon), který zajistí 

okamžitý příjem korekčních dat v reálném čase měření. 

Před měřením se všechny komponenty musí navzájem správně propojit a připojit se na síť ref. 

stanic – tzv. inicializace. Když je přístroj inicializován, je zajištěna potřebná přesnost měření. 

Vzápětí pak přístroj okamžitě poskytuje data o okamžité poloze. Je potřeba zajistit pouze to, 

aby měl příjem signálu z dostatečného počtu družic („volné nebe“) a aby modem měl příjem 

dostatečně silného signálu mobilního internetu. [16] 
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Obr. 25: Situace v terénu I 

 

Obr. 26: Situace v terénu II 
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2.5 Vytyčování hranic pozemků 

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha 

lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém  

a polohovém určení evidovaném v SGI. Cílem je co nejpřesnější přenesení údajů katastru  

o poloze lomových bodů hranic pozemků zpětně na zemský povrch. Využívají se přednostně 

údaje původních výsledků zeměměřických činností, kdy byla hranice prvotně označena  

a zaměřena nebo kdy byla vyšetřena a zaměřena pro účely evidence. Katastrální úřad tyto 

podklady poskytuje bezúplatně způsobilé osobě. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného 

výsledku zeměměřických činností, pokud není zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým  

a polohovým určením. [21] 

Musí být zaměřen skutečný stav v terénu v přiměřeně velkém okolí vytyčovaných bodů a 

výsledky tohoto měření musí být porovnány s údaji katastru. Případné upuštění od zaměření 

skutečného stavu musí být zdůvodněno ve vytyčovacím protokolu. Pokud je geometrický plán 

daný číselným vyjádřením jako v našem případě, je možné přenést souřadnice lomových bodů 

hranic na zemský povrch přímo. To neznamená, že zeměměřič nemůže využít jiný postup, je-

li přesvědčen, že povede k lepšímu výsledku. Jistě je např. možné použít přímo měřené míry z 

původního výsledku zeměměřické činnosti namísto souřadnic. Výsledek vytyčení se ověří 

kontrolním měřením, tzn. oměrnými nebo jinými kontrolními mírami, popřípadě nezávislým 

zaměřením. Pokud je kontrolním měřením zjištěn rozpor, je třeba zkontrolovat správnost 

číselného vyjádření (např. porovnáním číselného vyjádření s elaborátem obnovy katastrálního 

operátu, kontrolním výpočtem původních měření atp.). Případnou chybu je třeba opravit 

postupem podle katastrálního zákona, zpravidla jako opravu chyby v zobrazení hranice v 

katastrální mapě. 

Namísto vytyčení hranice je možno provést zaměření takové dosavadní hranice označené 

trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově odpovídá 

zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být upřesněna do 

vzdálenosti dané mezní polohovou chybou. [21] 

2.5.1 Označování vytyčených bodů 

Bez ohledu na zachovanou trvalou stabilizaci lomových bodů (mezníky, ploty, zdi) nebo jiné 

znatelné přirozené rozhraničení pozemků například příkopem nebo hrází, tedy až na výjimky 

nelze umisťovat do terénu hraniční znaky podle souřadnic získaných vektorizací katastrální 



 

42 

mapy při obnově katastrálního operátu přepracováním. Výjimkou jsou pouze případy, kdy 

nelze postup s využitím identických bodů aplikovat, protože se v okolí vytyčované hranice 

nepodaří žádné vhodné body za identické označit. V takových případech lze souřadnice 

získané vektorizací při obnově katastrálního operátu přepracováním brát jako nejlepší možný 

výsledek a tyto souřadnice přenést na zemský povrch. 

Lomové body, které jsou při vytyčování shledány označenými, se nově neoznačují. Pokud je 

lomový bod nově označován, zvolí se trvalý, či dočasný způsob označení v závislosti na kódu 

charakteristiky kvality souřadnic tohoto bodu. Je-li lomový bod evidován s kódem 

charakteristiky kvality souřadnic 3 až 5 anebo je předmětem zpřesnění na základě 

geometrického plánu, označí se trvalým způsobem, v ostatních případech se označí způsobem 

dočasným, tj. zpravidla kolíkem nebo barvou na zpevněném povrchu. Vytyčené lomové body 

se venku vytyčí předepsaným způsobem podle § 91 katastrální vyhlášky 357/2013Sb. [21] 

V této bakalářské práci byly použity hraniční znaky z plastu a dřevěné kolíky. 

2.5.2 Součinnost s vlastníky 

Povinnosti zpracovatele vytyčení vůči vlastníkům dotčených pozemků jsou upraveny v § 89 a 

§ 90 katastrální vyhlášky 357/2013 Sb. K seznámení s vytyčenou hranicí přizve odborně 

způsobilá osoba vykonávající vytyčení hranice pozemku písemnou pozvánkou všechny 

vlastníky pozemků, jejichž hranice má být vytyčena nebo na jejichž hranici má být vytyčen 

alespoň jeden lomový bod. Pozvánka se doručí vlastníkům pozemků s předstihem alespoň 7 

dnů a obsahuje datum, čas a místo seznámení s výsledky vytyčení. [21] 

2.6 Výpočetní práce 

Nejdůležitější částí geometrického plánu jsou výpočetní práce, jejichž výsledkem je seznam 

souřadnic podrobných bodů pro tvorbu geometrického plánu. Seznam souřadnic obsahuje 

veškeré použité body. Výpočty byly provedeny v souřadnicovém systému S-JTSK  

v programu GROMA a v programu KOKEŠ.  

2.6.1 Využitelný software pro zpracování 

Využitelný software pro zpracování veškerých změřených dat byl program GROMA a 

KOKEŠ. 
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1. Program GROMA 

Pro výpočet pomocných podrobných bodů č. 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 

4009, 4010, 4011, 4012, 4014, které byly určeny pomocí vyrovnání sítě, viz protokol  

o měření (příloha č. 3) z měřených směrů a délek totálních stanic, byl použit program 

GROMA firmy Geoline spol. s. r. o. Praha. Umí zpracovávat data ve formátech všech 

běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými výpočty. Veškeré výpočetní úlohy probíhají  

v dialogových oknech, v nichž jsou přehledně uspořádány všechny vstupní i výstupní údaje.  

V této bakalářské práci byl použit výstup souřadnic *.crd, zápisník měření *.mes a protokol  

o výpočtech *.pro. Program GROMA umožňuje dávkově spočítat celý seznam naměřených 

hodnot nebo jeho část. Při dávkovém výpočtu zadáme pouze vstupní a výstupní soubor  

a program bez dalšího zásahu spočítá souřadnice všech zaměřených bodů. [12]  

Výpočet souřadnic uvedených pomocných bodů je v protokolu o výpočtech v ZPMZ 434 

(příloha č. 3).  

2. Program KOKEŠ 

Pro zbytek dalších výpočtů souřadnic pomocných podrobných bodů č. 4015, 4016, 4017 a 

podrobných bodů polohopisu byl použit program KOKEŠ české firmy GEPRO, spol.  

s r. o. Systém KOKEŠ je chráněn proti neoprávněnému použití tzv. hardwarovým klíčem. 

Obsahuje grafický editor s integrovanými funkcemi pro veškeré geodetické výpočty  

a jednoduché konstrukční výpočty.  Je nástrojem pro všechny běžné geodetické práce, pro 

tvorbu a údržbu mapových děl. Pro speciální úlohy jsou k dispozici další nadstavby. Všechny 

prováděné výpočty a operace lze protokolovat podle požadavků katastrálního úřadu. 

Pro tvorbu a zpracování GP je k dispozici nadstavba, která řeší grafickou část i výpočetní část 

(GEPLAN) včetně generalizace výstupních formulářů dle přílohy 18.4 vyhlášky č. 357/2013 

Sb. [21]. Zadané údaje v GEPLANU se automaticky převezmou při exportu změnových vět 

do VFK. Obě tyto části lze používat samostatně, ale při jejich současném použití lze docílit 

částečné automatizace tohoto procesu, a tedy celkové ulehčení tvorby GP. [11] 

Veškeré výpočty jsou uvedeny v protokolu o výpočtech v ZPMZ 434, kde byly pro výpočet 

souřadnic použity výpočetní metody: polární metoda, ortogonální metoda, výpočet 

vytyčovacích prvků, konstrukční oměrné a kontrolní oměrné (příloha č. 3). 
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Obr. 27: Ukázka výstupu z programu GROMA (příloha č. 3) 

 

 
Obr. 28: Ukázka práce v programu KOKEŠ 

  



 

45 

2.6.2 Výpočet výměr 

Po výpočtu všech souřadnic bodů sloužících k tvorbě geometrického plánu pro upřesnění 

hranice pozemků je možno přistoupit k výpočtu výměr. Výpočet výměr provádíme  

v programu KOKEŠ, a to pomocí funkce pro výpočet výměr. „Výměru“ nalezneme  

v roletě „Výpočty“, kde jednotlivé plochy lze zadávat body, identifikací (liniemi), 

topologicky (plochou) nebo topologicky s dírami [11]. Výměry se zaznamenávají do určeného 

formuláře (příloha č. 3) a případné rozdíly se zaznamenávají do poznámky. Kód způsobu 

určení výměry v tomto geometrickém plánu je 0 – ze souřadnic s KK 8 a kód 2 – ze souřadnic 

s KK 3 (obr. 38). 

2.6.3 Porovnání přesnosti určení souřadnic podrobných bodů   

V tomto geometrickém plánu se porovnávají souřadnice měřených bodů s KK 3, které byly 

získány přímým měřením nebo přepočtem se souřadnicemi získanými z ISKN  

s KK 8. Porovnají se body jednoho nebo dvou seznamů souřadnic podle čísel bodů, polohy 

nebo kódu kvality. Při překročení střední souřadnicové chyby probírané v kapitole 2.2 je 

nutné provést také v geometrickém plánu opravu polohového a geometrického určení 

pozemku. V našem případě se jedná o dvě stavební parcely v katastrálním území Místo, kde 

byla překročena střední souřadnicová chyba (obr. 29).  

 

 

Obr. 29: Ukázka výpočtu přesnosti určení souřadnic podrobných bodů (příloha č. 3) 
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2.6.4 Oprava polohového a geometrického určení pozemku   

Dojde-li při porovnání souřadnic podrobných bodů k překročení střední souřadnicové chyby, 

viz předchozí kapitola 2.6.3, je nutná oprava geometrického a polohového určení pozemků.  

V tomto geometrickém plánu se jedná o dvě stavební parcely č. 132/8 a 878, u kterých jsme 

dohledali původní výsledky zeměměřické činnosti ZPMZ 10 a 18 (příloha č. 9) a přepočítali 

polární metodou a konstrukční oměrnou na identické body (příloha č. 3). Bylo zjištěno, že u 

lomových bodů stavebních pozemků byly chybně znázorněny souřadnice v systému S-JTSK a 

tím došlo k drobnému posunu při zákresu geometrického plánu do katastrální mapy (obr. 30).  

Vlastníci dotčených pozemků podepsali prohlášení o geometrickém polohovém určení 

pozemků, že geometrické a polohové určení výše uvedených stavebních pozemků evidované 

v katastru nemovitostí je chybné. Dále prohlašují, že hranice tak, jak jsou v tomto 

geometrickém plánu vyznačeny, nebyly jimi měněny, nejsou sporné ani nebyly zpochybněny 

(příloha č. 8). [21] 

 

 

Obr. 30: Ukázka opravy geometrického a polohového určení pozemků (příloha č. 3) 
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3 Geometrický plán pro upřesnění hranice 

pozemku 

Geometrický plán na upřesnění hranice pozemku má smysl vyhotovovat jen v případě, pokud 

se vlastníci dotčených pozemků vzájemně shodli na průběhu vlastnických hranic a všichni 

souhlas potvrdili podpisem v souhlasném prohlášení (příloha č. 7), které je neoddělitelnou 

součástí takového geometrického plánu. Uvede se také textem nad popisové pole (obr. 31). V 

geometrickém plánu je obsaženo vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. Vytváří se 

v elektronické podobě a na žádost objednavatele se může vyhotovit jeho stejnopis také v 

listinné podobě. Základním formátem je A4 a GP se může skládat z více stran v rámci 

jednoho souboru. Vždy je vytvořen na základě výsledků zeměměřických činností  

v terénu. Má neomezenou platnost až do doby, než dojde u dosavadních dotčených parcel  

ke změnám, které by zabránily zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí. Je také 

podkladem pro provedení změny v souborech geodetických informací (SGI) a souborech 

popisných informací (SPI). [21] 

3.1 Způsoby zpřesnění hranice pozemku 

Zpřesnění údajů geometrického a polohového určení pozemku lze nejčastěji docílit dvěma 

způsoby [9]: 

1. V terénu jsou vlastníky označeny nesporné hranice pozemků trvalým způsobem (zdmi, 

ploty, mezníky atd.). Geodet tyto hranice zaměří a po porovnání s dosavadními méně 

přesnými údaji vyhotoví GP. Takto zaměřené lomové body hranice pozemku mohou 

být zpřesněny do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou. Zpřesňovaným bodům je 

přiřazeno nové číslo bodu a nově zaměřené souřadnice s kódem kvality podle způsobu 

jejich zaměření. Pokud jsou zpřesněny všechny lomové body hranice pozemku, může 

dojít ke zpřesnění jeho výměry (lomové body jsou určeny s kódem kvality 3 nebo 4). 

2. Hranice pozemku v terénu nejsou označeny a nejdříve je třeba provést jejich vytyčení 

a označení trvalým způsobem (např. plastovými mezníky). Po vytyčení mají body kód 

kvality podle podkladových dat, ze kterých byly vytyčeny. Vlastníci se na jejich 

průběhu musí shodnout. Nyní může geodet provést nové zaměření a vyhotovit GP pro 

jejich zpřesnění. Číslo bodu a souřadnice zůstanou stejné (jako vytyčované), změní se 
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pouze kód kvality. Pokud je takto zpřesněna celá hranice pozemku, může dojít  

ke zpřesnění výměry. 

V obou případech je nutné vyhotovit formulář „Souhlasné prohlášení“ o shodě na průběhu 

hranic všech dotčených vlastníků. Je-li zpřesňovaný lomový bod na styku hranic více 

pozemků, je nutné pro jeho zpřesnění souhlas všech vlastníků a spoluvlastníků veškerých 

těchto pozemků. [9] 

Ve vyhlášce č. 357/2013 Sb. v příloze 16.4 jsou stanoveny tyto podmínky pro zpřesnění 

hranice pozemku [21]: „Hranice může být vlastníky zpřesněna do vzdálenosti dané mezní 

polohovou chybou, vypočtenou podle bodu 13.3 přílohy. Hranici evidovanou v katastru jen 

jejím zobrazením v katastrální mapě lze zpřesnit tak, aby se její upřesněný průběh od tohoto 

zobrazení neodchýlil o vzdálenost větší, než je dvojnásobek parametru „k“ podle bodu 15.5 

přílohy. Mezi jednoznačně identifikovatelnými body musí být dodržen mezní rozdíl délek podle 

bodu 15.2 přílohy. Při zpřesnění hranice lze do katastru vyznačit podrobný tvar předmětu 

polohopisu, který nebyl v katastrální mapě vedené na plastové fólii vzhledem  

k jejímu měřítku zobrazen.“ 

V případě, kdy dochází k zpřesnění geometrického a polohového určení z vytyčených 

lomových bodů, se postupuje podle zákona č. 256/2013 Sb. § 49, který zní [25]: 

1. Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí 

poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém  

a polohovém určení. 

2. Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém  

a polohovém určení pozemků. 

3. K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených 

pozemků. 

Na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický 

plán, pokud má být podle nich do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení 

pozemku, a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely. 

3.2 Charakteristika a kritéria přesnosti 

Přesnost katastrální mapy je určena podle měřítka, ve kterém je zobrazena, nebo podle mapy, 

ze které je digitalizována. V případě mapy DKM je přesnost určena se střední souřadnicovou 

chybou 0,14 m. Přesnost je dána kódem kvality podrobných bodů. Tyto hodnoty jsou 

stanoveny vyhláškou č. 357/2013 Sb. v příloze 13 a 15 podle toho, zda body vznikly 
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geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami nebo zda vznikly digitalizací analogové 

mapy. Pro podrobné body určené geodetickými metodami jsou vyhrazeny kódy kvality 3, 4 a 

5, které jsou určeny podle hodnoty výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na 

základní střední souřadnicové chybě (vyhláška č. 357/2013 Sb., příloha 12.9 a 13.9). Zbylé 

kódy kvality 6, 7 a 8 jsou pro podrobné body, které vznikly digitalizací katastrální mapy. Kód 

kvality podrobných bodů určených digitalizací z katastrální mapy vedené na plastové fólii se 

stanoví podle měřítka této mapy (vyhláška č. 357/2013 Sb., příloha 15.6) [21]. 

Tab. 4 - Kód kvality podrobných bodů podle měřítka mapy 

Kód kvality Měřítko katastrální mapy Základní střední 

souřadnicová chyba mxy 

6 1:1000, 1:1250 0,21 m 

7 1:2000,1:2500 0,50 m 

8 1:2880 a jiné výše neuvedené 1,00 m 

 

Kódem kvality podrobných bodů jsou ovlivněny také mezní odchylky při určování výměr 

parcel. V příloze 14.9 vyhlášky č. 357/2013 Sb. jsou stanoveny mezní odchylky pro 

katastrální mapu vedenou v digitální formě mezi výměrami parcel určenými v grafickém 

počítačovém souboru a výměrou souboru popisných informací [21]. Hodnoty pro výpočet 

těchto odchylek jsou: 

Tab. 5 - Mezní odchylky výměr 

Kód kvality u nejméně přesně určeného 

lomového bodu na hranici parcely (dílu par.) 

Mezní odchylka v m2 

3 2 

4 0,4 . odmocnina P + 4 

5 1,2 . odmocnina P + 12 

6 0,3 . odmocnina P + 3 

7 0,8 . odmocnina P + 8 

8 2,0 . odmocnina P + 20 

 

Kde P v m2 je větší z porovnávaných výměr. Mají-li lomové body na hranici parcely, dílu 

parcely nebo skupiny parcel různé kódy kvality, použije se mezní odchylka podle kódu 

kvality bodu s největší střední souřadnicovou chybou [21]. 
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3.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Zde jsou uvedeny náležitosti GP č. 434-33/2016 pro průběh vytyčené nebo vlastníky 

upřesněné hranice pozemků. [21] 

Náležitosti GP:  

a) Popisové pole  

Jako účel vyhotovení GP se zde napíše GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemku. Nad popisové pole se napíše text podle poznámky dle § 84 odst. 8.         

(obr. 31) 

 

Obr. 31: Popisové pole GP 434-33/2016 (příloha č. 5)  

 

b) Grafické znázornění 

Zpřesněný bod na dosavadní hranici se označí značkou s pořadovým číslem 1.05 pro hraniční 

znak (červeně). Značka číslo 1.09 (červeně) se použije, jedná-li se o bod, jehož poloha je 

zpřesněna, přitom průměr značky je 0,5 mm. Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní 

kresby se zruší dvěma krátkými červenými tenkými plnými čárami. Vyhotovuje se na 

podkladě katastrální mapy, která je doplněna o znázornění změny. Rozsah grafického 

znázornění musí být dostatečně zřejmý v souvislosti se změnou v jeho okolí ve vhodném 

měřítku. (obr. 32) 
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Obr. 32: Grafické znázornění GP 434-33/2016 (příloha č. 5)  

 

c) Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Nalezneme zde informaci o dosavadním a novém stavu parcel v katastru nemovitostí. Tabulka 

obsahuje parcelní čísla, výměry, díly parcel, čísla listů vlastnictví, druh a způsob využití 

pozemku nebo stavby. Pokud dojde ke zpřesnění výměry pozemku, je nutné tuto skutečnost s 

odkazem na zpřesňovanou výměru pod tabulku uvést. (obr. 33) 
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Obr. 33: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN GP 434-33/2016 (příloha č. 5)  

 

d) Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic se uvádějí čísla lomových bodů zpřesněné hranice pozemku a jejich 

souřadnice v pořadí Y a X a kód kvality. V případě přizpůsobení změny mapě se zde uvedou 

jak souřadnice měřené, tak i souřadnice obrazu dosavadní mapy. Souřadnice jsou uváděny v 

metrech na 2 desetinná místa. V poznámce může být uvedena informace o způsobu označení 

bodu v terénu. Umístění je v oblasti grafického znázornění nebo může tvořit samostatnou část 

GP. (obr. 34) 
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Obr. 34: Seznam souřadnic GP 434-33/2016 (příloha č. 5)  

 

e) Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

Vyhotovuje se v územích, kde katastr tyto údaje eviduje, a v případech, kdy sice nejsou údaje 

o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního 

úřadu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. Kódy BPEJ určuje vyhláška 

Ministerstva zemědělství ČR č. 327/1998 Sb. v platném znění, popisují charakter 

zemědělských pozemků a jsou podkladem ke stanovení daně a ocenění kvality půdy  

(Obr. 35).  

 

Obr. 35: Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu GP 434-33/2016 (příloha č. 5)  

3.4 Záznam podrobného měření změn 

Obsahuje dokumentaci činností při vyhotovení geometrického plánu a je podkladem pro 

provedení změny v souboru geodetických informací (SGI) a v souboru popisných informací 

(SPI), které jsou spojeny s měřením v terénu. Obsahuje dokumentaci činností při vytyčení 
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hranic pozemků a je podkladem pro opravy chyb v katastru nemovitostí. Pokud dochází k 

zaměření více souvisejících změn, je možné použít jedno ZPMZ pro tvorbu několika GP [21]. 

Náležitosti ZPMZ podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 357/2013 Sb. [21]: 

a) Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny vzorem v bodu 16.7. 

Číslují se v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu 1 až 89999.  

 

Obr. 36: Popisové pole ZPMZ 434-33/2016 (příloha č. 3)  

b) Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické sítě, 

dosavadní a nový stav polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, 

parcelní čísla, mapové značky druhů pozemků, značky budov, oplocení, oměrné a jiné 
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kontrolní míry, popřípadě další související údaje obsahu katastru, přitom nový stav se 

zobrazuje červeně. Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho tisku. Čísla bodů 

z předchozích ZPMZ obsahují na prvém místě číslo tohoto záznamu oddělené pomlčkou od 

vlastního čísla bodu. V případě jeho zrušení a nahrazení se uvede nejprve číslo nového bodu  

a za rovnítko škrtnuté číslo zrušeného bodu.  

 

Obr. 37: Náčrt ZPMZ 434-33/2016 (příloha č. 3)  

c) Zápisník 

Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu. Měřené údaje mohou být nahrazeny v 

případě použití technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského 

programu (příloha č. 3). 
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d) Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech obsahuje seznam souřadnic veškerých bodů, údaje o použitých 

metodách výpočtu souřadnic, porovnání výsledku s mezními hodnotami, vytyčovací prvky, 

výpočet číselně určených výměr, seznam souřadnic nově určených bodů, protokol GNSS, 

protokol o vyrovnání (příloha č. 3). 

e) Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Obsahuje číslo geometrického plánu a označení listu katastrální mapy, sestavení výměr 

parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu, případný 

rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin. 

 

Obr. 38: Výpočet výměr parcel ZPMZ 434-33/2016 (příloha č. 3)  

f) Návrh změny 

Návrh změny tvoří změnová data ve výměnném formátu a má pouze elektronickou formu. K 

bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, které se od sebe v případě 

přizpůsobení změny na mapě mohou lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané 

mezní souřadnicovou chybou. Kód kvality bodu se vztahuje k souřadnicím polohy nebo 

souřadnicím obrazu, kterými má být nemovitost v katastru geometricky a polohově určena. 

Blíže popsáno v příloze 16.24-16.27 vyhlášky č. 357/2013 Sb. [21] 



 

57 

 

 

Obr. 39: Návrh zobrazení změny v digitální mapě ZPMZ 434-33/2016  

g) Dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemků tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic 

vytyčených lomových bodů hranice pozemků a protokol o vytyčení hranice pozemků 

vymezené vzory v bodech 16.28 a 16.29 vyhlášky č. 357/2013 Sb. [21] (příloha č. 4). 

3.5 Potvrzení geometrického plánu 

Než dojde k samotnému potvrzení geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem, je 

potřeba provést jeho ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI), který 

ověří jeho správnost a dodržení všech náležitostí vyhotovitelem GP při jeho zpracování. O 

potvrzení GP požádá písemně ověřovatel na tiskopisu úřadu (příloha č. 6). Tento formulář 

vyhotovený GP a ZPMZ se odesílá v elektronické podobě na příslušný katastrální úřad. Po 

přezkoumání správnosti GP a jeho souladu s údaji ZPMZ dojde k jeho potvrzení. 
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4 Souhlasné prohlášení vlastníků 

Souhlasné prohlášení je nedílnou součástí geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo 

vlastníky upřesněné hranice. Je to listina, kde je zřejmá shoda vlastníků dotčených pozemků, 

nevzniká, nemění se ani nezaniká právo vlastnické k dotčeným pozemkům. Na základě 

souhlasného prohlášení budou do katastru nemovitostí zapsána zpřesněná geometrická a 

polohová určení pozemků, popřípadě i jim odpovídající zpřesněné výměry parcel. Úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr, který ověří příslušný geometrický plán, potvrzuje, že podle 

výše uvedených dokladů zjistil totožnost vlastníků pozemků, u kterých dochází ke zpřesnění 

geometrického a polohového určení. [21] 

4.1 Obsah souhlasného prohlášení 

Souhlasné prohlášení obsahuje: 

a) označení osob, které činí prohlášení – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné 

číslo fyzické osoby nebo název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby, 

b) označení nemovitostí podle katastrálního zákona, 

c) popis průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku čísly bodů podle 

výsledků zeměměřických činností, 

d) ustanovení, že hranice nebyly osobami, které prohlášení činí, měněny, nejsou sporné  

a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí  

a nadále jimi respektovány. [21] 

 

Obr. 40: Ukázka části souhlasného prohlášení (příloha č. 7)  
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5 Kalkulace ceny a rozbor skutečných nákladů na 

zpřesnění KO na části k. ú. Místo 

5.1 Výběrové řízení a nabídkové ceny 

Obec Místo zastupující vlastníky dotčených pozemků vyhlásila výběrové řízení na zpracování 

geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku. 

Oslovila pět geodetických firem působících blízko zájmového území v okrese Chomutov a 

seznámila je s rozsahem zpřesňovaného území. Každá geodetická firma poslala svou cenovou 

nabídku za 1 MJ = 100 m změřené či vytyčené hranice pozemku (tabulka 6) a celkové 

vyčíslení nákladů za 39 MJ zpřesňované hranice, která byla spočítána podle velikosti 

zpřesňovaného území (tabulka 7). Celková cena za geometrický plán č. 434-33/2016 zahrnuje 

veškeré měřické činnosti v terénu, vytyčení neznatelné hranice, kolíky, mezníky, cestovné, 

kolek, ověření a potvrzení geometrického plánu. Ceny si každá geodetická firma stanovila dle 

svého uvážení a v rámci svých možností. Jednotný pevný ceník pro geodetické firmy 

neexistuje. 

Tab. 6 - Nabídka cen geodetických firem v okrese Chomutov 

Jméno firmy Cena v Kč za  
1 MJ = 100 m 

hranice 

kolík/mezník  
v Kč 

Cestovné v Kč za 
1 km 

Cena za kolek 

Geo firma č. 1 3 500,-  - 4 500,-* 50/150 8,5 v ceně 
Geo firma č. 2 4 000,- 0/200 9 dle počtu parcel 
Geo firma č. 3 2 500,-  - 3 500,-* 80/250 9 dle počtu parcel 
Geo firma č. 4 4 500,- 0/120 8 v ceně 
Geo firma č. 5 2 000,-  - 4 000,-* 70/200 8,5 dle počtu parcel 

* cena dle velikosti měřeného území 
 

Tab. 7 - Navržená cena za vyhotovení GP č. 434-33/2016–39 MJ 

Jméno firmy Cena v Kč 
za 39 MJ 

kolík/mezník v 
Kč 

Cestovné 
12 km 

Kč 

Kolek 
v Kč 

Cena 
celkem v 

Kč 

Termín 
realizace 

dny 
Geo firma č. 1 136 500,- v ceně v ceně v ceně 136 500,- 20 
Geo firma č. 2 156 000,- v ceně v ceně v ceně 156 000,- 30 
Geo firma č. 3 97 500,- 1 840,-/1 500,- 108,- 500,- 101 448,- 30 
Geo firma č. 4 175 500,- 0/720,- v ceně v ceně 176 220,- 25 
Geo firma č. 5 78 000,- 1 610,-/1 200,- v ceně 500,- 81 310,- 25 
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Po vyhodnocení tabulky 7 si obec Místo zastupující dotčené vlastníky vybrala geodetickou 

firmu č. 5 za celkovou cenu 81 310 Kč na vyhotovení geometrického plánu pro průběh 

vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků s termínem realizace 25 dnů. 

Vybraná geodetická firma č. 5 na žádost vlastníků vypracovala ještě přehled nákladů 

jednotlivých vlastníků na zpřesnění hranic pozemků v jejich vlastnictví, kde je patrný velký 

cenový rozdíl mezi celkovou cenou v tabulce 7 u geodetické firmy č. 5 a celkovou cenou  

v tabulce 8. 

Tab. 8 - Náklady jednotlivých vlastníků na GP č. 434-33/2016 

Číslo 
LV 

počet MJ 
/cena za 1 MJ = 

100 m hr. 

kolík/ 
mezník v Kč 

cestovné 
v Kč 

kolek v Kč 
* cena 
celkem  
v Kč 

1 8/3000,- 0/1200,- v ceně 100,- 25 300,- 
6 5/3000,- 0 v ceně 100,- 15 100,- 
12 2/4000,- 0 v ceně 100,- 8 100,- 
35 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 
39 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 
50 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 
55 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 
71 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 
79 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 
92 1/4000,- 0 v ceně 100,- 4 100,- 

134 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 
136 3/3000,- 0 v ceně  100,- 9 100,- 
178 3/3000,- 0 v ceně 100,- 9 100,- 
184 1/4000,- 0 v ceně 100,- 8 100,- 
210 3/3000,- 0 v ceně 100,- 9 100,- 
231 1/4000,- 0 v ceně  100,- 8 100,- 
287 12/2500,- 1610,-/1200,- v ceně 100,- 32 910,- 
354 5/3000,- 0 v ceně 100,- 15 100,- 
387 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 
418 2/3500,- 0 v ceně 100,- 7 100,- 

Celkem cena nákladů za všechny LV 208 010,- 
* cena za vyhotovení GP na zpřesnění hranice pozemku jednotlivého LV od geodetické firmy č. 5 
 

5.2 Skutečně vynaložené náklady 

Po provedení veškerých měřických prací a vyhotovení geometrického plánu č. 434-33/2016 

na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků se můžou vypočítat skutečné 

náklady a hodinová produktivita na člověka. 

V geodetické firmě č. 5 zpracovával uvedený geometrický plán měřič a zpracovatel pod 

dohledem ÚOZI. Měřič se podílel na veškerých zeměměřických činnostech v terénu spolu se 
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zpracovatelem a ÚOZI. Kancelářské práce a následné vyhotovení geometrického plánu 

prováděl pouze zpracovatel. 

Tab. 9 - Měřické a kancelářské práce (geodetická firma č. 5) 

Měřič Zpracovatel 

činnosti dny hodiny celkem činnosti dny hodiny celkem 

Měřické práce 4 24 Měřické práce 4 24 

Vytyčovací práce 2 10 Vytyčovací práce 2 10 

Výpočetní práce 1 6 Výpočetní práce 0 0 

   Kancelářské práce 15 120 

Celkem hodin 40 hodin Celkem hodin 154 hodin 

 

Měřič tedy odpracoval na zakázce 40 hodin a zpracovatel 154 hodin. Cestovné nebylo 

zahrnuto, protože měřič i zpracovatel pochází ze zájmového území. 

Tab. 10 - Vedlejší náklady 

 nákup za kus použito kusů celková cena 

kolík 7,- Kč 23 161,- Kč 

hraniční znak 80,- Kč 6 480,- Kč 

Celkem cena 541,- Kč 

Práce a ověření GP 434-

33/2016 ÚOZI 

0,05 % z ceny 4 066,- Kč 

*Celkem cena za vedlejší náklady - 4 607, - Kč 

* cena se odečítá od celkové ceny v tabulce 7 u geodetické firmy č. 5 
 

Na části katastrálního území Místo bylo zpřesněno 72 pozemků (50 pozemkových a 22 

stavebních parcel) a u 47 pozemků se v rámci zpřesnění navrhla změna výměry dle § 37 odst. 

1 písmena c) vyhlášky 357/2013 Sb. [21]. Odhadnuto bylo 39 MJ, ale skutečně zpřesněno 

bylo tedy 4 030 m (41 MJ) vlastnických hranic, z toho 869 m (9 MJ) hranic neznatelných, kde 

bylo potřeba provést vytyčení (příloha č. 4). Dále došlo k zpřesnění 343 lomových bodů s 

KK 8 na KK 3 (souřadnice podrobných bodů se určují s přesností mxy = 0,14 m viz kapitola 

3.2). 

Oslovilo se 20 vlastníků zpřesňovaných hranic pozemků kvůli podepsání souhlasného 

prohlášení (příloha č. 8) a souhlasu s navrhovanou změnou výměry v rámci zpřesnění. 

Všichni dotčení vlastníci s navrhovanou změnou souhlasili a souhlasné prohlášení podepsali. 
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Veškeré uvedené činnosti byli u měřiče a zpracovatele zahrnuty v tabulce 5. Měřič strávil nad 

zakázkou vyhotovení geometrického plánu č. 434-33/2016 40 hodin a 7 dní, kdežto 

zpracovatel 154 hodin a 21 dní. 

Tab. 11 - Celková cena pro měřiče a zpracovatele 

Celková cena zakázky (tabulka 7) 81 310, - Kč 

Vedlejší náklady (tabulka 10) - 4 607, - Kč 

Cena pro měřiče a zpracovatele 76 703, - Kč 

 % ze 

zakázky 

k výplatě odpracované hodiny *cena za hodinu 

měřič 30 % 23 011,- Kč 40 575, - Kč 

zpracovatel 70 % 53 692,- Kč 154 349, - Kč 

* cena zaokrouhlena na celá desetinná čísla 

 

Cena činností měřiče za vyhotovení geometrického plánu č. 434-33/2016 na průběh vytyčené 

nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků je 23 011 Kč za 40 hodin práce a cena činností 

zpracovatele je 53 692 Kč za 154 hodin, kde hodinová cena vyšla na 226,- Kč, což je méně 

než měřiči. Dále došlo k překročení odhadnutých MJ z 39 MJ na 41 MJ. Celková cena za 

zakázku by měla dle ceníku v tabulce 6 u geodetické firmy č. 5 být 84 810,-Kč, tedy  

o 3 500 Kč více než bylo domluvené. Investice HW, SW a auta nejsou zahrnuty v ceně za 

vyhotovení GP, protože nebyly pořizovány jen na tuto uvedenou zakázku. 
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Závěr 

Na základě složitého vývoje katastrálního operátu, jmenovitě katastrální mapy až po 

současnost, kdy se měnil názor na kvalitu a technické parametry souboru SGI, je zřejmé, že 

současný katastrální operát v sobě zahrnuje veškeré nevyhnutelné chyby těchto etap 

pozemkové evidence katastrálního území Místo. Jednou z cest pro nápravu a zkvalitnění 

katastrálního operátu tak, aby odpovídal skutečnému stavu území, je i geometrický plán pro 

průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. To bylo tématem předložené 

bakalářské práce na reprezentativním vzoru nemovitostí části katastrálního území Místo. 

Část katastrálního území Místo bylo možné zpřesnit jen díky spolupráci všech dotčených 

vlastníků a zástupce obce Místo, kteří chtěli, aby jejich vlastnické hranice nebyly sporné a 

byly evidovány v katastru nemovitostí s tou nejvyšší polohovou přesností.  

Výsledkem je vyhotovený geometrický plán č. 434-33/2016 vytvořený pomocí aplikace 

GEPLAN v programu KOKEŠ s podepsaným souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá 

shoda vlastníků dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo upřesněné hranice. Součástí je 

i ZPMZ 434, který obsahuje veškeré náležitosti určené vyhláškou č. 357/2013 Sb., dále 

vytyčovací protokol a náčrt, ve kterém byly vyznačeny vytyčené podrobné body vypočtené z 

dřívějších zeměměřických činností. 

Geometrický plán a záznam podrobného měření změn ověřil autorizovaný zeměměřický 

inženýr a podal elaboráty spolu s žádostí o potvrzení geometrického plánu na Katastrální 

pracoviště v Chomutově, kde došlo k jeho potvrzení. Potvrzený geometrický plán je možné 

spolu se souhlasným prohlášením vložit do katastru nemovitostí pro zpřesnění evidovaného 

stavu v katastru nemovitostí. 

Vyhotovením uvedeného geometrického plánu bylo možné zpřesnit v intravilánu 72 pozemků 

vedených na dvaceti listech vlastnictví (LV) z celkového počtu 197 LV (tabulka 1) v celém 

katastrálním území Místo. Geometrickým plánem bylo opraveno také geometrické  

a polohové určení dvou stavebních pozemků, kde byly zjištěny u lomových bodů chybné 

souřadnice v systému S-JTSK a tím došlo k drobnému posunu při zákresu geometrického 

plánu do katastrální mapy. Výměra parcel v části k. ú. Místo před zpřesněním byla 41 908 m2 

a po zpřesnění je 41 940 m2 (vypočítána z výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí příloha č. 5), rozdíl výměr činí 32 m2. Odhadnutá cena za vyhotovení 

geometrického plánu se ukázala dle skutečného vyhodnocení o 3 500 Kč nižší, než byla na 

začátku domluvena. I tak si myslím, že geodetické firmě se vyhotovení uvedené zakázky 
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vyplatilo, i když podstupovala riziko, že jeden z vlastníků nemusí souhlasit se zpřesněním 

hranice pozemků či se změnou zpřesňované výměry a tím by geometrický plán nemohl být 

dokončen a nemohlo by dojít k jeho zápisu na katastrální úřad. Dle všeobecných zkušeností  

z praxe vím, že geodetické firmy nechtějí příliš provádět vyhotovení geometrického plánu na 

zpřesnění hranice pozemků až v takovém rozsahu, protože je velice problematické dokázat, 

aby se domluvilo více vlastníků, kteří souhlasí se zpřesňováním hranic pozemků a nemají 

námitky se změnou zpřesňované výměry.  

Navrhovala bych více informovat veřejnost, aby měla větší zájem o tvorbu takového 

geometrického plánu na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. Je 

v jejím zájmu více se zajímat o své vlastnictví a mít tak veškeré nemovitosti evidované na 

katastru nemovitostí s tou nejvyšší polohovou přesností. Tím by pak nedocházelo ke sporům 

mezi vlastníky a zbytečným soudním jednáním. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

65 

Použité zdroje 

[1] BĚLKA, L.: Kartografické aspekty materiálů dálkového průzkumu země. Praha, 2011. 

Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Vít 

Voženílek 

[2] BINTEROVÁ, Z.: Místo. Chomutov: Okresní muzeum, 2001. 

[3] ČADA, V.: Využití geodetických základů stabilního katastru, historie vzniku a užití 

mílových tabulek. Geodetický a kartografický obzor. 2001, roč. 47/89, č. 10, s. 271-280. 

[4]  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Charakteristika správního obvodu Chomutov [online]. 

Praha: Český statistický úřad [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: https://www.czso.cz/ 

csu/xu/spravni_obvod_chomutov 

[5] ČÚZK. Digitalizace katastrálních map [online]. Praha: ČÚZK, 2017 [cit. 2017-03-12]. 

Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich 

-map/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map.aspx 

[6]  ČÚZK. Historie pozemkových evidencí [online]. Praha: ČÚZK, 2016 [cit. 2016-11-12]. 

Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie 

-pozemkovych-evidenci.aspx 

[7]  ČÚZK. K..: 696030-Místo-podrobné informace [online]. Praha: ČÚZK, 2017 [cit. 

2017_05_02]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SES 

TAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:696030 

[8]  ČÚZK. Veřejný dálkový přístup [online]. Praha: ČÚZK, 2016 [cit. 2017-05-02]. 

Dostupné z: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/696030  

[9] ČÚZK. Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku [online]. Praha: ČÚZK, 

2017 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digital 

izace-a-vedeni-katastralnich-map/Zpresneni-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-

pozemk.aspx 

[10] ERHARD, J.: Přepracování katastrálního operátu v lokalitách s fotogrammetrickou 

údržbou a obnovou (FÚO) map evidence nemovitostí. Plzeň, 2001. Diplomová práce. 

ZČU, FAV Plzeň, Katedra matematiky. Vedoucí práce Václav Čada.  

[11] GEPRO spol. s.r.o. Kokeš [online]. 2017 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

http://www.gepro.cz/produkty/kokes/ 

[12]  Geoline, spol. s r.o. Groma - geodetický software v prostředí MS Windows [online]. 2017 

[cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://groma.cz/cz/groma 



 

66 

[13]  KUTÁLEK, S.: Vývoj katastru nemovitostí. Brno: VÚT Brno, 2005.  

[14]  ČÚZK. Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 20. 12. 2007, č. j. 

ČÚZK 6530/2007-22, ve znění č. 1, č. 2, č. 3. 

[15] ČÚZK. Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací a pro jeho vedení ze dne 1. 7. 2004, č. j. ČÚZK 2421/2004-22, 

příloha č. 1. 

[16]  ŘÍHA, J.: Moderní přístrojová technika. Praha: Střední průmyslová škola zeměměřická, 

2014. 

[17]  ČÚZK: Terminologická komise: Slovník VÚGTK [online]. [cit. 2016-10-17]. Dostupné z: 

http://www.vugtk.cz/slovnik/  

[18]  ČÚZK. Spis ČÚZK č. j. 22850/2013-24, se změnami a doplňky provedenými Dodatkem 

č. 1 č. j. ČÚZK 16074/2014-24 ze dne 7. 11. 2014. 

[19] Vyhláška č. 26 ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb., Český 

úřad zeměměřický a katastrální (zrušena předpisem zákona č. 256/2013 Sb. dne 8. 8. 

2013). In: Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 10.  

[20]  Vyhláška č. 31 ze dne 24. února 1995, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

ve znění zákona č. 212/1995 Sb., č. 365/2001 Sb., č. 92/2005 Sb., a č. 311/2009 Sb. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 6. 

[21]  ČESKO. Vyhláška č. 357 ze dne 18. listopadu 2013 o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška), jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 87/2017 Sb. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2013, částka 141. 

[22] WIKIPEDIE. Bod podrobného polohového pole [online]. 2015 [cit. 2017_05_02]. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bod_podrobného_polohového_bodového_pole 

[23]  ČESKO. Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

[24]  ČESKO. Zákon č. 200 ze dne 7. listopadu 1994 o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., 

zákona č. 186/2001 Sb., a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., a zákona č. 380/2009 

Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, částka 62. 



 

67 

[25]  ČESKO. Zákon č. 256 ze dne 23. srpna 2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 99. 

[26]  PEŠL, I: Katastr nemovitostí po kapkách. ZEMĚMĚŘIČ.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-

02]. Dostupné z: http://www.zememeric.cz/7+8-98/knkapky4.html 

  

 

Seznam zkratek 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BS – budoucí stav 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM – digitální katastrální mapa 

EN – evidence nemovitostí 

FÚO – fotogrammetrická údržba a obnova 

GNSS – globální družicový polohový systém (Global Navigation Satelitte System) 

GP – geometrický plán 

GPU – geometrické a polohové určení 

GÚ – geodetické údaje 

ISKN – informační systém katastru nemovitostí 

JEP – jednotná evidence půdy 

KK – kód kvality 

KM – katastrální mapa 

KMD – katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK 

KM-D – katastrální mapa digitalizovaná v S-SK 

KN – katastr nemovitostí 

KO – katastrální operát 

KP – katastrální pracoviště 

KPÚ – komplexní pozemkové úpravy 

k. ú. – katastrální území 

KU – katastrální úřad 

KatZ – katastrální zákon 

KatV – katastrální vyhláška 

LAU – Local Administrative Units (místní samosprávné jednotky) 

LV – list vlastnictví 
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MN – náčrt (měřický náčrt) 

ML – mapový list 

NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek 

NVF – nový výměnný formát 

OKO – obnova katastrálního operátu 

PET – polyetylenftalátová fólie 

PK – pozemkový katastr 

PM – typ řízení, podklady pro měření 

PPBP – podrobné polohové bodové pole 

PS – původní (platný) stav 

S-JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI – soubor geodetických informací 

Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení 

SPI – soubor popisných informací 

SS – seznam souřadnic 

TB – trigonometrický bod 

THM – technickohospodářské mapování 

TL – triangulační list 

ÚOZI – úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VFK – výměnný formát katastru 

VN – vytyčovací náčrt 

ZE – zjednodušená evidence 

ZhB – zhušťovací bod 

ZH – zjišťování hranic 

ZMVM – základní mapa velkého měřítka 

ZPBP – základní bodové pole 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 

ZV – změnové věty 
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