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Žádost o prošetření postupu Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu související 
s publikací konkrétních údajů prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru 
nemovitostí 

 

Vážený pane magistře, 

dne 5. 10. 2021 bylo Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „úřad“) 
doručeno Vaše podání v nadpise označené jako „žádost o prošetření postupu Katastrálního 
úřadu pro hlavní město Prahu“, ve kterém upozorňujete na nesoulad obsahu aplikace 
Nahlížení do katastru nemovitostí (dále jen „Nahlížení do KN“) a výpisu z katastru nemovitostí 
vyhotoveného prostřednictvím dálkového přístupu týkající se bytové jednotky č. 2406/27 
vymezené dle bytového zákona v domě č. p. 2406 na pozemku p. č. 306 v katastrálním území 
Strašnice. Přestože na listu vlastnictví č. 11957 pro katastrální území Strašnice byl proveden 
zápis poznámky o usnesení o dražební vyhlášce o prodeji dotčené jednotky, prostřednictvím 
aplikace Nahlížení do KN tato informace zveřejněna nebyla. Vše dokládáte přiloženým 
výpisem z katastru nemovitostí a výstupem Informace o jednotce z aplikace pořízenými ke 
stejnému datu v krátkém časovém sledu. Požadujete prošetření případu a přijetí jednotných 
systémových opatření za účelem zamezení obdobných případů do budoucna. Vyřízením 
Vašeho podání bylo pověřeno samostatné oddělení kontroly a dohledu.  

V daném případě byl v katastru nemovitostí pod sp. zn. Z-21489/2021-101 proveden zápis 
poznámky o usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti (dotčené bytové jednotky) 
podle § 23 odst. 1 písm. g) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Tento zápis byl proveden v souladu s právními předpisy i s 
platnou technologií zápisu této poznámky, která vychází z předpokladu, že usnesení o 
nařízení dražebního jednání je vydáváno pouze za předpokladu, že byl vydán exekuční příkaz 
k prodeji nemovitosti. Poznámka o dražební vyhlášce je do katastru nemovitostí zapisována 
jako jiný právní vztah navázaný jako podřízený předchozího jiného právního vztahu, konkrétně 
poznámky o exekučním příkazu k prodeji nemovitosti či o nařízení výkonu rozhodnutí 
prodejem nemovitosti. Zápis poznámky o dražební vyhlášce je provázán k dotčené nemovitosti 
prostřednictvím nadřízeného zápisu.  

Aplikace Nahlížení do KN je elektronickou alternativou k nahlížení v prostorách katastrálního 
úřadu, přičemž rozsah údajů katastru v ní obsažený se od jejího vzniku rozšiřoval postupně. 
Skutečnost, že v případě Nahlížení do KN nejde a nemůže jít o přesný a úplný odraz platného 
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stavu celého katastru nemovitostí, je zřejmá již z § 5 odst. 3 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o 
poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, i z informací o aplikaci 
zveřejněných úřadem na internetových stránkách. Prostřednictvím internetu úřad umožňuje 
bezúplatné nahlížení do katastru pouze na vybrané údaje souboru popisných informací a 
souboru geodetických informací. Popisná data obsažená v aplikaci jsou aktualizována 
zpravidla v intervalu 2 hodin, na výstupech z aplikace je vždy uvedena aktuálnost dat (platnost 
ke konkrétnímu datu a času) a také upozornění, že zobrazené údaje mají pouze informativní 
charakter. Z uvedeného je tedy zřejmé, že Nahlížení do KN slouží především jako zdroj 
základních informací pro první orientaci uživatelů v katastru, kteří pak mohou získat přesnější 
výstupy úplného obsahu v dálkovém přístupu, na katastrálním úřadu nebo na CzechPointu.  

Přestože je zcela zřejmé, že výstup poskytnutý prostřednictvím aplikace Nahlížení do KN 
nazvaný jako „Informace o jednotce“ není a nemůže být obsahově totožný s úplným výpisem 
z katastru nemovitostí o vlastnictví jednotky, úřad na základě Vašeho podání dospěl k závěru, 
že informace o poskytovaných údajích katastru prostřednictvím aplikace Nahlížení do KN, 
resp. o rozsahu údajů obsažených v jednotlivých sestavách aplikace, se mohou z pohledu 
uživatelů aplikace jevit jako nepřesné. Z informace, že v případě jednotky se v sestavě 
zobrazují také „omezení vlastnického práva, poznámky a plomby“ bez dalšího upřesnění či 
omezení, lze vyvodit závěr, že sestava s názvem „Informace o jednotce“ bude obsahovat 
všechna omezení vlastnického práva, poznámky a plomby týkající se dotčené jednotky 
zapsané v katastru. V aplikaci se však zobrazují pouze poznámky a omezení, jejichž zápis je 
navázán přímo na danou nemovitost, nikoliv však poznámky a omezení od nich odvozené.   

Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o úpravě rozsahu údajů poskytovaných prostřednictvím 
aplikace Nahlížení do KN tak, aby odpovídal zveřejněnému a tedy i uživateli aplikace 
očekávanému obsahu. Vzhledem k tomu, že se nebude jednat o drobný a jednoduchý zásah 
do systému, vyžádá si provedení této změny delší čas. V současné chvíli je záležitost 
analyzována, aby výsledné řešení, tj. rozšíření zobrazování všech poznámek a omezení 
v sestavách nahlížení do KN o nemovitostech, dopadlo nejen na poznámky o dražební 
vyhlášce, ale na všechny údaje, které se nezobrazují v sestavách Nahlížení do KN 
z obdobného důvodu. Na základě výsledku této analýzy by mělo dojít k naprogramování a 
úpravě aplikace Nahlížení do KN v průběhu roku 2022.  

Za dobu existence a provozování aplikace Nahlížení do KN se úřad nesetkal s tím, že by 
uživatelé aplikace upozorňovali na nesoulad obsahu výstupu získaného prostřednictvím 
aplikace Nahlížení do KN a výpisu z katastru nemovitostí. Vaše podání ze dne 6. 10. 2021 lze 
považovat za první tohoto charakteru. Za Váš podnět, který povede ke zlepšení služeb 
poskytovaných resortem zeměměřictví a katastru nemovitostí veřejnosti, Vám tímto děkujeme. 

S pozdravem 

         

 

             

 
JUDr. Iveta Bláhová 
vedoucí samostatného oddělení kontroly a dohledu  
podepsáno elektronicky  
 
 
Na vědomí: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu 
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