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Historie českých katastrů …

„Pro pochopení a práci se 
současným katastrem je třeba 

át hi t ii i i ál ě dznát historii minimálně od 
devatenáctého století.“

Katastry na území dnešní ČR

• Pozemkové evidence Rakouska-Uherska
• První pozemková reforma (1918)
• Pozemkový katastr  ČSR (PK)  [(1927-1954)-1964]
• Druhá pozemková reforma (1945-1954)

Z ě bč kéh ák ík (1950)• Změna občanského zákoníku (1950)
• Jednotná evidence půdy (JEP) (1954-1964)
• Evidence nemovitostí (EN) (1964-1992)
• Katastr nemovitostí ČR (KN) (1993-dosud)
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(Rakouský) Stabilní katastr

• katastr působící po nejdelší dobu

• preciznost v přípravě a tvorbě, vynikající právní úroveň

• základní měřítko 1:2880 (města 1:1440 a 1:720)

• superficies solo cedit -> Vše co je na povrchu pozemku 

náleží vlastníku pozemku!

• parcely – dvě číselné řady (stavební, pozemkové)

• problém zastarávání a údržby v důsledku vývoje

Použitý zdroj – print screen http://archivnimapy.cuzk.cz/

Pozemkový katastr (PK) 

• stabilní katastr převzat v nezměněné podobě (1918)

• rozdílné právní poměry, pozemková reforma, válka

• katastrální zákon č. 177/1927 Sb. (precizní, systémový)

• osobní zodpovědnost úředníků katastrální služby

• Pozemkový katastr byl zákonem stanoven jako veřejný

• Pozemkový katastr byl velmi přesný a spolehlivý 

především do r.1938

Použitý zdroj – Mapový archiv ZÚ

Situace po roce 1945 

• mimořádně rozsáhlé změny ve vlastnictví

• znárodnění, konfiskace, přídělová řízení 

• průlom intabulačního principu!

• skutečný právní stav v nesouladu se stavem v pozemkových• skutečný právní stav v nesouladu se stavem v pozemkových 

knihách

• nahrazení geometrických plánů zjednodušenými podklady 

• nedostatečně evidované vlastnictví značného rozsahu
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Situace po roce 1948 

• 1.1.1951  -> nový občanský zákoník č. 141/1950 Sb.

• stavba není součástí pozemku (§ 25)

• vlastníkem stavby může být osoba rozdílná od vlastníka 

pozemkupozemku

• vlastnictví se nabývalo samotnou smlouvou a nikoliv až 

vkladem do pozemkové knihy (§ 111)

• nebyla zrušena povinnost zápisů do veřejných knih

• u občanů setrvačnost při knihování

Jednotná evidence půdy (1954-1964) 

• soupis půdy a její výměry podle druhů kultur a skutečného 

užívání, bez ohledu na platné právní vztahy

• evidovány faktické užívací vztahy k pozemkům 

nevycházela ze zákonné úpravy (usnesení vlády)• nevycházela ze zákonné úpravy (usnesení vlády)

• snížení technické úrovně (odbornost, personál)

• JEP nesloužila k prokazování majetko-právních vztahů k 

nemovitostem

Použitý zdroj – Mapový archiv ZÚ

Evidence nemovitostí (1964-1992)

• 1.4.1964 -> nový občanský zákoník č. 40/1964 Sb.

• nemovitosti = pozemky a stavby spojené se zemí 

pevným základem  

• předmětem evidence jsou užívací i vlastnické vztahy

• vlastnictví prokazatelné jen na základě řádně 

registrovaného nabývacího titulu u státního notáře

• zápis v EN neměl intabulační (právotvorný) charakter
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Projekt 
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