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Jak to bylo od začátku?

• Nový občanský zákoník - § 980 

– Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá 
nikoho neznalost zapsaného údaje…. 

– Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, 
že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. 
Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za 
to, že neexistuje.

Posílení víry v zápis v katastru nemovitostí

Služba sledování změn



O poskytování služby může požádat ten, kdo je v 
KN zapsán jako:
– vlastník (spoluvlastník), 

– zástavní nebo podzástavní věřitel,

– oprávněný z věcného břemene,

– oprávněný z předkupního práva ujednaného jako 
věcné právo, nebo

– oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva 
lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř.

Pozn. § 19 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Mohu si službu zřídit?



O čem mě bude služba informovat?
K nemovitostem jsou poskytovány informace o:

– vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny 
změnou (plomba) - Využito pro informování dle § 16 

katastrálního zákona,

– provedení vkladu (§ 11 katastrálního zákona),

– provedení záznamu (§ 19 katastrálního zákona),

– zápisu poznámky (§ 23, § 24 a § 25 katastrálního 
zákona).

Pozn. § 19 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí



K jakým nemovitostem jsou 

informace zasílány?

• Ke všem (§ 3 odst. 1 katastrálního zákona), ke 
kterým má uživatel věcné právo (vlastnické, 
zástavní, předkupní, věcné břemeno…)

• Seznam sledovaných nemovitostí si nemůže uživatel 
zvolit

• Nemovitosti se zařazují/vyřazují ze seznamu 
sledovaných automaticky dle zápisů v KN



• 0 – 20 nemovitostí  200 Kč (platba pouze 
první rok při aktivaci služby)

• 21 a více nemovitostí 10 Kč za nemovitost a 
rok

• Maximální výše úplaty 500 000 Kč/rok

• Sleva 20% při poskytování informací webovou 
službou v pásmu 21 a více nemovitostí, 
maximálně 400 000 Kč/rok

• Úplata splatná na rok dopředu – uživatel  je 
informován

Kolik a jak za službu zaplatím?



• Možnosti platby:
– V hotovosti na katastrálním úřadě

– Bankovním převodem dle údajů uvedených na výzvě k 
úhradě

• 30 dnů před uplynutím ročního předplaceného 
období je proveden výpočet sledovaných 
nemovitostí 

• Vygenerování výzvy k úhradě 

Pozn. § 20 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí a příloha č.9 stejné vyhlášky

Kolik a jak za službu zaplatím?



• Pomocí webové aplikace z domova v případě 
aktivní datové schránky 

• Osobně prostřednictvím katastrálního úřadu 
na základě žádosti

• Písemně na adresu ČÚZK

Pozn. § 19 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí

Jak si mohu službu zřídit?



V čem spočívá poskytování služby

• Uživateli je založen zákaznický účet 

– Jsou spočteny nemovitosti, ke kterým má zákazník právní 
vztah         stanovení úplaty

– Zákazníkem je proveden výběr formy poskytování služby 
(1. DS, email, SMS nebo 2. WS)

– Jsou nastaveny kontakty pro zasílání zpráv

– Poté je dokončeno založení účtu a uživateli jsou předány 
přístupové údaje do webové aplikace

• Po obdržení platby (hotově, na účet) se aktivuje 
služba

https://ozs.cuzk.cz



V čem spočívá poskytování služby



V čem spočívá poskytování služby



V čem spočívá poskytování služby

Provozní zprávy:

• Na zvolený kontakt jsou  doručovány 
zprávy týkající se účtu a jeho nastavení
• Založení zákaznického účtu, Výzva k 
úhradě, Aktivace služby, Změna hesla….

Nastavení účtu:

• Změna hesla pro přístup do aplikace
• Změna kontaktu pro doručování 
provozních zpráv



V čem spočívá poskytování služby

• Vhodné pro uživatele, kteří mají velké 
množství nemovitostí nebo práv k nim
• Nutné speciální programové vybavení
• Automaticky generované uživatelské jméno
• Heslo není nikdy generováno, je pouze na 
volbě uživatelem   

• Služby lze mít zřízeny/aktivní obě dvě
• Ke každé je generována samostatná výzva k 
úhradě



Zprávy sledování změn

• Sledované události – jsou události, které souvisí 
s procesem zpracování řízení a se změnami 
provedenými nad nemovitostmi, JPV, vlastnictvím

• Ze sledovaných událostí jsou vytvářeny Zprávy 
sledování změn (notifikační zprávy)

• Jedna zpráva může obsahovat více událostí

• Události:

– Vznik/zánik JPV s vazbou pouze k „OS“ - u vlastníka 
sledované nemovitosti došlo k zápisu/smazání JPV s vazbou 
pouze „k OS“ (Zahájení exekuce) 



Zprávy sledování změn

– Vznik/změna/zánik vlastnictví nemovitosti

• u sledované nemovitosti došlo ke změně/zrušení vlastnictví 
nebo u sledované nemovitosti došlo ke vzniku vlastnictví 
(změna vlastnictví je zde chápána jako změna podílu na 
sledovaných nemovitostech nebo změna LV u sledované 
nemovitosti nebo změna výměry parcely)

• u sledované nemovitosti došlo ke změně/zrušení přídatného 
spoluvlastnictví (PřSV) nebo u sledované nemovitosti došlo 
ke vzniku PřSV (změna PřSV je zde chápána jako změna 
podílu na sledovaných nemovitostech)



– Vznik/zánik jiných právních vztahů - u sledované 
nemovitosti došlo k zapsání/zrušení JPV s vazbou „pro 
nemovitost“ či „k nemovitosti“  

– Zaplombování nemovitosti - zaplombování/odplombování 
sledované nemovitosti 

• Pouze tato událost je využita k informování dle § 16 

katastrálního zákona

– Zánik nemovitosti -zrušení sledované nemovitosti (např. 
rozdělení stávající parcely na dvě nové, demolice budovy, 
zánik práva stavby, …) –

Zprávy sledování změn



Zprávy sledování změn

Při odebírání událostí prostřednictvím webových 
služeb je uživatel navíc informován o tom, že:

• ve sledovaných řízeních „V“, „Z“ došlo k zapsání 
některé z vybraných operací (Přerušení řízení, 
Zastavení řízení, Zamítnutí návrhu atd.),

• do řízení byl vložen účastník, kde účastník řízení = 
uživatel oznamovací služby. 



Zřízení účtu – pomocí aktivní DS



Zřízení účtu – pomocí aktivní DS
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Závěr

7 811 – Počet založených služeb

681 – Počet účtů založených prostřednictvím datové 
schránky

860 tis. – celkový počet odeslaných zpráv od spuštění 
služby 

Pozn.: stav k 14.5. 2014



Otázky?

Děkuji za pozornost.

Bc. Jana Apeltauerová

jana.apeltauerova@cuzk.cz


