
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Jak se bude v říjnu volit

Letní novely živnostenského zákona

Při podávání návrhu na zápis práva u pří-
slušného katastrálního úřadu je třeba vychá-
zet především z § 4 odst. 3 a 4 platného zá-
kona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem. 

V návrhu na zahájení řízení o povolení 
vkladu musí být výslovně uvedeno, o jaký 
druh vkladu navrhovatel žádá, protože ka-
tastrální úřad je tímto návrhem vázán. Ve 
správním řízení katastrální úřad rozhoduje 
jen o tom vkladu, který je uveden v návrhu, 
i kdyby bylo ve smlouvě obsaženo ujednání 
o dalších věcných právech. V souvislosti 
s tím je důležité upozornit na skutečnost, že 

do katastru nemovitostí se nevkládají smlou-
vy, na jejichž podkladě mají vzniknout věcná 
práva k nemovitostem, ale vkládají se výluč-
ně věcná práva na základě podaného návrhu 
na povolení vkladu. Originál smlouvy nebo 
její ověřená kopie pak musí tvořit přílohu 
návrhu. Ten mohou podat všichni účastníci 
smlouvy nebo pouze některý z nich. Pod-
statné náležitosti obsahu návrhu jsou ozna-
čení příslušného katastrálního úřadu, jméno 
a příjmení navrhovatele včetně bydliště 
a rodného čísla u fyzických osob nebo ná-
zev, sídlo a identifikační číslo u právnických 
osob, tzn. údaje o účastnících řízení. V ne-
poslední řadě je nutné uvést označení práv, 
která mají být zapsána do katastru. Podpisy 
na návrhu nemusí být úředně ověřeny.

Ke vkladu je věcně příslušný ten katas-
trální úřad, v jehož obvodu se nalézá ne-
movitost, k níž se váže požadavek na zápis 
vlastnického či jiného práva vyplývajícího 
z uzavřeného smluvního vztahu. Výjimkou 
je směnná smlouva, jejímž předmětem je 
směna nemovitostí evidovaných v obvodu 
dvou či více katastrálních úřadů. V tomto 
případě se návrh na vklad předkládá pouze 
jednomu z nich a ten rozhodne o povolení 
vkladu práv týkajících se všech nemovitostí 
v listině uvedených. Řízení je zahájeno dnem 
podání návrhu na vklad, přičemž právní 
účinky vkladu vznikají zpětně k tomuto dni. 
Z toho vyplývá, že smlouva musí být platná 
a účinná nejpozději ke dni podání návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí.

V § 4 odst. 4 zákona o zápisech práv 
k nemovitostem do katastru je uvedeno, 

jaké přílohy musí návrh obsahovat. Přílohou 
musí být především originál nebo ověřená 
kopie listiny, na jejímž základě má být právo 
zapsáno do katastru. Tato listina se katastrál-
nímu úřadu předkládá v počtu o dva větším, 
než je počet účastníků, přičemž u manželů 
je účastníkem každý z nich. Je-li účastník 
řízení zastoupen zmocněncem, pak se před-
kládá příslušnému katastrálnímu úřadu plná 
moc, jež se však vztahuje jen na zastupování 
při řízení před katastrálním úřadem. Pokud 
byl zmocněnec zmocněn, aby uzavřel za 
účastníka samotnou smlouvu, je nutné, aby 
plná moc v originálu nebo v úředně ově-
řené kopii byla nedílnou součástí každého 
vyhotovení dané smlouvy. V případě, že 
účastníkem řízení je právnická osoba, jejíž 
vznik je podmíněn zápisem do obchodního 
nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, 
je třeba přiložit výpis z tohoto rejstříku 
pro identifikaci subjektu. Tento doklad je 

u právnických osob velice důležitý, neboť 
pouze z tohoto výpisu se dá bezpečně zjistit, 
jak přesně se daná společnost jmenuje a kdo 
je oprávněn jejím jménem jednat a smlouvu 
podepisovat. 

Dále se obvykle vyžaduje předložení 
nabývacího titulu, tedy listiny prokazující 
oprávnění vlastníka nakládat s předmětem 
právního úkonu a dokládající, jak ji ten, kdo 
chce s nemovitostí disponovat, získal do 
svého vlastnictví. V tomto případě je důle-
žitým předělovým datem 1. leden 1993, kdy 
vznikl katastr nemovitostí po dlouhém ob-
dobí existence pouhé evidence nemovitostí. 
Nejčastějšími nabývacími tituly jsou daro-
vací smlouva, kupní smlouva nebo dědické 
rozhodnutí, ale i rozhodnutí Pozemkového 
úřadu vydané v rámci restitučních předpisů. 
Pokud smlouva není sepsaná v českém jazy-
ce, pak je nutné ke vkladu doložit její úředně 
ověřený překlad. Aktuální výpis z katastru 
nemovitostí se povinně k návrhu přikládat 
nemusí, protože stav zápisu si katastrální 
úřad ověřuje sám. 

Je-li nutné doplnit návrh o některou 
z jeho náležitostí nebo další doklady podle 
výzvy katastrálního úřadu, pak navrhova-
tel musí ve stanovené lhůtě listiny zajistit, 
protože jinak může být řízení o návrhu 
zastaveno. Když je pro rozhodnutí o návrhu 
na vklad důležité rozhodnutí jiného státního 
orgánu či soudu, přeruší katastrální úřad 
řízení pro předběžnou otázku až do vydání 
pravomocného rozhodnutí dané instituce. 
Proti rozhodnutí o přerušení řízení se nelze 
odvolat.

Z historického hlediska vkladové řízení navazuje na dřívější povinnost intabulace jako 
zásady, podle níž vlastnictví a další věcná práva k nemovitostem vznikla a zanikla teprve 
zápisem ve veřejných knihách. Ty se vedly podle obecného knihovního zákona z roku 1871 
a následně od roku 1883 podle zákona o evidenci katastru daně pozemkové. Kromě pozem-
kových knih sloužily k zápisům práv k nemovitostem i knihy speciální, a to železniční, horní 
a vodní. Do pozemkových knih se nezapisoval tzv. veřejný statek, jímž se rozuměly pozemky 
sloužící společné potřebě občanů, například silnice nebo náměstí. K definitivnímu sjednocení 
právních předpisů o vedení pozemkového katastru pro území celé republiky došlo zákonnou 
úpravou číslo 177/1927 Sb. Jednou z největších socialistických deformací právního řádu po 
roce 1948 bylo násilné rozbití tohoto propracovaného systému vedení pozemkových knih. 

V Lipencích hořelo
Ve tři hodiny ráno 1. července zpozorovali strážníci městské policie při své 
běžné hlídkové činnosti oheň s hořícími papíry a plastovými předměty, a sice 
na krajnici vozovky ulice Jílovišťská v Lipencích. Hlídka se snažila oheň uha-
sit pomocí hasicího přístroje ze služebního vozidla. Vzhledem k silně hořícím 
plastům na místo přivolala také Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. 
Díky rychlému zhodnocení situace již nedošlo k dalšímu rozšíření ohně ani 
ke škodám na majetku.

Agresivní zloděj
Šestého července v 18.20 hodin musela hlídka zklidnit zloděje v obchodním 
domě Lidl na Zbraslavi. Ten kradl zboží a následně, když byl přistižen, se začal 
chovat agresivně. Celou záležitost si k dalšímu řešení převzala Policie České 
republiky.
Asistovali záchranářům
I 27. července strážníci klidnili muže. Ve 22.10 hodin pomáhali posádce rychlé 
záchranné služby při ošetření a následném převozu agresivního muže ze za-
stávky MHD v ulici Cementářská do Fakultní nemocnice Motol. Zraněný měl 
tržnou ránu na čele a silně krvácel. Hlídka městské policie jej musela zklidnit 
i při sešívání rány v nemocnici.
Srnce srazilo auto
Velmi vážná poranění utrpěl 2. srpna odpoledne po srážce s autem statný srnec. 
K nehodě došlo na křižovatce ulic Otínská a Jelenovská. Řidič z místa nehody 
zbaběle ujel. Srnec trpěl až do doby, kdy jej našla hlídka městské policie z Rado-
tína. Na místo vyjela odchytová služba, která zraněné zvíře převezla do útulku 
v Dolních Měcholupech. Tam se srnci dostala veškerá veterinární péče. Je ale ve 
velmi vážném stavu a prognóza, zda přežije, je nejistá.

Výkonem služby v okrsku č. 26 – Havlín 
byl pověřen strážník specialista okrskář Mar-
tina Svobodová. Práci vykonává při denních 
a nočních směnách, které jsou nepravidelně 
rozděleny dle potřeby v souvislosti s aktuální 
bezpečnostní situací.

Hranice okrsku tvoří ulice Strakonická, 
K Peluňku, Žabovřeská, Elišky Přemyslovny, 
Zbraslavské náměstí a Ke Krňovu. Z větší 
části je tvořen 
klidovou zónou 
zastavěnou ro-
dinnými domky, 
menší část zasa-
huje i na Zbra-
slavské náměstí 
a do ulice Elišky 
P ř e m y s l o v n y. 
K o s t e l  s v a t é -
ho Havla uprostřed hřbitova je největší 
dominantou na vrchu Havlín, na jihozápad-
ním svahu se pak nachází urnový háj. Kostel 
a hřbitov je obklopen lesem, parkem a sa-
dem „Třešňovka“, v němž můžeme nalézt 
malé dětské hřiště s pískovištěm, houpačka-
mi, kolotočem a množstvím laviček.

V oblasti veřejného pořádku dochází čas-
to ke znečišťování uvedeného dětského hřiště 
výkaly psů neukázněných majitelů, kteří zde 
s velkou oblibou venčí své čtyřnohé miláč-
ky. Poněkud ale zapomínají na povinnost 

p o  n i ch  t aké 
uklízet. Místní 
okrskář se při 
kontrolní činnosti 
na tuto problema-
tiku již dlouhodobě 
zaměřuje.

Případy vandalství se bohužel objevily 
v souvislosti s opraveným Karlovým stán-
kem, kde došlo opakovaně k poškození 
fasády a laviček v jeho okolí.

Městská policie se také pravidelně zamě-
řuje na kontroly objektů v areálu bývalého 
Výzkumného ústavu myslivosti a lesnické 
zoologie v ulici Výzkumníků. Tyto stavby 
se často stávají přechodným domovem bez-
domovců a drogově závislých osob, hlavně 
v období zimních měsíců.

Nejvíce dopravních přestupků je v okrs-
ku spácháno v ulicích Elišky Přemyslovny, 
Vladislava Vančury a na Zbraslavském 
náměstí. Řidiči opakovaně nerespektují 
dopravní značení zejména na náměstí, 
protože velmi často odmítají využít služeb 
placeného parkoviště a vzhledem k omeze-
nému počtu parkovacích míst mimo toto 
parkoviště se často při parkování dopouš-
tějí přestupků. V následujících měsících 
proto dojde ke zintenzivnění kontrolní 
činnosti na Zbraslavském náměstí.

Ve dnech 15. a 16. října 2010 nastane 
okamžik pro opětovné přistoupení k voleb-
ním urnám, kdy každý dá hlas kandidátům, 
které zná a které by si přál mít na té své 
radnici – ať už to je v Lipencích, Lochkově, 
Radotíně, Velké Chuchli nebo na Zbraslavi. 
Současně se budou volit kandidáti do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy. 

Rozsáhlejší materiál o volbách nabídnou 
Noviny Prahy 16 v říjnu, těsně před termí-
nem jejich konání, ale nejzákladnější infor-
mace jsou tu již nyní: 
» Hlasovací lístky budou doručeny vo-

ličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb. V případě, že dojde k poškození 
nebo ztrátě hlasovacího lístku, může 
volič ve volební místnosti požádat okrs-
kovou volební komisi o jiný hlasovací 
lístek (pro každé volené zastupitelstvo 
je tedy jen 1 hlasovací lístek, na kterém 
jsou všechny kandidující strany).

» Při volbách do zastupitelstev obcí ne-
lze volit na voličský průkaz.

A jak se volby do zastupitelstev obcí liší 
od jiných voleb? Podle informací z mate-
riálů Českého statistického úřadu a minis-
terstva vnitra následovně. Počet hlasů pro 
stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. 
Přednostní hlasy ve formě, jak je známe 
z voleb například do Poslanecké sněmovny, 
ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, 
jsou jen hlasy pro kandidáta.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí čle-
nů zastupitelstva (je to uvedeno na hlasova-
cím lístku), může uplatnit všechny, jen několik 
nebo žádný. Ať už se rozhodne pro jakýkoli 
způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají 
zásadně jednotlivým kandidátům podle ná-

sledujících 
pravidel (za 
podmínek 
splnění pravidel platnosti hlasu):
» označí-li jednu stranu a nic jiného: 

hlas se započte každému kandidátovi 
strany v pořadí od prvního dále až 
do pořadového čísla odpovídajícímu 
počtu volených členů zastupitelstva;

» označí-li jednu stranu a navíc její 
jednotlivé kandidáty: hlas se započte 
každému kandidátovi strany v pořadí 
od prvního dále až do pořadového 
čísla odpovídajícímu počtu volených 
členů zastupitelstva a k původnímu 
označení jednotlivých kandidátů této 
strany se nepřihlíží;

» označí-li jednu stranu a ještě jednot-
livé kandidáty jiných stran (jedné 
nebo více stran kromě označené 
strany): hlas se započte napřed kaž-
dému jednotlivě označenému kandi-
dátovi ostatních stran a poté tolika 
kandidátům označené strany v pořadí 
od prvního dále až do doplnění počtu 
volených členů zastupitelstva (rozdíl 
mezi počtem volených a počtem jed-
notlivě označených);

» označí-li pouze jednotlivé kandidáty 
(a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou 
z téže strany nebo z různých stran: 
hlas se započte každému označenému 
kandidátovi.

Okrsková volební komise nejdříve zjistí 
počet hlasů pro každého kandidáta jednotli-
vě a až poté počty hlasů pro jednotlivé stra-
ny jako součet hlasů pro jejich kandidáty.

Plochy pro vylepení volebních plakátů v Radotíně
Místem vyhrazeným pro vylepení plakátů v rámci volební kampaně voleb do zastupitel-
stev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 jsou veřejné informační úřední tabule 
v majetku Městské části Praha 16.
Volební strany mohou dodat své plakáty o formátu maximálně A3 (kvůli zajištění 
zásady rovnosti) odboru ekonomickému, na náměstí Osvoboditelů 21/2a nejpozději 
do 11. října. Plakáty označené razítkem Úřadu městské části Praha 16 pak Technické služby 
Praha – Radotín bezplatně vylepí na informačních tabulích.
Ve dnech voleb je v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním 
okolí zakázána volební agitace a propagace pro volební strany!

1. července 2010 nabyl účinnosti zákon 
č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zá-
kony v souvislosti s přijetím zákona o základ-
ních registrech. 

Tento předpis ukládá živnostenským úřa-
dům přidělovat provozovnám identifikační 
číslo provozovny (IČP), které má zajistit 
jejich jednoznačnou identifikaci. 

Článek XXII přechodných ustanovení 
zákona ukládá živnostenským úřadům povin-
nost přidělovat IČP i aktivním provozovnám 
registrovaným před 1.7.2010. Znění uvede-
ného nařízení stanovuje povinnost přidělit 
jej ve lhůtě do jednoho roku ode dne nabytí 
účinnosti zákona. Ukládá také živnostenským 
úřadům povinnost informovat podnikatele 
o přidělení IČP, a to jak u nově zapisovaných 
provozoven, tak u provozoven zřízených před 
datem účinnosti zákona. Vyrozumění budou 
podnikatelům předána osobně, zasílána dato-
vými schránkami nebo poštou.

Dnem 1. srpna nabyl účinnosti zákon 
č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé 
zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke 
snížení administrativní zátěže podnikatele. 

Hlavní změny pro podnikatele obsažené 
v této novele jsou:
»  obchodování s elektřinou a plynem se 
zařazuje mezi činnosti, které jsou vyloučeny 
z režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;
»  vypouští se možnost ohlašovatele uvést 
v ohlášení živnosti pozdější den vzniku 
oprávnění, než je den ohlášení;
»  vypouští se povinnost podnikatele mít 
doklady prokazující způsob nabytí zboží 
nebo materiálu pro účely kontroly v provo-
zovně či na jiném v zákonu uvedeném místě. 
Místo toho se stanovuje obecná povinnost 
podnikatele prokázat na žádost kontrolní-
ho orgánu a v jím stanovené lhůtě způsob 
nabytí prodávaného zboží nebo materiálu 
používaného pro poskytování služeb;
» odstraňuje se povinnost podnikatele 
oznamovat přerušení provozování živnosti 
v případě, že se provozování živnosti pře-
rušuje na dobu delší šesti měsíců. Namísto 
toho je nyní podnikatel pouze oprávněn 
toto oznámení učinit;

»  stanovuje se oznamovací povinnost pod-
nikatele o tom, na jaké adrese lze vypořádat 
jeho případné závazky v případě ukončení 
činnosti v provozovně. Zároveň se stanovu-
je, že podnikatel je povinen toto oznámení 
učinit nejpozději ke dni ukončení činnosti 
v provozovně a stanovuje se povinnost ohlá-
sit i každou změnu této adresy, a to po dobu 
čtyř let ode dne ukončení činnosti v provo-
zovně. Tato povinnost neplatí, pokud byla 
podnikatelská činnost zcela ukončena. 

Nová právní úprava ruší povinnost pod-
nikatele oznamovat živnostenskému úřadu 
změny údajů, pokud již byly tyto změny 
zapsány v informačním systému eviden-
ce obyvatel (EO - pro občany ČR) nebo 
v případě cizinců, pokud byly tyto změny 
zapsány v cizineckém informačním systému 
(CIS). Oznamovací povinnost i nadále trvá 
u změny místa podnikání. Pokud však pod-
nikatel oznámí, že adresa místa podnikání 
je totožná s adresou trvalého bydliště i do 
budoucna, nevztahuje se na něj povinnost 
změny adresy místa podnikání oznamovat 
živnostenskému úřadu. V případě změny tr-
valého bydliště dojde automaticky i ke změně 
adresy místa podnikání.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 22.9.2010 
od 17.30 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Burčákfest omezí dopravu. Z důvodu 
konání akce „Radotínský Burčákfest“ 
dojde dne 18. září od 9 do 22 hodin 
k uzavírce ulic Václava Balého a Lou-
čanská (v úseku: Václava Balého – Fel-
berova). Objízdná trasa je vedena ulice-
mi Ježdíkova,  Felberova a Loučanská.
Uzavírka centra Zbraslavi. V rámci 
akce XV. ročník mezinárodního festi-
valu „Vejvodova Zbraslav“ budou dne 
25. září v době od 13 do 18 hodin uza-
vřeny ulice U Národní galerie a Zbra-
slavské náměstí.
Evropský týden mobility. Osvětově 
zábavný program bude jako již tradič-
ně náplní Evropského týdne mobility 
(ETM) ve dnech 16. až 22. září. Letošní 
téma Doprava a zdraví s heslem Pro-
dluž si život se promítne zejména do 
obsahu Evropského dne bez aut, který 
se v Praze uskuteční v neděli 19. září. 
ETM je celoevropská akce na podporu 
udržitelných forem dopravy, veřejné 
hromadné dopravy, zvýšení bezpečnosti 
v dopravě, zlepšení životního prostředí 
ve městech a obcích a prostoru pro 
chodce, cyklisty atd. Poprvé se kona-
la v roce 2002. Letos se mj. v sobotu 
18. září uskuteční den otevřených dveří 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., 
v neděli 19. září Evropský den bez aut 
s celodenním bohatým programem na 
Smetanově nábřeží a na náměstí Jana 
Palacha a v úterý 21. září den Pražské 
integrované dopravy, v jehož rámci při-
pravují ROPID a České dráhy, a.s. jízdy 
zvláštním vlakem po stopách budoucích 
průjezdných linek Eska, a to i po trase 
Radotín – Smíchov – Praha - hlavní 
nádraží – Klánovice – Úvaly.
Mobilní kancelář. Pražská plynárenská, 
a. s. ve spolupráci s dceřinou společnos-
tí Prometheus, energetické služby, s.r.o. 
a Úřadem městské části Praha 16 nabízí 
odběratelům zemního plynu služeb tzv. 
mobilní obchodní kanceláře. Jejím pro-
střednictvím si stávající i potenciální 
zákazníci mohou vyřídit záležitosti sou-
visející s odběrem zemního plynu bez 
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. 
Mobilní kancelář poskytuje takové služ-
by, jakými jsou zahájení, převod a ukon-
čení odběru zemního plynu, změny 
smluvního vztahu (způsobu placení, 
zasílací adresy, jména atd.), převzetí re-
klamace, výměna, kontrola a zaplombo-
vání plynoměru, informace k otázkám 
souvisejícím s dodávkami zemního 
plynu či tiskopisy a informační brožu-
ry. V Radotíně bude přistavena 4. října 
2010 od 12.30 do 15 hodin, 6. listopadu 
od 9 do 11.30 hodin a 8. prosince 
od 11 do 13.30 hodin, vždy v dodáv-
kovém automobilu označeném logem 
Pražské plynárenské, a. s. zaparkovaném 
na náměstí Osvoboditelů čp. 21 (budova 
ÚMČ – evidence obyvatel). Služeb zde 
mohou využít i občané přilehlých obcí 
a městských částí Prahy. 

Hned na začátku je třeba uvést, že před-
mětem zápisů do katastru nemovitostí jsou 
právní vztahy týkající se nemovitostí, tedy 
vlastnické právo, zástavní právo, právo 
odpovídající věcnému břemeni, předkupní 
právo a jiná práva, pokud byla zřízena jako 
věcná práva k nemovitostem. 


