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Způsob provádění revizí

� Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

� „Katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru 
se skutečným stavem v terénu. Revizi údajů 
katastru vyhlašuje příslušný katastrální úřad 
podle potřeby zajištění souladu údajů katastru s 
jejich skutečným stavem v terénu a provádí ji za 
součinnosti obcí, popřípadě též orgánů veřejné 
moci, a za účasti vlastníků a jiných oprávněných. 
Zjistí-li nesoulad v údajích katastru, projedná 
způsob jeho odstranění.“ 



Způsob provádění revizí

� Cíl revize 
� Ověřit přímo v terénu skutečný stav a porovnat ho s údaji 

katastru

� V případě potřeby projednat zjištěné nesoulady s vlastníky a 
informovat je o možnostech nápravy

� Uvést zápis v katastru do souladu se skutečným stavem



Způsob provádění revizí

� Založení řízení RO
� Řízení RO se zakládá ještě před zahájením revize

� Nejpozději dva měsíce před zahájením revize se obesílá 
obec, na jejímž území bude revize katastru prováděna

� Velice pozitivně hodnoceno svolání úvodního jednání

� Obesílají se i další orgány veřejné moci (viz např. společné 
pokyny) a případně se informují další instituce (finanční 
úřady)



Revize

� Způsob provádění revize 
� Katastrální  úřady předběžně

zjistí nesoulady 

například s využitím

ortofota

Dikat

aplikace pro porovnání budov ISKN- RÚIAN

….

a pochůzkou v terénu (možné například vhodit letáček do schránky)

- zpravidla bez účasti vlastníka





Revize

� Způsob provádění revize 
� Katastrální  úřady předběžně

zjistí nesoulady 

například s využitím

ortofota

Dikat

aplikace pro porovnání budov ISKN- RÚIAN

….

a pochůzkou v terénu (možné například vhodit letáček do schránky)

- zpravidla bez účasti vlastníka

� Výsledek předběžného zjištění

� Návrh příloh  protokolu k revizi



Příloha protokolu o revizi
� Zakládaná zpravidla vždy samostatně pro jeden 

nesoulad

� Příloha koncipovaná jako listina určená k zápisu do 
katastru a k založení do sbírky listin



� Způsob provádění revize 
� Způsoby odstranění zjištěných nesouladů se 

projednají, pokud je to třeba, se stavebním úřadem 
a dalšími orgány veřejné moci (OVM)

� Společné pokyny s MMR a MŽP

Revize



� Způsob provádění revize 
� Poté co katastrální úřad projedná 

možné způsoby

odstranění s OVM, projedná v případě

potřeby nesoulady s vlastníky

- zastihnutím doma

- výzvou vloženou do poštovní 
schránky nebo předanou jiným 
vhodným způsobem

- pokud vlastník na výzvu nereaguje, 
vyzve jej KÚ k projednání písemnou 
pozvánkou

Revize



� Projednání s vlastníky
� Při (po) projednání s vlastníky se v případě potřeby vlastník 

vyzve k doložení listin, a to včetně stanovení lhůty pro jejich 
doložení.

� Výsledek revize
� Vyšetřené změny, které nevyžadují další podklady k 

provedení změny, nebo tyto podklady byly doloženy, 
provede katastrální úřad 

� z moci úřední a informuje vlastníka

� bezodkladně po projednání s vlastníkem nebo po 
doložení příslušných listin, nejpozději však před 
ukončením revize katastru

Revize



� Zveřejnění nesouladů
� Neodstraněné nesoulady zveřejňovány dálkovým 

přístupem (Nahlížení do KN)

� Zveřejnění je předpokladem k lepšímu využití těchto 
informací při práci s údaji katastru

� Snadná dostupnost těchto informací může motivovat 
vlastníky k odstranění nesouladu

Revize



Děkuji za pozornost


