Doporučený postup
při poskytování podkladů z katastru nemovitostí oprávněným a povinným osobám
podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi)
Čl. I
Podle § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými
společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) oprávněná osoba (viz § 3
zákona) písemně vyzve povinnou osobu (viz § 4 zákona) k vydání zemědělské nemovitosti
nebo jiné věci neţ zemědělské nemovitosti (dále jen „nemovitosti“) do 12 měsíců ode dne
nabytí účinnosti zákona, tedy do 31.12.2013, jinak její nárok zanikne. Ve výzvě oprávněná
osoba označí předmětnou nemovitost a uvede právní důvod nároku na její vydání podle
tohoto zákona; k určení nemovitosti podle zákona postačí, je-li označena podle stavu v době,
kdy se stala předmětem majetkové křivdy. Dále je v § 11 zákona mimo jiné upraven postup
v případech, kdy se oprávněná osoba obrátí na osobu nepříslušnou – pokud nepříslušné
osobě není povinná osoba známa, poţádá katastrální úřad (dále jen „KÚ“) o zjištění údajů
o právních vztazích. KÚ k tomu vyhotoví zákonem předpokládané podklady a zašle je
nepříslušné osobě.
Cílem tohoto postupu je co moţná nejvíce zefektivnit přístup oprávněných, povinných a
případně i nepříslušných osob k údajům katastru nemovitostí potřebným při přípravě
podkladů pro vyhotovení ţádosti a následné sepsání dohody o vydání nemovitosti podle
zákona.
Tento postup obsahuje řešení opírající se o přístup oprávněných a povinných osob
do internetových aplikací ve správě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen
„ČÚZK“). To by mělo přinést jednotný způsob získávání potřebných informací z katastru
nemovitostí bez časově náročné a přitom zbytečné komunikace oprávněných a povinných
osob s KÚ. Ţádosti směřované ke KÚ by se omezily jen na řešení komplikovaných případů
(nečitelné rastrové kopie map, neexistence konkrétních parcel v mapě pozemkového
katastru, kopií listin atp.). K tomu se doporučuje následující postup:
Čl. II
Oprávněná osoba
1.

Oprávněná osoba před podáním písemné výzvy povinné osobě k vydání nemovitosti
zjistí původní nemovitosti (čísla parcel a budovy), které náleţely do majetku oprávněné
osoby nebo do majetku jejího právního předchůdce zejména z
a) vlastní evidence majetku,
b) kopií vloţek pozemkové knihy a zemských desek pro oprávněnou osobu nebo jejího
právního předchůdce, případně z kopie pozemnostního archu,
c) kopií z přídělového operátu či ze scelovacího operátu.
Pokud kopie vloţek pozemkové knihy nejsou jiţ v drţení oprávněné osoby, poţádá
oprávněná osoba o jejich vyhotovení příslušné katastrální pracoviště příslušného KÚ
(dále jen „KP“), v jehoţ územním obvodu se dotčené nemovitosti nacházejí (viz čl. IV).
Zemské desky (po roce 1875) jsou uloţeny u KÚ pro hl. m. Prahu, KP Praha. Moravské
zemské desky jsou uloţeny v Moravském zemském archivu v Brně a Slezské zemské
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desky jsou uloţeny v Zemském archivu v Opavě. Výpisy z těchto zemských desek
poskytují zemské archivy.
Výpisy z přídělového operátu poskytne oprávněné osobě příslušný pozemkový úřad,
který má dosud ve správě archiv s přídělovým řízením, nebo Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových (ÚZSVM) nebo příslušný státní archiv v případech, kdy jim tyto
agendy jiţ pozemkové úřady předaly. Ve výjimečných případech poskytne výpisy KP,
pokud jediné existující přídělové operáty jsou v jeho drţení.
2.

Následným porovnáním původních údajů o nemovitostech zjištěných podle bodu 1
s aktuálními údaji katastru nemovitostí, a to včetně porovnání jejich původního zobrazení
v mapách předchozí evidence se současným stavem evidovaným v katastru
nemovitostí, zjistí oprávněná osoba kdo je v katastru nemovitostí evidován jako jejich
vlastník. V případě, je-li jako vlastník evidovaná Česká republika, zjistí oprávněná osoba
i osobu, která je evidovaná s oprávněním hospodařit s majetkem státu nebo vykonávat
správu majetku státu.

3.

K porovnání podle bodu 2 oprávněné osoby vyuţijí
 speciální aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí pro majetkové vyrovnání
s církvemi a
 Dálkový přístup do katastru nemovitostí.
Aplikace Nahlíţení do katastru nemovitostí pro majetkové vyrovnání s církvemi bude
bezplatně k dispozici oprávněným osobám na adrese, kterou jim sdělí ČÚZK. Dálkový
přístup do katastru nemovitostí poskytne ČÚZK s odvoláním na ustanovení § 18 odst. 4
zákona na ţádost o zřízení bezúplatného dálkového přístupu oprávněným osobám na
dobu ode dne platnosti zákona do konce doby zákonem stanovené pro podání výzvy
k vydání nemovitosti (§ 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona). Pro zřízení Dálkového přístup
do katastru nemovitostí je třeba registrace a přidělení přístupových kódů. Postup včetně
formuláře ţádosti je na stránkách "Zaloţení zákaznického účtu":
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10014&AKCE=DOC:1
0-DALKOVY_PRISTUP. Formulář ţádosti je i v příloze č. 6. V jeho rubrice „Ust.
příslušného zákona, které zakládá nárok na poskytnutí bezúplatného dálkového
přístupu:“ se uvede „§ 18 odst. 4 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboţenskými společnostmi“.

4.

Vyuţitím aplikací podle bodu 3 můţe oprávněná osoba u nemovitostí zjistit
a) původní tvar, rozměr a polohu (geometrické a polohové určení) nemovitosti,
b) údaje o tom, do jakých parcel katastru nemovitostí byly sloučeny pozemky evidované
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (dále jen „parcely ZE“) nebo
původní pozemky, podle předchozích evidencí, které jiţ nejsou evidovány
samostatně v katastru nemovitostí ani jako parcely ZE,
c) osobu, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako vlastník a v případě, je-li jako
vlastník evidovaná Česká republika, i osobu, která je evidovaná s oprávněním
hospodařit s majetkem státu nebo vykonávat správu majetku státu,
d) v některých případech i údaje o listině (její název, popřípadě její bliţší označení),
na základě které byla nemovitost zapsána v katastru nemovitostí (v evidenci
nemovitostí) do vlastnictví státu.
Výše uvedené neplatí v katastrálních územích nebo v jejich částech, ve kterých jsou
dokončeny pozemkové úpravy, na jejichţ podkladě byl obnoven katastrální operát.
Informace o tom, zda v daném katastrálním území byla provedena obnova katastrálního
operátu na základě výsledků pozemkových úprav, bude dostupná v aplikaci Nahlíţení
do katastru nemovitostí pro majetkové vyrovnání s církvemi.
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V tomto případě musí pozemkový úřad sdělit, který pozemek podle schváleného návrhu
pozemkových úprav je náhradním pozemkem za pozemky, které byly ve vlastnictví dané
církve, náboţenského řádu a kongregace, a který bude předmětem vydání podle
zákona. V katastrálních územích, ve kterých byly pozemkové úpravy dokončeny podle
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, je u těchto pozemků podle § 3 odst. 5 zákona
č. 139/2002 Sb. vyznačeno upozornění, ţe se jedná o pozemky, které byly dříve
ve vlastnictví církve textem „Omezení převodu pozemků podle § 29 zákona č. 229/1991
Sb.“. Přesnější informace o tom, která z církví, náboţenského řádu či kongregací byla
původním vlastníkem směněného pozemku lze zjistit na pozemkovém úřadu.
5.

Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí pro majetkové vyrovnání s církvemi se
od veřejně dostupné verze „Nahlíţení do katastru nemovitostí“ liší hlavně tím, ţe je zde
moţnost najednou v daném území zobrazit obraz katastrální mapy i obraz mapy
pozemkového katastru, nebo obraz grafického přídělového plánu (volba v záloţce
„Vrstvy“). Zobrazení obou map můţe být doplněno podle volby uţivatele i ortofotem.
Rastrové obrazy katastrální mapy a mapy pozemkového katastru jsou pro účely této
aplikace transformovány pouze orientačně, odlišnými způsoby pro katastrální mapy a
mapy pozemkového katastru. Proto nelze zaručit zcela přesné ztotoţnění téţe hranice
zobrazené v obou typech mapy. Přesto lze prostřednictvím této aplikace u nemovitostí
evidovaných v katastru nemovitostí (dále jen „nemovitosti KN“) nebo u parcel ZE, nebo
u parcely evidované v předchozí evidenci, která jiţ není nebo ani nebyla evidována
v katastru nemovitostí jako parcela ZE, vyhledat:
 údaje o nemovitosti KN nebo parcele ZE, zejména označení, výměru, druh pozemku,
způsob vyuţití, způsob ochrany, kdo je v katastru nemovitostí evidován jako jejich
vlastník a je-li jako vlastník evidována Česká republika, lze získat i informaci, kdo je
v katastru nemovitostí evidován s oprávněním hospodařit s majetkem státu nebo
vykonávat správu majetku státu,
 geometrické a polohové určení nemovitosti KN i parcely ZE:
- geometrické a polohové určení nemovitosti KN jejím automatickým vyhledáním
aplikací přes zadané parcelní číslo zobrazením v katastrální mapě s moţným
zobrazením ortofota,
- je-li v informacích o parcele ZE uveden i odkaz na parcelu katastru nemovitostí,
lze jejím prostřednictvím v grafickém náhledu s obsahem katastrální mapy a mapy
pozemkového katastru v této aplikaci jednoduše najít přímo i zobrazení hledané
parcely ZE,
- není-li v informacích o parcele ZE odkaz uveden, geometrické a polohové určení
parcely ZE se zjistí vyhledáním této parcely v mapě pozemkového katastru
pro zadané katastrální území zobrazené na monitoru počítače,
 geometrické a polohové určení parcely podle předchozích evidencí, která není
evidována v katastru nemovitostí ani jako parcela ZE, jejím vyhledáním v mapě
pozemkového katastru (pro zadané katastrální území) zobrazené na monitoru
počítače.
Ve většině případů můţe v této aplikaci zobrazený obsah katastrální mapy doplněný
přibližnou transformací o zobrazení pozemkové drţby podle pozemkového katastru
plně nahradit písemné srovnávací sestavení parcel (bez uvedených výměr dílů parcel)
nebo kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové drţby podle dřívějších
pozemkových evidencí. Rozhodně je dostatečným podkladem pro zjištění, zda se
v katastru nemovitostí jedná o parcelu v původních hranicích, nebo z jakých původních
parcel pozemkového katastru konkrétní parcela katastru nemovitostí vznikla nebo
naopak do jakých parcel katastru nemovitostí byly části původní parcely pozemkového
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katastru přisloučeny. Dále, kde se původní pozemek nacházel, popřípadě zda je nutné
jej nebo jeho část, která je evidovaná ve vlastnictví státu, v terénu vytyčit, zaměřit a
nechat pro jeho převod vyhotovit geometrický plán. Aplikace umoţňuje prostřednictvím
tohoto zobrazení přímo zjistit i informace o parcelách KN (o parcelách katastru
nemovitostí, do kterých byly části původní parcely pozemkového katastru přisloučeny), a
to včetně údajů o tom, kdo je v katastru nemovitostí evidován jako vlastník a v případně
České republiky včetně údajů o osobě, která je evidovaná s oprávněním hospodařit
s majetkem státu nebo vykonávat správu majetku státu.
Pro jednodušší vyhledávání původních parcel ZE v katastrálních územích s dokončenou
obnovou katastrálního operátu po 1.1.1993, bude z této aplikace přístupné i „Porovnání
parcel se stavem před obnovou katastrálního operátu a po ní“. Lokalizováním podle
parcelního čísla parcely KN po obnově tak bude moţné snadno vyhledat území,
ve kterém byla v mapě pozemkového katastru zobrazena zájmová parcela ZE.
6.

Aplikací „Dálkový přístup do katastru nemovitostí České republiky“, jejímţ vyuţitím
lze získat vedle jiných údajů o nemovitosti i informace, kdo je v katastru nemovitostí
evidován u dané nemovitosti jako vlastník a v případě České republiky, kdo je povinnou
osobou podle zákona, jaká jsou u dané nemovitosti evidovaná jiná věcná práva,
v některých případech i informaci o listině (její název, popřípadě její bliţší označení),
na základě které byla nemovitost zapsána v katastru nemovitostí (v evidenci
nemovitostí) do vlastnictví státu.

7.

V případě, ţe oprávněná osoba nemá v držení
 kopie pozemkové knihy,
 kopie zemských desek,
 listiny, na základě kterých pozbyla předmětné nemovitosti, nebo
 aplikace uvedená v odstavci 5 neobsahuje v zadaném katastrálním území
zobrazení mapy pozemkového katastru, nebo bude její zobrazení nečitelné,
nebo původní nemovitosti (parcely) vznikly v mapách jiné pozemkové evidence,
než je pozemkový katastr,
požádá oprávněná osoba příslušné KP v případě potřeby o vydání
a) kopie nebo opisu vloţky pozemkové knihy, zemských desek (v případě zemských
desek uloţených na KÚ pro hl. město Prahu), popřípadě ověřené kopie listiny
ze sbírky listin pozemkové knihy, pro oprávněnou osobu nebo jejího právního
předchůdce,
b) výpis nebo kopii z přídělového nebo scelovacího operátu v případech, kdy jsou tyto
operáty pouze v drţení KP,
c) případně podle poţadavku i o ověřené kopie přídělové listiny ze sbírky listin katastru
nemovitostí, na základě kterých bylo vlastnické právo oprávněné osobě zapsáno
do katastru nemovitostí (evidence nemovitostí),
d) ověřené kopie listiny, na základě které pozbyla oprávněná osoba vlastnické právo a
na základě které bylo do katastru nemovitostí (evidence nemovitostí) k předmětným
nemovitostem zapsáno vlastnické právo pro Českou republiku,
e) kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové drţby podle dřívějších
pozemkových evidencí, nebylo-li moţné toto z výše uvedených důvodů získat
z aplikace Nahlíţení do katastru nemovitostí pro majetkové vyrovnání s církvemi,
nebo
f) jednoduchého porovnání parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami
katastru nemovitostí bez uvedení výměr částí parcel (dokument, z něhoţ bude
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zřejmé, do které ze stávajících parcel příslušná nemovitost nebo její část zasahuje),
(viz příloha č. 1).
Nemovitost musí být v dohodě o vydání uvedena údaji katastru nemovitostí. Bude-li
předmětem vydání pozemek, který je pouze částí pozemku evidovaného v katastru
nemovitostí v podobě parcely, musí být neoddělitelnou součástí dohody geometrický
plán.
8.

Katastrální pracoviště poskytne oprávněným osobám data podle § 18 odst. 4 a 5
pouze na základě ţádosti podepsané osobou oprávněnou za církevní subjekt jednat
nebo osobou jí zmocněnou. V případě Římskokatolické církve bude ţádosti
podepisovat osoba oprávněná na úrovni diecéze nebo osoba jí zmocněná. V ţádosti
musí být vţdy uveden účel, pro který jsou data poţadována.
Čl. III
Povinná osoba i nepříslušná osoba

Povinná osoba i nepříslušná osoba po obdrţení písemné výzvy oprávněné osoby k vydání
nemovitosti:
1.

K porovnání (ověření) podkladů výzvy se stavem katastru nemovitostí vyuţije obdobným
způsobem jako oprávněná osoba aplikace publikující údaje informačního systému
katastru nemovitostí, tj. aplikace
 Nahlíţení do katastru nemovitostí pro majetkové vyrovnání s církvemi,
 Dálkový přístup do katastru nemovitostí.
Povinné osoby, pokud mají informační systémy s údaji, které jim poskytuje ČÚZK
z informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), vyuţijí i je k ověření podkladů
předloţených jim oprávněnou osobou.
Aplikace Nahlíţení do katastru nemovitostí pro majetkové vyrovnání s církvemi je i jim
poskytována bezplatně.
Dálkový přístup do katastru nemovitostí poskytuje ČÚZK organizačním sloţkám státu
podle § 22 odst. 5 katastrálního zákona a dalším subjektům podle zvláštního zákona
bezplatně.
Pozemkovému fondu České republiky, Lesům České republiky, s.p., a dalším povinným
osobám, které nejsou organizační sloţkou státu, ani subjektem podle § 22 odst. 5
katastrálního zákona poskytuje ČÚZK Dálkový přístup do katastru nemovitostí za úplatu
podle § 10 a přílohy č. 3a vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Obrátí-li se oprávněná osoba s výzvou na osobu, která je nepříslušná a není-li
nepříslušné osobě z dokladů, které jí oprávněná osoba s výzvou předloţila, nebo
z katastru nemovitostí s vyuţitím výše uvedených aplikací povinná osoba známa,
poţádá příslušné KP o zjištění, kdo je v katastru nemovitostí u předmětné nemovitosti
evidován jako vlastník a v případě České republiky, která osoba je v katastru nemovitostí
evidovaná s oprávněním hospodařit s tímto majetkem nebo vykonávat správu majetku
státu. KP nepříslušné osobě vyhotoví bezplatně dokument, z něhoţ bude zřejmé,
do které ze stávajících parcel příslušná nemovitost nebo její část zasahuje a tento
dokument zašle nepříslušné osobě. Dokument bude vyhotoven ve formě jednoduchého
porovnání parcel [viz čl. II, odst. 7, písm. f)].

3.

Povinné osoby ani nepříslušné osoby nebudou poţadovat na KP podklady, které je jim
při podání výzvy povinna doloţit oprávněná osoba a které jiţ jednou KP v minulosti
oprávněné osobě vydaly. S ţádostí o tyto podklady se však povinné osoby nebo
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nepříslušné osoby mohou na KP obrátit v případech nečitelnosti podkladů nebo jejich
absence. Oprávněnou osobou nově vyţádané podklady obdrţí povinná osoba podle IV
odst. 11.
4.

Pokud oprávněná osoba ve výzvě o vydání označí předmětnou nemovitost podle stavu
v době, kdy se stala předmětem majetkové křivdy, povinná osoba zjistí postupem podle
čl. II odst. 2 aţ 6, s jakými údaji katastru nemovitostí je dotčená nemovitost v katastru
nemovitostí evidovaná, popř. do které ze stávajících parcel katastru nemovitostí
příslušná nemovitost nebo její část zasahuje. Nemovitost musí být v dohodě o vydání
uvedena údaji katastru nemovitostí. Bude-li předmětem vydání pozemek, který je pouze
částí pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v podobě parcely, musí být
neoddělitelnou součástí dohody geometrický plán. Pokud geometrický plán nebyl jiţ
přiloţen k výzvě o vydání nemovitosti oprávněnou osobou, zajistí jeho vyhotovení
povinná osoba u osoby oprávněné vykonávat tyto zeměměřické činnosti (§ 9 odst. 1 a 2
a § 10 odst. 1 a 2 zákona). Vyhotovení geometrického plánu zajistí u této osoby přímo
nebo prostřednictvím pozemkového úřadu.
Čl. IV
Katastrální úřad

1.

Příslušné KP poskytne oprávněné osobě na její ţádost ze zadaného katastrálního území
v elektronické nebo listinné podobě kopii popř. úplný opis knihovních vloţek pozemkové
knihy nebo zemských desek, ve kterých je zapsána oprávněná osoba nebo její právní
předchůdce jako vlastník předmětných nemovitostí. Pro svou potřebu si z této kopie
nebo opisu KP vyhotoví nejlépe barevný rastrový obraz, pokud ho jiţ nemá vyhotoven.

2.

Určitou pomůckou pro vyhledání (určení) oprávněných osob nebo jejich právních
předchůdců podle zákona je:
a) Přehled typů tzv. církevních právnických osob (viz příloha č. 2).
b) Příloha č. 14 Metodického návodu pro zápis právních vztahů k nemovitostem
do evidence nemovitostí „Seznam právnických osob jednotlivých církví“ 984 410 MN-1,
která byla vyhotovena na podkladě dopisu Ministerstva kultury ČSR ze dne 20. února
1986 k právní subjektivitě církví a náboţenských společností, ve kterém je seznam
osob, které se u jednotlivých církví a náboţenských společností s působností
na území ČSR v dané době na základě jejich vnitrocírkevních zřízení všeobecně
povaţovaly za právnické osoby (viz příloha č. 3).
c) Evidence právnických osob církve římskokatolické, včetně historických právnických
osob vzniklých před účinností CIC z roku 1983 vyhotovená Ministerstvem kultury podle
zákona č. 308/1991 Sb. (viz příloha č. 5).
d) Rejstřík registrovaných církví a náboţenských společností, Rejstřík evidovaných
právnických osob a Rejstřík registrovaných církví a náboţenských společností,
dosaţitelný na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/2.

3.

Podle vlastního uváţení s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem z poskytování
informací z pozemkové knihy a z katastru nemovitostí církevním osobám v souvislosti
s připravovanou právní úpravou majetkoprávního vyrovnání s církvemi z konce
devadesátých let a stejně tak v souvislosti s přípravou výčtového zákona o navrácení
majetku církvím z let 2003 aţ 2004 pořídí KP rastrový obraz rejstříků knihovních
vlastníků.
Rastrový obraz KP do 31.12.2012 nepořizuje pro katastrální území, pro které jiţ má
vyhotoven seznam (rejstřík) církevních osob s čísly příslušných knihovních vloţek
prohledáním rejstříků knihovních vlastníků pozemkové knihy nebo pokud z dosavadních
jednání se zástupci oprávněných osob v obvodu působnosti KP vyplývá, ţe tyto osoby
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jiţ mají svou vlastní evidenci majetku úplnou a podklady pro podání výzvy k vydání
majetku podle zákona mají připravené.
Rejstříky knihovních vlastníků mohou být jednoduchou pomůckou pro oprávněné osoby
k vyhledání jejich majetku v daném katastrálním území, nebo majetku, který vlastnil
jejich právní předchůdce, pokud teprve tento majetek začínají zjišťovat. Rejstříky
knihovních vlastníků budou dostupné prostřednictvím aplikace Nahlíţení do katastru
nemovitostí pro majetkové vyrovnání s církvemi.
4.

Z těchto rejstříků oprávněná osoba vybere čísla knihovních vloţek, ve kterých je
evidován její původní majetek či majetek jejího právního předchůdce.

5.

Ve sloţitých případech, např. v souvislosti s příděly nebo se scelováním pozemků, nebo
v případě, kdy aplikace Nahlíţení do katastru nemovitostí pro majetkové vyrovnání
s církvemi neobsahuje v zadaném katastrálním území zobrazení mapy pozemkového
katastru, nebo bude její zobrazení nečitelné, nebo původní nemovitosti (parcely) vznikly
v mapách jiné pozemkové evidence, se KP s oprávněnou osobou dohodne
na vyhotovení dalších podkladů.

6.

Na základě ţádosti vyhotoví KP oprávněné osobě ověřenou kopii listiny ze sbírky listin,
na jejímţ základě bylo zapsáno do katastru nemovitostí (evidence nemovitostí)
vlastnické právo pro stát.

7.

KP vyhotoví do 3 měsíců od obdrţení ţádosti nepříslušné osoby, které není známa
povinná osoba, dokument, z něhoţ bude zřejmé, do které ze stávajících parcel katastru
nemovitostí příslušná nemovitost nebo její část zasahuje. Dokument bude vyhotoven
ve formě jednoduchého porovnání parcel bez uvedení výměr částí parcel [čl. II, odst. 7,
písm. f)].

8.

KP poskytne poţadované podklady pro oprávněnou osobu pouze osobě, která bude mít
pověření statutárním zástupcem příslušné církve nebo náboţenské společnosti nebo
církevní právnické osoby nebo Náboţenské matice (viz Rejstřík registrovaných církví a
náboţenských společností, Rejstřík evidovaných právnických osob a Rejstřík
registrovaných
církví
a
náboţenských
společností,
dosaţitelný
na
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/.).

9.

KP nebude poskytovat povinným ani nepříslušným osobám podklady, které jiţ jednou
byly jimi vydány oprávněné osobě. KP si povede evidenci ţadatelů a evidenci podkladů
z katastru nemovitostí a z předchozích pozemkových evidencí, které s odvoláním
na zákon poskytlo ţadateli bezúplatně. S výjimkou uvedenou v čl. 3 odst. 3.

10. Podle § 18 odst. 4 a 5 zákona musí být při aplikaci tohoto zákona šetřen jeho účel,
kterým je zmírnění majetkových křivd způsobených registrovaným církvím a
náboţenským společnostem v rozhodném období. Orgány veřejné moci poskytnou
oprávněným osobám součinnost zejména tím, ţe jim bez zbytečného odkladu bezplatně
poskytnou výpisy a opisy z evidence a jiné podklady, které mohou přispět k objasnění
jejich nároků. Je-li to třeba k prověření nároku oprávněné osoby, poskytne příslušný KÚ
oprávněné osobě, povinné osobě nebo nepříslušné osobě bezplatně příslušné údaje
z katastru nemovitostí a v případě potřeby vyhotoví identifikaci parcel nebo jiný
dokument, z něhoţ bude vyplývat, do které z dnešních parcel nemovitá věc, která je
předmětem nároku, nebo její část zasahuje.
11.
Podklady, které KP po vydání tohoto doporučeného postupu poskytne oprávněné osobě,
poskytne na vyţádání i povinné osobě.
12. KÚ zajistí po dohodě s oprávněnými a povinnými osobami školení k praktické aplikaci
doporučeného postupu. Školení školitelů na KÚ zajistí a typové případy, se kterými je
moţno se setkat v praxi, pro tato školení připraví ČÚZK.
7

