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2 Metodika a legislativa

2.1 Metodika a legislativa EN-úvod

EVIDENCE NEMOVITOSTÍ je samostatný program začleněný standardně do programového systému
KEO-X  -  Komplexní  evidence  obce.  Program  se  jednoznačně  přizpůsobuje  využití  dat  z  ISKN
(Informační  systém  katastru  nemovitostí).  Naplnění  probíhá  prostřednictvím  výměnného  formátu
katastru, který lze na příslušném místě objednat (běžně katastrální úřad).

ISKN představuje údaje souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky. Základním
pojmům a návaznostem jsou věnovány následující kapitoly příručky.

Katastrální úřady na žádost úřadu poskytují data na médiích za poplatek (měrná jednotka = 1 kB).

Program  je  orientován  na  maximálně  jednoduché  použití  v  následujících  nejčastějších  situacích
(možnosti programu jsou ovšem mnohem širší):

1. tisk sestav z poskytnutých dat v podobě, na jaké jste zvyklí,
2. vyhledání a tisk informací o konkrétní parcele,
3. vyhledání vlastnictví na základě jména vlastníka nebo uživatele v jednom nebo ve více katastrech a

výtisk informací. 

2.2 Výměnný formát ISKN

Soubor  popisných  informací  a  struktura  souboru
popisných informací (výměnné formáty)

Původním  předmětem  výměny  byly  databázové  soubory  (formát  .DBF).  S  původním  formátem
pracuje původní program Registr pozemků; informace ohledně tohoto formátu najdete v příručce k
původnímu programu Registr pozemků.
Současným předmětem výměny je „nový výměnný formát ISKN v textovém tvaru“ (formát .VFK). S
tímto formátem pracuje program Evidence nemovitostí (ISKN), k němuž je tato příručka.

Podrobné informace ohledně předávaných dat, rozsahu předávaných dat, ceny dat, apod. najdete
na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (http://www.cuzk.cz).

Výměnný formát ISKN

Na  předaném  médiu  obdržíte  jeden  soubor  s  příponou  .VFK,  popř.  zkomprimovaný  do  běžných
formátů (zip, gz).

Výměnný  formát  je  v textové  podobě  (lze  jej  editovat  např.  pomocí  programu  Notepad).  Obsahuje
hlavičku s informací, kdy a kdo soubor vyexportoval a jak je omezen (např. na x katastrálních území).
Dále obsahuje jednotlivé tabulky, jejichž celkový počet je kolem 60ti  (viz příloha 1).  V podobě těchto
tabulek jsou i  veškeré číselníky.  Číselníky  jsou omezeny  na údaje,  které jsou  v rámci  omezení  dat
potřebné; tzn. číselník krajů bude mít ve většině případů jednu položku.

Popis návaznosti změnových vět na základní soubor VF
ISKN

http://www.cuzk.cz
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Při spuštění změnového exportu je umožněno vybrat následující datové skupiny:

Nemovitosti
Jednotky
Bonit. díly parcel
Vlastnictví
JPV
Prvky kat. mapy
BPEJ.

Objekty vybrané v parametrech spuštění exportu jsou součástí dat. souboru i v případě, pokud na nich
nebyla  provedena  změna  (jsou  platné).  Pro  ostatní  objekty  vybraných  datových  skupin  jsou
exportovány jen změnové věty.

Ve změnovém exportu jsou data z tabulek následujících typů:

a) Tabulky předmětu KN podléhají principu historizace, udržuje se minulost a přítomnost.

Jde  o  tabulky,  kde  jsou  informace  o  OS,  parcelách,  budovách,  jednotkách,  JPV,  přiřazených
listinách, kat. tělesech.
Aktuálnost těchto dat vyjadřují atributy stav dat a kontext změn.

Mohou nastat následující kombinace atributů:

Operace Stav dat Kontext změn Událost

UPDATE

-1 1

Objekt byl v
exportovaném období

změněn. Datum
ukončení platnosti:

datum zániku

0 3

Objekt byl v
exportovaném období

změněn. Datum
započetí platnosti:

datum vzniku

DELETE 3 1
Objekt byl v

exportovaném období
zrušen

INSERT 0 3
Objekt vznikl v

exportovaném období

LOCK 0 2
Objekty zadané ve

vstupních parametrech

 

Pro operaci UPDATE jsou v exportovaném datovém souboru dvě věty se stejným ID, čímž
se liší od operace INSERT a DELETE, které mají v souboru vždy jen jeden záznam s
jedním ID.

b) Tabulky nepodléhají principu historizace, udržuje se aktuální stav:

V těchto tabulkách jsou informace o řízení, předmětu řízení, objektů řízení …
Tyto informace nelze exportovat pomocí změnových vět.

c) Export číselníků - exportují se jen data, jejichž platnost byla započata nebo ukončena v zadaném
intervalu vstupních parametrů „Platnost od“ – „Platnost do“.
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Závěr:

Konzistence dat je zaručena pro exportované datové bloky, které je možné vybrat pro změnový export.
Doporučujeme, aby intervaly exportů na sebe navazovaly, včetně časového údaje (hh.min).

Seznam datových bloků pro import

Tato kapitola obsahuje seznam datových bloků,  jejichž data se importují  v rámci  importu výměnného
formátu ISKN do tabulek systému ISKN.

Datový blok

Kód Jméno Popis

PAR PARCELY Parcely

BUD BUDOVY Budovy

TEL TELESA
Katastrální tělesa (Listy

vlastnictví)

RZO R_ZPOCHR
Přiřazení způsobu ochrany k

nemovitostem.

BDP BONIT_DILY_PARC
Přiřazení kódů BPEJ k

parcelám

SOBR SOURADNICE_OBRAZU
Souřadnice obrazu bodů

polohopisu v mapě

SBP SPOJENI_B_POLOH
Spojení bodů polohopisu –
definuje polohopisné liniové

prvky

SBM SPOJENI_B_MAPY
Spojení bodů mapy – definuje
nepolohopisné liniové prvky

HP HRANICE_PARCEL Hranice parcel

OP OBRAZY_PARCEL
Obrazy parcel (parcelní číslo,

značka druhu pozemku,..)

OB OBRAZY_BUDOV
Obrazy budov (obvod budovy,

značka druhu budovy)

DPM DALSI_PRVKY_MAPY Další prvky mapy

OBBP OBRAZY_BODU_BP Obrazy bodů BP

HBPEJ HRANICE_BPEJ Hranice BPEJ

OBPEJ OZNACENI_BPEJ Označení BPEJ

SPOL SOURADNICE_POLOHY
Souřadnice polohy bodů

polohopisu (měřené)

SRST SROVNAVACI_SESTAVENI
Srovnávací sestavení parcel
(pouze pro obnovu operátu -

řízení OO)

 

Poznámky k importu datových bloků

Bloky obsahující sloupec PRIZNAK_KONTEXTU se importují na základě jeho hodnoty:

PRIZNAK_KONTEXTU  =  3  ..  vzniká  návrh  změny  N  =  nový  ..  může  být  použito  libovolné  ID
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(unikátnost v rámci bloku)
PRIZNAK_KONTEXTU = 1 .. vzniká návrh změny Z = zrušit .. musí být použito původní ID
PRIZNAK_KONTEXTU = 1 + 3 (dvojice řádků se stejným ID) .. vzniká návrh změny A = aktualizovat
.. musí být použito původní ID
PRIZNAK_KONTEXTU = 2 .. vzniká návrh změny - = zachovat .. musí být použito původní ID

Jiné  hodnoty  (kombinace  hodnot  pro  více  řádků  se  stejným  ID)  případně  nevyplnění  sloupce
PRIZNAK_KONTEXTU jsou při importu nepřípustné.

Podmínkou pro vytvoření nové parcely je rezervace jejího čísla a podlomení.

Při  importu  bloků  HP,  OP,  OB,  DPM,  OBBP,  HBPEJ,  OBPEJ  (prvky  katastrální  mapy)  musí  být
splněny podmínky vyplývající z vlastností prvků mapy a přirozené geometrické podmínky:

textové prvky musí mít vyplněny souřadnice X,Y (texty  jsou vždy  nepolohopisné prvky),  text,  úhel,
velikost a justifikaci, nesmí naopak existovat navázané záznamy v blocích SBP, SBM
značky  musí  mít vyplněnu vazbu na bod polohopisu (polohopisné  značky)  nebo  souřadnice  X,Y
(nepolohopisné značky),  úhel  a  velikost,  nesmějí  naopak  existovat  navázané  záznamy  v blocích
SBP, SBM
liniové  prvky  -  musí  existovat  navázané  záznamy  v  blocích  SBP  (polohopisné  prvky),  SBM
(nepolohopisné prvky), jejich počet musí být aspoň dva body (pro lomenou čáru a křivku), právě tři
body  pro  oblouk  a  kružnici  danou  třemi  body,  právě  jeden  bod  pro  kružnici  danou  středem  a
poloměrem
hodnota sloupce TYPPPD_KOD musí být v souladu s obsahem bloku TYPPPD (Číselník typů prvků
prostorových dat).

Při  importu  prvků  katastrální  mapy  se  připouští  pouze  PRIZNAK_KONTEXTU  =  3  (nový  prvek)  a
PRIZNAK_KONTEXTU = 1 (rušený prvek).

Při rušení liniového prvku musí být zrušeny také všechny navázané záznamy v blocích SBP a SBM,
jinak řečeno s liniovým prvkem a navázanými záznamy v blocích SBP a SBM je nutno zacházet jako s
"jedním prvkem".

Bloky  SOBR  a  SPOL  neobsahují  sloupec  PRIZNAK_KONTEXTU,  import  se  provádí  na  základě
hodnoty sloupce STAV_DAT:

STAV_DAT =  2 ..  vzniká nový  bod  polohopisu  ve  stavu  Pořizován,  podmínkou  je  přiřazení  jeho
ZPMZ (sloupce KATUZE_KOD a CISLO_ZPMZ), může být použito libovolné ID (unikátnost v rámci
bloku)
STAV_DAT  =  0  ..  použití  bodu  existujícího  v  databázi,  přiřazeni  ZPMZ  není  nutné  (importem
nedochází  ke změně v databázi),  může být použito libovolné  ID  (unikátnost  v rámci  bloku)  -  při
importu  se  provádí  spárování  s  databází  na  základě  přirozené  identifikace  bodu  polohopisu
(sloupce KATUZE_KOD + CISLO_ZPMZ + CISLO_TL + CISLO_BODU).

Jiné hodnoty případně nevyplnění sloupce STAV_DAT jsou při importu nepřípustné.

Blok SRST (srovnávací sestavení parcel) lze použít pouze pro řízení OO (obnova operátu).

 

2.3 Základní pojmy
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Číslo vlastnictví: číslo uvedené na listu vlastnictví
Číslo domovní: číslo popisné nebo evidenční
ISKN:  Informační  systém  katastru  nemovitostí.  Během  roku  2002  byla  dokončena  realizace
projektu  nového  informačního  systému,  program byl  zaveden  u  všech  subjektů,  byla  převedena
data a proškolena obsluha.
NVF: Nový výměnný formát, VFK formát, výměnný formát katastru (ISKN) …
Oprávněný subjekt: Fyzická nebo právnická osoba jako vlastník nebo jiný oprávněný.  Manželé v
bezpodílovém spoluvlastnictví nebo jiném oprávnění.
Charakteristika oprávněného subjektu: Bližší určení subjektu, označení právnické osoby …
Parcela: Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí  územně správní  jednotky
nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků popř.
rozhraním využití pozemků
Budova: Nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem,  která je prostorově soustředěna a
navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
Část budovy: Je taková část, která obsahuje části  budov označené čísly  popisnými,  pokud byly
sloučeny do jedné budovy Prohlášením vlastníka.
Jednotka: Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor vyčleněný na základě příslušné listiny
jako jednotka.
Způsob  ochrany  nemovitosti:  -  Číselník  způsobu  ochrany  vyznačuje  vztah  nemovitosti  k
vybraným  způsobům  ochrany  z  oblasti  ochrany  přírody,  kultury  nebo  zdravotnictví  a  umístění
geodetického bodu na parcele, které jsou obsaženy v číselníku typů ochrany nemovitosti.
SJM: Společné jmění manželů
KÚ: Katastrální úřad
RČ: Rodné číslo
Jiný  právní  vztah:  Jiný  právní  vztah  vyjadřuje  jiný  než  vlastnický  vztah  jednoho  subjektu
(oprávněného  subjektu  nebo  nemovitosti)  k  jednomu  předmětu  (k  jedné  nemovitosti,  k  vlastnictví
nebo k dalšímu jinému právnímu vztahu).
Účastník:  Účastníky  se  rozumí  fyzické  nebo  právnické  osoby  (případně  jejich  organizační
jednotky) dotčené příslušným řízením.
Listina: Jsou podkladem rozhodování a/nebo zápisu do KN v rámci řízení.

 
 

2.4 Legislativní rámec

 

Seznam zákonů, vyhlášek a nařízení vlády  v oboru zeměměřictví  a katastru nemovitostí  a předpis o
svobodném přístupu k informacím.

 

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č.
90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb, zákona č. 30/2000 Sb.

a zákona č. 120/2001 Sb.

č. 265/1992 Sb.

Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č.
103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č.

220/2000 Sb.

č. 344/1992 Sb.

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. č. 359/1992 Sb.
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62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001
Sb. a zákona č. 175/2003 Sb. s platností do 31.12.2003

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č.
62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001

Sb. a zákona č. 175/2003 Sb. s účinností od 1.1.2004

č. 359/1992 Sb.

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č.

120/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb.
č. 200/1994 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

č. 106/1999 Sb.

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením, ve znění pozdějších předpisů

č. 31/1995 Sb.

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve

znění pozdějších předpisů

č. 190/1996 Sb. - 1.část

č. 190/1996 Sb. - 2.část

Příloha

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o
poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR

č. 162/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční
systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a

zásady jejich používání
č. 116/1995 Sb.

Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru
nemovitostí České republiky a evidence obyvatel

č. 111/2001 Sb.
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3 Číselníky

3.1 Číselníky-přehled

Přehled číselníků používaných systémem REG

Modul Evidence pozemků

Název číselníku Statut Distribuční číselník Tabulka

Katastrálních území
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs01

Kraje
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs02

Okresy
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs03

Obce
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs04

Části obce
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs05

Druhy pozemků
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs06

Způsob využití
pozemku

Systémový, společný -
S1

ne RegPozCs07

Způsoby určení
výměry

Systémový, společný -
S1

ne RegPozCs08

Zdroje parcel ZE
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs09

Typy budov
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs10

Způsoby využití budov
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs11

Typy jednotek
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs12

Způsob využití jednotek
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs13

Způsoby ochrany
nemovitostí

Systémový, společný -
S1

ne RegPozCs14

Charakteristiky
oprávněných subjektů

Systémový, společný -
S1

ne RegPozCs15

Typy předmětu řízení
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs16

Typy právních vztahů
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs17

Typy listin
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs18

Další údaje listin
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs19
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Typy účastníků řízení
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs20

Typy souřadnicových
systémů

Systémový, společný -
S1

ne RegPozCs21

Prvky prostorových dat
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs22

Kódy charakteristiky
kvality bodu

Systémový, společný -
S1

ne RegPozCs23

Typy řízení
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs24

Mapové listy
Systémový, společný -

S1
ne RegPozCs25

Uživatelské typy
klasifikace

Systémový, společný -
U1

ano RegRegCs01
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4 REG - Evidence nemovitostí

4.1 Úvod Evidence nemovitostí

Modul  Evidence  nemovitostí  zpřístupňuje  data  převzatá  z  katastru  nemovitostí.  Data  lze  zobrazit
pomocí několika pohledů: Parcely, Budovy, Vlastnictví, Subjekty a Jednotky.

Lze  pracovat  s  výběrem  katastrálních  území  a  informacemi  o  parcelách,  vlastnících,  budovách,
subjektech a jednotkách. Pomocí filtru lze vyhledat a zobrazit požadovanou informaci, a to jak v rámci
seznamu, tak v detailu. Zobrazené informace lze tisknout.

V jeho hlavním okně jsou specifické informativní prvky, ovládací prvky a seznam záznamů. Vše ostatní
(panel nástrojů,  menu,  ikony  atd.)  je shodné s dalšími  moduly,  viz příručka  Stereotypy,  kap.  Popis
základní obrazovky.

Hlavní pracovní plocha modulu Evidence nemovitostí obsahuje následující informace a prvky:

Aktuálně vybrané katastry - vedle tlačítka Katastry se nalézá seznam aktuálně zvolených
katastrů, jejichž data jsou zobrazena v seznamu

Stav - v horní části okna naleznete informace o stavu ve všech nebo jen vybraných katastrech, tzn.
jejich celkový počet vlastníků, pozemků a budov

Aktuální filtr - nad seznamem vlevo je indikátor aktuálního filtru (např. Parcely, Vlastnictví, Budovy
atd.)

Seznam záznamů - seznam zobrazuje data na základě nastaveného filtru. Mohou to být Parcely,
Vlastnictví, Budovy, Subjekty nebo Jednotky.

Ovládací prvky - slouží k nastavování a práci s Evidencí Pozemků, veškeré akce jsou obecně
popsány v kapitole Přehled funkcí.

 

4.2 Přehled funkcí

Základní funkce:

Určení katastrů pro vyhledávání informací
Výběr pohledu
Filtrování dat
Zobrazení detailu
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Připojení libovolného počtu dokumentů k informaci (parcela, budova, vlastník)
Připojení  libovolné  poznámky  s  možností  kategorizace  poznámek  pomocí  číselníku  a  připojení
libovolného počtu dokumentů k poznámce
Import poznámek ze systému KEO (DOS)
Import dat ve formátu ISKN
Export dat ve struktuře XML
Tisky (seznamů a detailů).

 

Výběr katastru

Zvolením katastru/katastrů určíte, čí data o pozemcích se mají zobrazit.

V  hlavním  okně  vlevo  nahoře  klikněte  na  tlačítko   (nebo  tlačítko  Filtr  volba  Katastry).
Zobrazí se okno pro výběr katastru/katastrů.

 

Práce se seznamem

Seznam lze upravovat a provádět v něm řada činností,  viz příručka Stereotypy,  kapitola Uživatelské
úpravy a činnosti.

 

Výběr pohledu

Data lze zobrazovat pomocí několika pohledů:

Parcely
Budovy
Vlastnictví
Subjekty
Jednotky.

 

Filtrování dat

Pomocí tlačítka Filtr je možné data konkrétního pohledu dále filtrovat.

 

Detail

Formulář pro detail záznamu obsahuje podrobné údaje o konkrétním záznamu.

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a kliknutím na tlačítko Detail v
hlavním okně dole.

 

Poznámky
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K jednotlivým záznamům lze přidávat vlastní  textové poznámky.  K poznámce můžete přidat jeden  či
více  dokumentů.  Poznámky  můžete  dále  vytisknout  či  nastavit  přístup  k  nim  pouze  určeným
uživatelům.

Další informace o poznámkách naleznete v kapitole Poznámky.

 

Dokument

K jednotlivým záznamům lze přidávat vlastní dokumenty (textové, obrázkové a jiné soubory). Můžete je
dále vytisknout či nastavit přístup k nim pouze určeným uživatelům.

 

Tisk záznamu/seznamu

Tisk lze provádět na dvou úrovních.

1. Tisk záznamu - provedete tlačítkem Tisk ve formuláři pro detail záznamu.
2. Tisk seznamu záznamů - v hlavním okně dole stiskněte tlačítko Tisk a vyberte tiskovou sestavu.

Každý filtr (Parcely, Subjekty...) má odlišné tiskové sestavy.

 

Grafy

Graf zobrazující procentuální poměr záznamů dle daného kritéria otevřete kliknutím na tlačítko Grafy v
hlavním okně dole.

 

Historie

Historie  obsahuje  seznam  všech  záznamů,  tedy  jejich  aktuální  i  minulý  stav.  Další  informace  o
dokumentech naleznete v kapitole Historie.

 

Data

Veškeré údaje lze mezi jednotlivými uživateli KEO-X exportovat a importovat. Lze provádět následující:

Import dat
Import ze systému KEO
Export dat.

 

4.3 Výběr katastru

Před započetím práce s evidencí pozemků je nutno určit katastry, jejichž údaje o pozemcích chcete
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zobrazit.

Volbu jednoho či více katastrů, provedete následovně:

1. V okně Pozemky stiskněte tlačítko .

Zobrazí  se  okno  Výběr  katastrů.  Levá  strana  okna  obsahuje  katastry  nevybrané,  pravá  strana
katastry vybrané.

2. Dále pokračujte podle obecného postupu při výběru, viz příručka Stereotypy, kapitola Výběr.

 

 

4.4 Pohled Parcely

4.4.1 Pohled Parcely

Seznam (tabulka) parcel obsahuje tyto sloupce:

katastrální územní kód
katastrální území
druh čísla parcely
kmenové parcelové číslo
díl
číslo domovní - písmeno e značí číslo evidenční, písmeno p značí číslo popisné, b - bez udání, r -
rozestavěná, bez písmene - není definováno ve vstupních datech

výměra (m2)
vlastnictví
druh pozemku
... - indikace přítomnosti dokumentu
poznámka

Kapitola Pohled Parcely obsahuje následující témata:

Filtr - Zadání kritérií do rozšířeného filtru.
Detail - Vstup do evidenčního listu parcely a popis jeho údajů. Zobrazení souvisejících informací.
Tisk záznamu a tisk seznamu - Tisk vybrané parcely nebo všech parcel v seznamu.
Grafy - Zobrazení grafu.

Dalšími souvisejícími tématy jsou:

Poznámky - Vytvoření, prohlížení, úprava, smazání poznámky.
Dokument - Přidání, prohlížení, úprava, odstranění dokumentu.
Historie - Zobrazení historie parcel.

 

4.4.2 Filtr

Filtr  umožní  zúžit výběr  v rámci  vybraných  katastrů.  Slouží  pro  zobrazení,  ale  i  pro  přípravu  tisku
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sestavy při zadané podmínce.

1. V hlavním okně dole klikněte na tlačítko Filtr.

Zobrazí se okno Rozšířený filtr - Parcely.

2. Do polí zadejte kritéria filtru.
číslo parcely - zadává se čísla oddělená čárkami -1,-153, nebo intervaly -1..-123 (obdobně u
ostatních položek filtru s číselnou hodnotou)
čp (číslo popisné), če (číslo evidenční) nebo bez čd (bez čísla domovního) - mezi č.p., č.e.,
č.b. platí logický součet a vybírá se z hodnot zadaných v čísle domovním. Vybráno č.p a č.e. a
č.b. znamená vybrat všechny, které jsou bez čísla domovního a všechny s č.p. a č.e., které
odpovídají zadaným hodnotám v poli číslo domovní.

Způsoby zadávání hledaného výrazu jsou popsány v příručce Stereotypy, v kapitole Filtry.

3. Kritéria filtru do polí  ve spodní  polovině formuláře filtru  se  zadávají  výběrem pod  tlačítkem se  3
tečkami.

4. Spusťte vyhledávání tlačítkem OK-hledat. Tlačítkem Storno se vrátíte zpět do seznamu bez aplikace
filtru. Tlačítkem Vymazat vyprázdníte všechny položky filtru.

 

4.4.3 Detail

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a:

- kliknutím na tlačítko Detail v hlavním okně dole

- nebo použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Detail

- nebo dvojklikem na označeném záznamu

- nebo klávesou F12.

Zobrazí se formulář pro detail záznamu:
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Ve formuláři jsou tyto údaje:

katastr
kmenové číslo parcely
druh čísla parcely

výměra (m2)
určení výměry
druh pozemku
využití pozemku
díl
cena
č.d. - domovní číslo (písmeno e značí číslo evidenční, písmeno p značí číslo popisné, b - bez
udání, r - rozestavěná, bez písmene - není definováno ve vstupních datech)
vlastnictví
mapa
zdroj evidence
způsob ochrany
bonity - hodnota pozemku
záložka Vlastnictví - obsahuje vlastnictví související s pozemkem
záložka Budovy - obsahuje seznam budov na pozemku
záložka Díly - obsahuje díly pozemku
záložka JPV - jiné právní vztahy k pozemku
záložka Řízení - právní řízení související s pozemkem
záložka Dokumenty - dokumenty přiložené k pozemku
záložka Smlouvy - pokud byla v modulu Evidence smluv vytvořena nájemní smlouva k dotyčnému
pozemku, je vidět na této záložce: 

Ve sloupečku s ikonkou stužky je možné smlouvu zobrazit, případně vytisknout.
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Pomocí tlačítek můžete provádět tyto akce:

Ukončit - uzavře formulář pro detail Pozemku
Detail - zobrazí související formulář pro detail Vlastnictví nebo Budovy (je třeba předem zvolit
záložku a označit požadovaný záznam)
Poznámka - zobrazí případné poznámky, dále viz kapitola Poznámky
Tisk - otevře náhled tiskové sestavy pozemku, dále viz kapitola Tisk záznamu-Parcely.

 
 

4.4.4 Tisk

4.4.4.1 Tisk záznamu

Tisk údajů jedné parcely můžete provést ze seznamu parcel nebo z formuláře pro detail parcely:

Tisk z formuláře pro detail

1. Tisk z formuláře pro detail parcely provedete tlačítkem Tisk..

Otevře se náhled tiskové sestavy.

2. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte parcelu.

 

Tisk ze seznamu

1. V seznamu parcel označte požadovanou parcelu a klikněte pravým tlačítkem myši.

2. V kontextovém menu vyberte volbu Tisk a následně Detail parcely.

Otevře se náhled tiskové sestavy.

3. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte parcelu.

 
 

4.4.4.2 Tisk seznamu

1. Tisk všech parcel v seznamu provedete tlačítkem Tisk umístěným dole v okně se seznamem.

Dostanete na výběr tyto tiskové sestavy:

Dle čísla parcely (bez vlastníka) - seznam parcel bez vlastníka seřazený podle čísla parcely
(číslo parcely, díl, druh pozemku, způsob využití, ČP-ČE, číslo vlastnictví, mapa)

Dle čísla parcely (s vlastníkem) - seznam parcel s adresou vlastníka seřazený podle čísla
parcely (číslo parcely, díl, druh pozemku, způsob využití, ČP-ČE, číslo vlastnictví, mapa)

Dle druhu pozemku - seznam parcel v kategoriích podle druhu pozemku dále seřazený podle
čísla parcely, součástí je celková výměra za každý druh pozemku a celková výměra za katastr

(číslo parcely, výměra [m2], způsob využití, ČP-ČE, číslo vlastnictví, mapa)

Dle druhu pozemku - sumáře - celková výměra za každý druh pozemku a celková výměra za
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katastr (druh pozemku, výměra [m2]).

2. Vyberte vyhovující tiskovou sestavu a vyčkejte na otevření náhledu.

3. Seznam parcel vytiskněte tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

4.4.5 Grafy

Grafy jsou přístupné ze seznamu parcel:

1. Stiskněte tlačítko   v dolní části okna.

Dostanete na výběr následující typy grafů.

Parcely podle druhu pozemku - procentuální podíl druhů pozemků (ostatní plocha, trvalý
travní porost, orná půda, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, neznámý druh parcely,
lesní pozemek, zahrada)

Parcely podle katastrálního území - procentuální podíl parcel v jednotlivých katastrálních
územích.

2. Vyberte vyhovující graf.

4.5 Pohled Budovy

4.5.1 Pohled Budovy

Seznam (tabulka) budov obsahuje tyto sloupce:

číslo domovní - písmeno e značí číslo evidenční, písmeno p značí číslo popisné, b - bez udání,
r - rozestavěná, bez písmene - není definováno ve vstupních datech
část obce
název části
typ - číslo z číselníku typů budov
název typu
... - indikace přítomnosti dokumentu
poznámka

Kapitola Pohled Budovy obsahuje následující témata:

Filtr - Zadání kritérií do rozšířeného filtru.
Detail - Vstup do evidenčního listu budovy a popis jeho údajů. Zobrazení souvisejících
informací.
Tisk záznamu a tisk seznamu - Tisk vybrané budovy nebo všech budov v seznamu.
Grafy - Zobrazení grafu.

Dalšími souvisejícími tématy jsou:

Poznámky - Vytvoření, prohlížení, úprava, smazání poznámky.
Dokument - Přidání, prohlížení, úprava, odstranění dokumentu.
Historie     - Zobrazení historie budov.
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4.5.2 Filtr

Filtr  umožní  zúžit výběr  v rámci  vybraných katastrů.  Slouží  pro  zobrazení,  ale  i  pro  přípravu  tisku
sestavy při zadané podmínce.

1. V hlavním okně dole klikněte na tlačítko Filtr.

Zobrazí se okno Rozšířený filtr - Budovy.

2. Do polí zadejte kritéria filtru.

číslo domovní -  zadává se číslo nebo interval (obdobně u ostatních položek filtru  s  číselnou
hodnotou)

čp (číslo popisné), če (číslo evidenční) nebo bez čd (bez čísla domovního)  -  mezi  č.p.,  č.e.,
č.b. platí logický součet a vybírá se z hodnot zadaných v čísle domovním. Vybráno č.p a č.e. a
č.b.  znamená vybrat všechny,  které jsou bez čísla domovního a všechny  s č.p.  a  č.e.,  které
odpovídají zadaným hodnotám v poli číslo domovní.

Způsoby  zadávání  hledaného  výrazu  jsou  popsány  v  příručce  Stereotypy,  v
kapitole Filtry.

3. Kritéria filtru do polí ve spodní polovině formuláře filtru se zadávají  výběrem pod tlačítky  se třemi
tečkami.

4. Spusťte  vyhledávání  tlačítkem  OK-hledat.  Tlačítkem  Storno  se  vrátíte  zpět  do  seznamu  bez
aplikace filtru. Tlačítkem Vymazat vyprázdníte všechny položky filtru.

 
 

4.5.3 Detail

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a:

- kliknutím na tlačítko Detail v hlavním okně dole
- nebo použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Detail
- nebo dvojklikem na označeném záznamu
- nebo klávesou F12.
 
Zobrazí se formulář pro detail záznamu:
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Ve formuláři jsou tyto údaje:

číslo domovní - písmeno e značí číslo evidenční, písmeno p značí číslo popisné, b - bez udání, r -
rozestavěná, bez písmene - není definováno ve vstupních datech
část obce
typ stavby
využití budovy
cena
druh pozemku
způsob ochrany
záložka Vlastnictví - obsahuje vlastnictví související s budovou
záložka Parcely - obsahuje parcelu na níž budova stojí
záložka Části - obsahuje části budovy
záložka Jednotky - seznam jednotek v budově
záložka JPV - jiné právní vztahy k budově
záložka Řízení - právní řízení související s budovou
záložka Dokumenty - dokumenty přiložené k budově.

Pomocí tlačítek můžete provádět tyto akce:

Ukončit - uzavře formulář pro detail Budovy
Detail - zobrazí související formulář pro detail Vlastnictví, Parcely nebo Jednotky (je třeba předem
zvolit záložku a označit požadovaný záznam)
Poznámka - zobrazí případné poznámky, dále viz kapitola Poznámky
Tisk - otevře náhled tiskové sestavy budovy, dále viz kapitola Tisk záznamu-Budovy.

 

4.5.4 Tisk

4.5.4.1 Tisk záznamu

Tisk údajů jedné budovy můžete provést ze seznamu budov nebo z formuláře pro detail budovy:
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Tisk  z formuláře pro detail

1.  Tisk z formuláře pro detail budovy provedete tlačítkem Tisk.

Otevře se náhled tiskové sestavy.

2.  Tlačítkem Tisk bez dotazu   vytiskněte budovu.

 

Tisk ze seznamu

1.  V seznamu budov označte požadovanou budovu a klikněte pravým tlačítkem myši.

2.  V kontextovém menu vyberte volbu Tisk a následně Detail budovy.

Otevře se náhled tiskové sestavy.

3.  Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte budovu.

 

 

4.5.4.2 Tisk seznamu

1. Tisk všech budov v seznamu provedete tlačítkem Tisk umístěným dole v okně se seznamem.

Dostanete na výběr tyto tiskové sestavy:
Dle čísla domovního - seznam budov seřazený podle domovního čísla (číslo domovní, typ
budovy, způsob využití, číslo vlastnictví, obec)
Dle tělesa -
Dle typu budovy - seznam budov v kategoriích podle typu budovy dále seřazený podle
domovního čísla (domovní číslo, číslo vlastnictví, způsob využití, obec)

2. Vyberte vyhovující tiskovou sestavu a vyčkejte na otevření náhledu.

3. Seznam budov vytiskněte tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

 

4.5.5 Grafy

Grafy jsou přístupné ze seznamu budov:

1. Stiskněte tlačítko  v dolní části okna.

Dostanete na výběr následující typy grafů.

Budovy podle typu budovy - procentuální podíl typů budov (budova bez čísla popisného nebo
evidenčního, budova s číslem evidenčním, budova s číslem popisným, rozestavěná budova).
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Budovy podle typu využití - procentuální podíl typů využití budov (objekt k bydlení, stavba
občanského vybavení, garáž, stavba pro dopravu, průmyslový objekt, objekt občanské
vybavenosti, jiná stavba, zemědělská stavba, stavba technického vybavení, objekt lesního
hospodářství, rodinný dům, stavba ubytovacího zařízení, stavba pro individuální rekreaci).

2. Vyberte vyhovující graf.

 

4.6 Pohled Vlastnictví

4.6.1 Pohled Vlastnictví

Seznam (tabulka) vlastnictví obsahuje tyto sloupce:

číslo vlastnictví
katastr
identifikace - identifikací vlastníka je IČO nebo datum narození (z důvodu ochrany osobních údajů
se neuvádí RČ)
název - jméno a příjmení vlastníka nebo název společnosti
typ právního vztahu
... - indikace přítomnosti dokumentu
poznámka

Kapitola Pohled Vlastnictví obsahuje následující témata:

Filtr - Zadání kritérií do rozšířeného filtru.
Detail - Vstup do evidenčního listu vlastnictví a popis jeho údajů. Zobrazení souvisejících
informací.
Tisk záznamu a tisk seznamu - Tisk vybraného vlastnictví nebo všech vlastnictví v seznamu.
Grafy - Zobrazení grafu.

Dalšími souvisejícími tématy jsou:

Poznámky - Vytvoření, prohlížení, úprava, smazání poznámky.
Dokument - Přidání, prohlížení, úprava, odstranění dokumentu.
Historie - Zobrazení historie vlastnictví.

 

4.6.2 Filtr

Filtr  umožní  zúžit výběr  v rámci  vybraných  katastrů.  Slouží  pro  zobrazení,  ale  i  pro  přípravu  tisku
sestavy při zadané podmínce.

1. V hlavním okně dole klikněte na tlačítko Filtr.

Zobrazí se okno Rozšířený filtr - Vlastnictví.
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2. Do polí zadejte kritéria filtru.

číslo vlastnictví - zadává se číslo nebo interval (obdobně u ostatních položek filtru s číselnou
hodnotou)
identifikace - zadává se číslo (RČ musí být celé např. 6012086391, pro IČO lze použít
hvězdičková konvence 123*)
V poli vznik od a vznik do můžete zadat datum.

Způsoby zadávání hledaného výrazu jsou popsány v příručce Stereotypy, v kapitole Filtry.

3. Kritéria filtru do posledních dvou polí se zadává výběrem pod tlačítkem se 3 tečkami.

4. Spusťte vyhledávání tlačítkem OK-hledat. Tlačítkem Storno se vrátíte zpět do seznamu bez
aplikace filtru. Tlačítkem Vymazat vyprázdníte všechny položky filtru.

 

 

4.6.3 Detail

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a:

- kliknutím na tlačítko Detail v hlavním okně dole
- nebo použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Detail
- nebo dvojklikem na označeném záznamu
- nebo klávesou F12.
 

Zobrazí se formulář pro detail záznamu:
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Ve formuláři jsou tyto údaje:

číslo vlastnictví
vznik vlastnictví
katastr
typ právního vztahu
identifikace
název subjektu
podíl
záložka Subjekt - obsahuje subjekt související s vlastnictvím
záložka Parcely - obsahuje parcely, které jsou ve vlastnictví
záložka Budovy - obsahuje seznam budov, které jsou ve vlastnictví
záložka JPV - jiné právní vztahy k vlastnictví
záložka Řízení - právní řízení související s vlastnictvím
záložka Dokumenty - dokumenty přiložené k vlastnictví.

Pomocí tlačítek můžete provádět tyto akce:

Ukončit - uzavře formulář pro detail Budovy
Detail - zobrazí související formulář pro detail Vlastnictví, Parcely nebo Jednotky (je třeba předem
zvolit záložku a označit požadovaný záznam)
Poznámka - zobrazí případné poznámky, dále viz kapitola Poznámky
Tisk - otevře náhled tiskové sestavy vlastnictví, dále viz kapitola Tisk záznamu-Vlastnictví.
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4.6.4 Tisk

4.6.4.1 Tisk záznamu

Tisk  údajů  jednoho  vlastnictví  můžete  provést  ze  seznamu  vlastnictví  nebo  z  formuláře  pro  detail
vlastnictví:

Tisk z formuláře pro detail

1. Tisk z formuláře pro detail vlastnictví provedete tlačítkem Tisk.

Otevře se náhled tiskové sestavy.

2. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte záznam vlastnictví.

 

Tisk ze seznamu

1. V seznamu vlastnictví označte požadovaný záznam a klikněte pravým tlačítkem myši.

2. V kontextovém menu vyberte volbu Tisk a následně Detail vlastnictví.

Otevře se náhled tiskové sestavy.

3. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte záznam vlastnictví.

 

4.6.4.2 Tisk seznamu

1. Tisk všech vlastnictví v seznamu provedete tlačítkem Tisk umístěným dole v okně se seznamem.

Dostanete na výběr tyto tiskové sestavy:

Dle čísla vlastnictví - seznam vlastnictví seřazený podle čísla vlastnictví (číslo vlastnictví,
katastr, identifikace, název vlastníka, podíl, typ právního vztahu)

Dle typu právního vztahu - seznam vlastnictví v kategoriích podle typu právního vztahu dále
seřazený podle názvu vlastníka (domovní číslo, číslo vlastnictví, způsob využití, obec).

2. Vyberte vyhovující tiskovou sestavu a vyčkejte na otevření náhledu.

3. Seznam vlastnictví vytiskněte tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

 

4.6.5 Grafy

Grafy jsou přístupné ze seznamu vlastnictví:

1. Stiskněte tlačítko   v dolní části okna.
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Zobrazí se jeden typ grafu.

Vlastnictví podle typu právního vztahu - procentuální podíl typů právních vztahů

2. Vyberte tento graf.

4.7 Pohled Subjekty

4.7.1 Pohled Subjekty

Seznam (tabulka) subjektů obsahuje tyto sloupce:

název - jméno a příjmení vlastníka nebo název společnosti
identifikace - identifikací vlastníka je IČO nebo datum narození (z důvodu ochrany osobních údajů
se neuvádí RČ)
typ
název typu
... - indikace přítomnosti dokumentu
poznámka.

Kapitola Pohled Subjekty obsahuje následující témata:

Filtr - Zadání kritérií do rozšířeného filtru.
Detail - Vstup do evidenčního listu subjektu a popis jeho údajů. Zobrazení souvisejících informací.
Tisk záznamu a tisk seznamu - Tisk vybraného subjektu nebo všech subjektů v seznamu.
Grafy - Zobrazení grafu.

Dalšími souvisejícími tématy jsou:

Poznámky - Vytvoření, prohlížení, úprava, smazání poznámky.
Dokument - Přidání, prohlížení, úprava, odstranění dokumentu.
Historie - Zobrazení historie subjektů.

 

 

4.7.2 Filtr

Filtr  umožní  zúžit výběr  v rámci  vybraných  katastrů.  Slouží  pro  zobrazení,  ale  i  pro  přípravu  tisku
sestavy při zadané podmínce.

1. V hlavním okně dole klikněte na tlačítko Filtr.

Zobrazí se okno Rozšířený filtr - Subjekty.
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2. Do polí zadejte kritéria filtru.

identifikace - zadává se číslo (RČ musí být celé např. 6012086391, pro IČO lze použít
hvězdičková konvence 123*)

Způsoby zadávání hledaného výrazu jsou popsány v příručce Stereotypy, v
kapitole Filtry.

3. Kritéria filtru do posledního pole lze zadat přímo nebo výběrem pod tlačítkem se 3 tečkami.

4. Spusťte vyhledávání tlačítkem OK-hledat. Tlačítkem Storno se vrátíte zpět do seznamu bez
aplikace filtru. Tlačítkem Vymazat vyprázdníte všechny položky filtru.

 

4.7.3 Detail

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a:

- kliknutím na tlačítko Detail v hlavním okně dole
- nebo použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Detail
- nebo dvojklikem na označeném záznamu
- nebo klávesou F12.
 
Zobrazí se formulář pro detail záznamu:
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Ve formuláři jsou tyto údaje:

typ vlastníka
název/jméno vlastníka
identifikace
ulice
číslo domovní/ číslo orientační
část obce
psč
obec
okres
stát
sekce Manželé - Partner1
sekce Manželé - Partner2
záložka Vlastnictví - obsahuje vlastnictví související se subjektem
záložka JPV - jiné právní vztahy k subjektu
záložka Řízení - právní řízení související se subjektem
záložka Dokumenty - dokumenty přiložené k subjektu.

Pomocí tlačítek můžete provádět tyto akce:

Ukončit - uzavře formulář pro detail Subjektu
Detail - zobrazí související formulář pro detail Vlastnictví (je třeba předem zvolit záložku Vlastnictví
a označit požadovaný záznam)
Poznámka - zobrazí případné poznámky, dále viz kapitola Poznámky
Tisk - otevře náhled tiskové sestavy subjektu, dále viz kapitola Tisk záznamu-Subjekty.
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4.7.4 Tisk

4.7.4.1 Tisk záznamu

Tisk údajů jednoho subjektu můžete provést ze seznamu subjektů nebo z formuláře pro detail subjektu:

Tisk z formuláře pro detail

1. Tisk z formuláře pro detail subjektu provedete tlačítkem Tisk.

Dle typu subjektu dostanete na výběr některé z těchto tiskových sestav:

Opis subjektu práv. osoba - evidenční karta právnické osoby a její vlastnictví
Opis subjektu fyz. osoba - evidenční karta fyzické osoby a její vlastnictví
Opis subjektu manželé - evidenční karta manželů a jejich vlastnictví
Seznam parcel k subjektu - soupis parcel subjektu s celkovou výměrou za druh pozemku a za
katastr (číslo parcely, díl, výměra, způsob využití, čp-če, číslo vlastnictví, mapa)

2. Vyberte vyhovující tiskovou sestavu a vyčkejte na otevření náhledu.

Otevře se náhled tiskové sestavy.

3. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte subjekt.

 

Tisk ze seznamu

1. V seznamu subjektů označte požadovaný subjekt a klikněte pravým tlačítkem myši.

2. V kontextovém menu vyberte volbu Tisk a následně jednu z tiskových sestav:

Opis subjektu práv. osoba - evidenční karta právnické osoby a její vlastnictví
Opis subjektu fyz. osoba - evidenční karta fyzické osoby a její vlastnictví
Opis subjektu manželé - evidenční karta manželů a jejich vlastnictví
Seznam parcel k subjektu - soupis parcel subjektu s celkovou výměrou za druh pozemku a za
katastr (číslo parcely, díl, výměra, způsob využití, čp-če, číslo vlastnictví, mapa)

Otevře se náhled tiskové sestavy.

3. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte subjekt.

 

 

4.7.4.2 Tisk seznamu

1. Tisk všech subjektů v seznamu provedete tlačítkem Tisk umístěným dole v okně se seznamem.

Dostanete na výběr tyto tiskové sestavy:

Dle abecedy - seznam subjektů seřazený podle jména/názvu vlastníka (jméno/název subjektu,
RČ/IČO, adresa, název typu)
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Dle charakteristiky - seznam subjektů seřazený podle charakteristiky (jméno/název subjektu,
RČ/IČO, adresa).

2. Vyberte vyhovující tiskovou sestavu a vyčkejte na otevření náhledu.

3. Seznam subjektů vytiskněte tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

 

4.7.5 Grafy

Grafy jsou přístupné ze seznamu subjektů:

1. Stiskněte tlačítko  v dolní části okna.

Dostanete na výběr následující typy grafů.

Subjekty podle typu - procentuální podíl typů subjektů (BSM, OFO, OPO)
Subjekty podle charakteristiky - procentuální podíl subjektů podle jejich charakteristiky
(organizační složka státu a právnická osoba zřízená orgány ČR, jiná právnická osoba (vč. obce
a kraje), pozemkový fond ČR, oprávněná fyzická osoba, složka právnické osoby, org. složka
nebo přísp. org. obce, kraje (vč.svazku obcí), Česká republika, manželé v SJM, Fond dětí a
mládeže ČR)

2. Vyberte vyhovující graf.

 

 

4.8 Pohled Jednotky

4.8.1 Pohled Jednotky

Seznam (tabulka) jednotek obsahuje tyto sloupce:

číslo
kód
využití
popis
... - indikace přítomnosti dokumentu
poznámka

Kapitola Pohled Jednotky obsahuje následující témata:

Filtr - Zadání kritérií do rozšířeného filtru.
Detail - Vstup do evidenčního listu jednotky a popis jeho údajů. Zobrazení souvisejících informací.
Tisk záznamu a tisk seznamu - Tisk vybrané jednotky nebo všech jednotek v seznamu.
Grafy - Zobrazení grafu.

Dalšími souvisejícími tématy jsou:

Poznámky - Vytvoření, prohlížení, úprava, smazání poznámky.
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Dokument - Přidání, prohlížení, úprava, odstranění dokumentu.
Historie - Zobrazení historie jednotek.

 

 

4.8.2 Filtr

Filtr  umožní  zúžit výběr  v rámci  vybraných  katastrů.  Slouží  pro  zobrazení,  ale  i  pro  přípravu  tisku
sestavy při zadané podmínce.

1. V hlavním okně dole klikněte na tlačítko Filtr.

Zobrazí se okno Rozšířený filtr - Jednotky.

2. Do polí zadejte kritéria filtru.

Způsoby zadávání hledaného výrazu jsou popsány v příručce Stereotypy, v kapitole Filtry.

3. Kritéria filtru do posledních dvou polí lze zadat přímo nebo výběrem pod tlačítkem se 3 tečkami.

4. Spusťte vyhledávání tlačítkem OK-hledat. Tlačítkem Storno se vrátíte zpět do seznamu bez
aplikace filtru. Tlačítkem Vymazat vyprázdníte všechny položky filtru.

 
 

4.8.3 Detail

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a:

- kliknutím na tlačítko Detail v hlavním okně dole
- nebo použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Detail
- nebo dvojklikem na označeném záznamu
- nebo klávesou F12.
 
Zobrazí se formulář pro detail záznamu:
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Ve formuláři jsou tyto údaje:

číslo jednotky
typ jednotky
využití
podíl
popis
cena
způsob ochrany
záložka Vlastnictví - obsahuje vlastníka jednotky
záložka Budovy - budova, ve které jednotka je
záložka Řízení - právní řízení související s jednotkou
záložka Dokumenty - dokumenty přiložené k jednotce.

Pomocí tlačítek můžete provádět tyto akce:

Ukončit - uzavře formulář pro detail Jednotky
Detail - zobrazí související formulář pro detail Vlastnictví nebo Budovy (je třeba předem zvolit
záložku a označit požadovaný záznam)
Poznámka - zobrazí případné poznámky, dále viz kapitola Poznámky
Tisk - otevře náhled tiskové sestavy jednotky, dále viz kapitola Tisk záznamu-Jednotky.

 

 

4.8.4 Tisk

4.8.4.1 Tisk záznamu

Tisk údajů jedné jednotky můžete provést ze seznamu jednotek nebo z formuláře pro detail jednotky:

Tisk z formuláře pro detail
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1. Tisk z formuláře pro detail jednotky provedete tlačítkem Tisk.

Otevře se náhled tiskové sestavy.

2. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte jednotku.

 

Tisk ze seznamu

1. V seznamu jednotek označte požadovanou jednotku a klikněte pravým tlačítkem myši.

2. V kontextovém menu vyberte volbu Tisk a následně Detail jednotky.

Otevře se náhled tiskové sestavy.

3. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte jednotku.

 
 

4.8.4.2 Tisk seznamu

1. Tisk všech jednotek v seznamu provedete tlačítkem Tisk umístěným dole v okně se seznamem.

Tisková  sestava  obsahuje  seznam  jednotek  seřazený  podle  čísla  jednotky  (číslo  jednotky,  typ
jednotky, způsob využití, cena jednotky, podíl).

2. Seznam jednotek vytiskněte tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

 

4.8.5 Grafy

Grafy jsou přístupné ze seznamu jednotek:

1. Stiskněte tlačítko Grafy v dolní části okna.

Dostanete na výběr následující typy grafů.

Jednotky podle způsobu využití jednotek - procentuální podíl způsobu využití jednotek (byt,
jiný nebytový prostor)
Jednotky podle typu jednotky - procentuální podíl typů jednotek (byt nebo nebytový prostor)

2. Vyberte vyhovující graf.
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4.9 Poznámky

4.9.1 Poznámky

Poznámka  je  přímou  součástí  záznamu  a  její  součástí  může  být  dokument  (viz  Dokument  v
poznámce).

Prohlížení / tisk / smazání poznámky

1. V seznamu záznamů klikněte na záznam, jehož poznámky chcete zobrazit.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberte volbu Poznámky.

Zobrazí se seznam poznámek. Poznámky s tlačítkem ve sloupci ... obsahují dokument, který lze
otevřít kliknutím na toto tlačítko.

3. V seznamu můžete označit poznámku a pravým tlačítkem zobrazit kontextové menu.

Detail - touto volbou zobrazíte detail poznámky
Nová poznámka - touto volbou přidáte novou poznámku k záznamu
Dokumenty - touto volbou zobrazíte seznam dokumentů
Zrušit - touto volbou smažete zvolenou poznámku

Tisk - touto volbou zobrazíte náhled poznámky a tisk provedete tlačítkem .

Do poznámky lze vstoupit i ve formuláři pro detail záznamu kliknutím na tlačítko 
Poznámka.

Vytvoření poznámky

Poznámku k záznamu vytvoříte následně:

1. Označte záznam v seznamu a klikněte na tlačítko Poznámky v hlavním okně dole.

2. V okně Poznámky klikněte na tlačítko Nový a vyberte Nová poznámka.

Zobrazí se okno pro zadání nové poznámky. Číslo, vlastník a datum se zadá automaticky.
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3. V roletovém menu kód/popis vyberte druh poznámky a do pole poznámka - volný text vložte text
poznámky - pomocí tlačítka Text.

4. Před potvrzením poznámky můžete omezit přístup k poznámce na konkrétní uživatele, jinak
pokračujte na bodě 7.

5. Stiskněte tlačítko Uživatelé.

6. V okně Výběr OJ nebo uživatelů proveďte výběr uživatelů či organizačních jednotek (záložka
OJ), kterým chcete přidělit přístup k poznámce a potvrďte tlačítkem OK.

7. Před potvrzením poznámky můžete k poznámce přidat dokument (jakýkoliv soubor), jinak
pokračujte na bodě 9.

8. Stiskněte tlačítko Nový dokument a připojte dokument.

9. Poznámku potvrďte tlačítkem OK-uzavřít nebo pokračujte zadáním další poznámky tlačítkem OK-
další.

Úprava poznámky

1. V seznamu záznamů klikněte na záznam, jehož poznámku chcete upravit.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberte volbu Poznámky.

Zobrazí se seznam poznámek.

3. V seznamu označte poznámku, kterou chcete upravit a stiskněte tlačítko Detail.

4. Proveďte změny a potvrďte je tlačítkem OK-uzavřít.
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4.9.2 Dokument v poznámce

Přidání dokumentu k poznámce

1. V seznamu záznamů klikněte na záznam, k jehož poznámce chcete přidat dokument.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberte volbu Poznámky.

Zobrazí se seznam poznámek.

3. V seznamu klikněte pravým tlačítkem a v kontextovém menu vyberte Detail.

Zobrazí se detail poznámky.

4. Dokument přidejte tlačítkem Nový dokument.

Prohlížení / odstranění / tisk

1. Otevřete odpovídající poznámku a klikněte pravým tlačítkem myši do sekce Dokumenty.

Zobrazí se kontextové menu.

Nový - přidá nový dokument k poznámce
Detail - zobrazí označený dokument poznámky
Zrušit - zruší označený dokument poznámky
Tisk - zobrazí náhled označeného dokumentu poznámky, dokument je možné vytisknout.

 

 

4.10 Historie

Historie obsahuje seznam všech záznamů, tedy jejich aktuální i minulý stav.

Do historie záznamů vstoupíte kliknutím na tlačítko Historie v hlavním okně dole.

Minulý stav rozpoznáte podle existence data zániku (sloupec datum zániku). Minulý stav záznamů se
zobrazí pouze v zadaném časovém intervalu, viz níže.

Nastavení časového intervalu

V  horní  části  okna  Historie  jsou  pole  pro  zadání  dat  od  a  do.  Tímto  vymezíte  časový  interval,  ze
kterého  se  zobrazí  minulý  stav  záznamů.  Implicitně  se  zobrazují  všechny  záznamy  z  minulosti  a
přítomnosti. Po zadání dat od - do stiskněte tlačítko Nastavit.
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4.11 Data

4.11.1 Úvod-Data

V systému KEO-X je podpora pro export a import dat realizována těmito možnostmi:

1. Import dat ve formátu ISKN,
2. Import dat ze systému KEO (formát XML),
3. Export dat ve formátu XML.

Data  ve  formátu  ISKN  jsou  předávána  Katastrálními  úřady  a  bude  se  tedy  jednat  o  nejčastěji
používanou funkci.

Formát  XML  je  v celém  řešení  IS  KEO-X  podporován  jako  primární  formát  pro  komunikaci  IS  s
okolím. V subsystému Evidence nemovitostí je využit při importu dat ze systému KEO a exportu dat.

Definice výměnného formátu ISKN

Výměnný  formát  je  určen  k  vzájemnému  předávání  dat  mezi  systémem  ISKN  a  jinými  systémy
zpracování dat. V následujícím textu je popsána struktura výměnného formátu tak, aby bylo možné na
základě tohoto popisu vytvořit odpovídající programové vybavení pro obsluhu výměnného formátu.

Datový soubor výměnného formátu je textový soubor skládající se z:

hlavičky,
datových bloků.

Každý  z  datových  bloků  v  sobě  obsahuje  informaci  o  atributech  a  jejich  formátu  následovanou
vlastními datovými řádky.
Jedná se o textový soubor s kódováním češtiny dle ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2).

Poznámka: Pouze ve výjimečných jednotlivých a zdůvodněných případech lze poskytnout v kódování
dle WIN1250.

 

4.11.2 Import dat

Import dat se realizuje pro data ve formátu ISKN.

1. Import dat formát ISKN - jedná se o data předaná z Katastrálního úřadu.

2. Smazání dat pro ISKN - inicializace DTB - Pozor! spuštění této volby znamená smazání všech
záznamů v databázi evidovaných pozemků!

3. Historie importů - zobrazí tabulku s přehledem dosud provedených importů.

 

Naplnění Evidence nemovitostí daty - postup
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Na  předaném  médiu  obdržíte  jeden  textový  soubor  s  příponou  vfk  (výměnný  formát  dat),  popř.
zkomprimovaný do běžných formátů (zip, gz). 

Postup provedení importu dat:

Použije se tlačítko Data - nabídka Import dat - Import dat formát ISKN.

Zobrazí se dotaz:

Po stisknutí Ano následuje dialog, ve kterém si obsluha zvolí, ze kterých souborů má probíhat import.
Pomocí tlačítka Přidat vyhledá požadovaný soubor.

 
Pozn.:

Výdeje v několika souborech VFK je možné slučovat  i  při  načítání ze ZIPu -  VFK mohou být  v
několika samostatných zipech nebo pouze v jednom.
Program  umí  porovnat  jednotlivá  VFK  podle  souboru,  obsahu  a  informovat,  pokud  je  VFK  v
importu duplicitně nebo pokud již bylo přidáno v minulosti a jedná se o přepsání.
Při pokusu importovat starší VFK než 4.0. se zobrazí varování. Podporován je pouze import max.
dvou posledních verzí VFK!

Zobrazí se průběh importu a po jeho ukončení je obsluze oznámeno: Import dat je proveden. OK.

Následně je třeba zkontrolovat naplnění daty.

 

 

Jestliže uživatel používá systém KEO, je možné provést převod dat  ze systému KEO.  Tímto se do
systému KEO-X doplní poznámky k parcelám ze systému KEO.

Popis viz Systémová příručka - Příloha Y3 - Převody dat ze systému KEO - Evidence nemovitostí.

 

4.11.3 Import dat ze systému KEO

Tato nabídka zajistí import dat z IS KEO. Jestliže má být proveden tento typ importu, je nutné nejdříve
si  připravit  zdroj  dat  v  systému  KEO.  Pro  vytvoření  tohoto  datového  zdroje  ve  formátu  XML  je  v
systému KEO připravena speciální nabídka, která je realizována jako submenu části  SLUŽBY.  Tímto
krokem  si  připravíme  data  z  uživatelského  číselníku  pro  poznámky  data  z  vlastních  poznámek
pořízených  a  evidovaných  v systému  KEO.  Při  spuštění  Importu  dat  ze  systému  KEO  je  pomocí
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uživatelského dialogu vyhledán zdroj dat pro import a po potvrzení  výběru je proveden vlastní  import
do příslušných tabulek systému KEO-X.

Data ze systému KEO jsou předána jako dva soubory ve formátu XML.

Uživatelská komunikace

Uživateli  se  zobrazí  dialog  pro  výběr  souboru.  Při  předání  jednotlivých  souborů  ve  formátu  XML
uživatel vybere jeden soubor  a provede se převod a potom musí  provést  výběr  druhého  souboru  a
provést jeho import do systému KEO-X. Jestliže je předán soubor v komprimovaném tvaru, není nutné
provádět  dekompresi,  ale  oba  dva  soubory  ve  formátu  XML  jsou  zpracovány  postupně  tak,  jak  je
popsáno výše.

Provádí se převod číselníku poznámek (v systému KEO tabulka Cis3RM01) a seznam poznámek.

Před vlastním převodem je  provedena  kontrola  na  existenci  položek  v systému  KEO-X.  Jestliže  by
položky v systému KEO-X již existovaly, tj. již jednou byl převod proveden, potom se uživateli zobrazí
seznam ve tvaru :

Seznam již existujících položek

výběr - zaškrtávací pole (nastaveno nevybráno)
kód - číslo
popis - text

V seznamu jsou zobrazeny položky z importovaného souboru (tzn. nové položky).

Uživatel má možnost pomocí zaškrtávacího pole pro výběr si určit, které položky převezme z nového
importu a které ponechá původní.

Uživatel má možnost použít tlačítka: OK- převzít, Storno, Vybrat vše, Odznačit vše, Používané, Tisk.

Tlačítka

Uživatel stiskne OK - převzít.

Uživateli  bude  zobrazeno  varování  "Opravdu  převzít  a  nahradit  doposud  používané
položky" ?

Uživatel může zvolit ANO nebo NE.  Kurzor je nastaven na tlačítku NE.

Jestliže uživatel stiskne tlačítko ANO, potom vybrané položky budou nahrazeny, tj.  přepsány  a
nevybrané položky budou ponechány původní. Nové položky doplněny automaticky.

Jestliže uživatel stiskne tlačítko NE, potom se navrátí zpět na seznam.

Uživatel stiskne tlačítko Storno.

Uživateli bude zobrazena zpráva "Import byl zrušen".

Uživatel stiskne tlačítko Vybrat vše, potom označí jako vybrané všechny položky v seznamu.

Uživatel stiskne tlačítko Odznačit vše, potom zruší označení všech položek v seznamu.

Uživatel  stiskne  tlačítko  Používané,  potom  se  uživateli  zobrazí  seznam  položek  které  doposud
používá.
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4.11.4 Export dat

Export dat je proveden  ve  formátu  XML.  Pomocí  filtrů,  třídění  a  dalších  možností  (pohledy,  …)  si
uživatel provede výběr dat (připraví si data pro export vizuálně na obrazovce). Jestliže takto zobrazená
data  chce  uživatel  exportovat,  provede  volbu  Export  dat.  Uživatel  pomocí  dialogu  určí  umístění  a
název souboru ve struktuře XML. Po tomto výběru se provede export dat.

Uživatelská komunikace

Pro export dat se obsluze se zobrazí  dotaz "Opravdu  provést  export  dat".  Uživatel  může  vybrat
ANO nebo NE. Kurzor je nastaven na NE.

Jestliže uživatel stiskne tlačítko ANO, je uživateli zobrazen dialog pro výběr cílového umístění a názvu.
Po  potvrzení  tohoto  umístění  probíhá  export  dat.  Po  ukončení  importu  se  uživateli  zobrazí  zpráva
"Export dat je proveden". Uživatel musí stisknout OK.
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5 Stručné pracovní postupy

5.1 Stručné prac. postupy - Evidence nemovitostí

 

1. Tisk listu vlastnictví

1.1 Pomocí tlačítka Katastry vyberte katastr.

1.2 Tlačítkem Pohledy vyberte pohled vlastnictví - nabídka Vlastnictví.

1.3 Vyhledejte konkrétního vlastníka:

buď klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví tabulky a z menu vyberte Hledání

nebo

použijte tlačítko F3

a ve formuláři pro hledání zapište hledaný název.

Odpovídající záznam se označí modře.

Případně můžete použít tlačítko Filtr. V něm vyplníte údaj Název - stačí jen první znak nebo
několik znaků + musíte připojit hvězdičku - viz kap. Vyhledávání záznamů pomocí filtrů v
příručce Stereotypy.

Budou zobrazeny pouze vyhovující záznamy, z nich vyberete hledaného vlastníka.

1.4 Na vybraném záznamu použijte pravé tlačítko myši, vyberte Tisk, Tisk vlastnictví.

Vytiskne se Evidenční karta vlastnictví.
 

2. Výpis z katastru nemovitostí

Postup jako v předchozím odstavci Tisk listu vlastnictví, body 1.1 - 1.3.
Dále: na vybraném záznamu použijte pravé tlačítko myši, vyberte Tisk, Výpis z katastru nemovitostí.

 

3. Připojení vlastní poznámky nebo dokumentu k
záznamu o pozemku

3.1 Pomocí tlačítka Katastry vyberte katastr.

3.2 Tlačítkem Pohledy vyberte pohled - např. Parcely

3.3 Vyhledejte parcelu:

buď klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví tabulky a z menu vyberte Hledání

nebo

použijte tlačítko F3

a ve formuláři pro hledání zapište hledaný výraz, např. č.parcely.

Odpovídající záznam se označí modře.

nebo můžete použít tlačítko Filtr, nabídku Rozšířený filtr. V něm vyplňte číslo parcely.
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3.4 a) Připojení nového dokumentu

Použijte tlačítko Nový dokument.

Ve formuláři pro připojení dokumentu doplňte název dokumentu, klikněte na tlačítko se šipkou.

Pokud připojujete již hotový dokument, použijte nabídku Vložit.

Budete-li dokument teprve tvořit, vyberte Nový, Obecné šablony (prázdný dokument nebo
prázdná tabulka atd.).

Můžete dokument zařadit do Kategorie, výběrem z roletového menu.

Pomocí tlačítka se 3 tečkami můžete určit oprávněné uživatele.

Použijte tlačítko OK-uzavřít

nebo OK-další pro připojení dalšího dokumentu.

b) Připojení Poznámky

Použijte tlačítko Poznámky.

V okně Poznámky použijte tlačítko Nový.

Můžete změnit vlastníka poznámky, její popis.

Stiskněte tlačítko Text, napište text poznámky.

Použijte OK-uzavřít.

Můžete připojit dokument tlačítkem Nový dokument.

Můžete určit oprávněné uživatele tlačítkem Uživatelé.

Stiskněte OK-uzavřít

nebo OK-další pro editaci další poznámky.

 

4. Jak vyhledat parcelu, když znáte číslo?

a) Víte, v jakém se nachází katastru:

Tlačítkem Katastry vyberte katastr.

Tlačítkem Pohledy vyberte pohled Parcely.

Pomocí tlačítka F3 vyhledejte parcelu.

Případně nejdříve seřaďte záznamy dle čísla parcel, pak teprve hledejte pomocí F3 - pozor,
třídění může být časově náročné!

Nebo

použijte tlačítko Filtr. Zapište číslo parcely, stiskněte OK-hledat.

b) Nevíte, v jakém katastru hledat:

Musíte zobrazit všechny katastry a hledejte stejně jako v odstavci a).

 

5. Jak vyhledat parcely s určitou bonitou, určitým
způsobem ochrany nebo využitím pozemku či druhem
pozemku?
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Tlačítkem Katastry vyberte katastr.

Tlačítkem Pohledy vyberte pohled Parcely.

Použijte tlačítko Filtr.

Ve formuláři rozšířeného filtru zvolte jedno výběrové kritérium, stiskněte vedle umístěné tlačítko se 3
tečkami, vyberte jeho požadovanou hodnotu a stiskněte OK-hledat.

 

6. Jak najít pozemky vlastníka, který se vyskytuje pod
různými názvy?

(např. pro město, MU a MěU)

Vyberte všechny katastry.

Tlačítkem Pohledy vyberte pohled Vlastnictví.

Použijte tlačítko Filtr.

Příklad:

Do názvu vlastnictví zapište: MU*;město*;obec*;MěU*

Nalezené záznamy setřiďte dle názvu.

V případě potřeby znovu použijte filtr, tentokrát přesněji - zapište pouze Město Dolní*

Seznam vybraných záznamů můžete vytisknout - tlačítkem Tisk.

 

7. Jak vyhledat, v jakém katastru se nachází a komu patří
budova s číslem popisným?

Vyberte všechny katastry.

Tlačítkem Pohledy vyberte pohled Budovy.

Stiskněte tlačítko Filtr.

Ve formuláři rozšířeného filtru zadejte číslo domovní, stiskněte OK-hledat.

Nebo

setřiďte záznamy dle čísla domovního, následně pomocí F3 vyhledejte číslo domovní.

Zobrazte detail nalezeného záznamu (F12 nebo tlačítko Detail nebo pravá myš, nabídka Detail).

Vyberte záložku Parcely, zobrazte detail záznamu.

Vyberte záložku Vlastnictví, zobrazte detail záznamu.

Můžete využít možností tisku (např. tisk evidenční karty budovy, evidenční karty vlastnictví,
evidenční karty pozemku atd.).

 

8. Jak se rychle podívat na poznámky?

Na vybraném záznamu ve sloupci Pozn. klikněte na ikonu s tužkou.
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9. Jak získat soupis vlastníků pozemků určitého druhu?

Tlačítkem Katastry vyberte katastr.

Tlačítkem Pohledy vyberte pohled Parcely.

Stiskněte tlačítko Filtr.

Vyberte druh pozemku, např. zahrada. Stiskněte OK-hledat.

Stiskněte tlačítko Tisk, vyberte Dle čísla parcely (s vlastníkem).

 

10. Jak získat soupis budov určitého využití (např. garáží)
v katastru?

Tlačítkem Katastry vyberte katastr.

Tlačítkem Pohledy vyberte pohled Budovy.

Stiskněte tlačítko Filtr.

Vyberte využití budovy - např. garáž. Stiskněte OK-hledat.

Seznam garáží vytiskněte - tlačítkem Tisk.
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