
 

JUDr. Stanislav Křeček 
zástupce veřejné ochránkyně práv 

 
si Vás dovoluje pozvat 

na symposium 

 

Vybrané problémy katastru nemovitostí 
a pozemkového práva 

 
které se koná 

dne 10. listopadu 2016 

 

ve Velkém konferenčním Sále Otakara Motejla 

Kanceláře veřejného ochránce práv 

 Údolní 39, 602 00 Brno 

 

 
Cílem symposia je upozornit na vybrané problémy v oblasti katastru nemovitostí 

a pozemkového práva a umožnit účastníkům nahlédnout na ně z různých – nikoliv 

nutně jen z právních – pozic.  

 

Účast na symposiu je bezplatná. Kapacita symposia je omezená, o účasti rozhoduje 

datum přihlášení. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře 

na webových stránkách Veřejný ochránce práv - Rezervace, a to nejpozději do pátku 

4. listopadu 2016. Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 

 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (barbora.hoklova@ochrance.cz).  

 

Občerstvení během symposia bude zajištěno. 

 

Upozorňujeme, že pro parkování nelze z kapacitních důvodů využít parkoviště u budovy 

Kanceláře veřejného ochránce práv.  

 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:barbora.hoklova@ochrance.cz


 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

10. listopadu 2016 
 
09:30 – 10:00 Registrace účastníků 
 
 
10:00 – 10:10 Úvodní slovo  
 JUDr. Stanislava Křečka, zástupce veřejné ochránkyně práv 
 
 
10:10 – 12:00  Hranice mezi pozemky  
 moderátorka: Mgr. Eva Vávrová  
 
 Mgr. David Vávra (KVOP) 

Stanovení hranice mezi pozemky podle § 1028 OZ 
 

 Ing. Lumír Nedvídek (ČÚZK) 
Vytyčování hranic pozemků podle údajů katastru a jeho přesnost 
a význam 
 

 Mgr. Martin Studnička (KVOP) 
Stavba plotu na hranici pozemku v praxi veřejného ochránce práv  

 
 

12:00 – 13:00  Přestávka na oběd 
 
 
13:00 – 14:30  Veřejnost katastru nemovitostí 
 moderátorka: JUDr. Veronika Gabrišová  
 
 JUDr. Veronika Gabrišová (KVOP) 

Veřejnost katastru nemovitostí v praxi veřejného ochránce práv 
 

 Mgr. Jiří Fojtášek (ČÚZK) 
Přístupnost údajů z pozemkových evidencí v Česku a v Rakousku 

 

 JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. (ÚOOÚ) 
Katastr nemovitostí a ochrana osobních údajů 

 
 



 

14:30 – 14:45  Přestávka na kávu 
 
 
14:45 – 15:45  Ochrana držby 
 moderátor: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. 
 
 JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. (KVOP) 

Historické základy ochrany držby 
 

 JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D. (PrF MU) 
Ochrana držby v občanském zákoníku (se zohledněním dosavadních 
praktických zkušeností) 

 
 
15:45 – 16:00  Závěr 


