
Číselník chyb (příloha č. 5  k metodickému pokynu pro práci s VFP)   B – část 8/1 – příloha č. 5 – str. 1
Kód chyby Popis chyby Typ chyby Objekt Hodnota Souřadnice

XSD Soubor VFP neodpovídá validačnímu souboru vfp.xsd chyba číslo řádku ve VFP
INVALID Porušení povinné vazby položek v etapě chyba číslo řádku ve VFP atribut

001 Koeficient výměry neodpovídá vypočtené hodnotě varování vypočtená hodnota
002 Atribut dkn není roven hodnotě platnosti dat katastru nemovitostí chyba HPLATNOST z VFK
004 Verze VFP není aktuální. informace verze z VFP
005 Kombinace čísla KoPÚ a kódu KÚ není platná chyba číslo KoPÚ a číslo KÚ
006 Navýšen nároku státu při koeficientu výměry menším než 1 chyba koeficient a hodnota navýšení nároku
007 Navýšení nároku státu neodpovídá vypočtené hodnotě varování vypočtená hodnota a uvedená ve VFP
101 Účastník nemá vyplněn identifikátor varování účastník
102 Vlastník je pseudonymizován chyba číslo LV

103 Jiný oprávněný nebo jiný povinný je pseudonymizován chyba  čísla LV s parcelami v obvodu úprav HJPV_ID
201 Plochy obvodů PÚ se překrývají chyba bod na obvodu překrytu ploch
202 Plocha obvodu neodpovídá topologickému standardu chyba typ nesouladu bod nesouladu
203 Vyšetřený bod obvodu nemá vyplněno číslo bodu chyba bod
204 Vyšetřený bod obvodu nemá vyplněn kód kvality chyba číslo bodu bod
205 Vyšetřený bod obvodu nemá vyplněn způsob stabilizace chyba číslo bodu bod
206 Bod obvodu není v seznamu souřadnic chyba bod
207 Počet vyšetřených bodů informace typ stabilizace počet
208 Délka vyšetřené hranice informace typ hranice délka
305 Geometrie ploch záborů pro PSZ se navzájem překrývají chyba bod na obvodu překrytu ploch
306 Plocha záboru pro PSZ zasahuje mimo obvod řešeného území chyba bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
307 Plocha nebo linie prvku výkresů PSZ-G4-G5 neodpovídá topologickému standardu chyba třída prvku typ nesouladu bod nesouladu
308 Stávající cesta leží mimo zábor pro cesty varování atribut ozn střed úseku ležícího mimo zábor
309 Navržená cesta leží mimo zábor pro cesty varování atribut ozn střed úseku ležícího mimo zábor
310 Navržené technické opatření (mez, hrázka) leží mimo zábor pro PEO varování atribut ozn bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
311 Navržený protierozní příkop/průleh leží mimo zábor pro PEO varování atribut ozn střed úseku ležícího mimo zábor
312 Navržený větrolam leží mimo zábor pro PEO varování atribut ozn střed úseku ležícího mimo zábor
313 Navržená vodní nádrž leží mimo zábor pro VHO varování atribut ozn bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
314 Navržená ochranná hráz leží mimo zábor pro VHO varování atribut ozn bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
315 Navržený příkop/průleh leží mimo zábor pro VHO varování atribut ozn střed úseku ležícího mimo zábor
316 Navržený vodní tok leží mimo zábor pro VHO varování atribut ozn střed úseku ležícího mimo zábor
317 Navržená cesta leží na záboru nedostatečné šířky varování atribut ozn střed souvislého úseku obvodu záboru, ve kterém je zábor užší
318 Navržené technické opatření (mez, hrázka) leží na záboru nedostatečné šířky varování atribut ozn střed souvislého úseku obvodu záboru, ve kterém je zábor užší
319 Navržený protierozní příkop/průleh leží na záboru nedostatečné šířky varování atribut ozn střed souvislého úseku obvodu záboru, ve kterém je zábor užší
320 Navržený příkop/průleh pro VHO leží na záboru nedostatečné šířky varování atribut ozn střed souvislého úseku obvodu záboru, ve kterém je zábor užší
321 Data obsahují PSZ podle TS PSZ 2012 i podle TS PSZ 2016 chyba -

322 Výkresy PSZ-G4-G5 byly odevzdány podle starého TS PSZ informace
rok účinnosti použitého TS PSZ 

(2012, 2016)
323 Geometrie ploch záborů pro PSZ se navzájem překrývají o více než 1m2 chyba třída prvku bod na obvodu překrytu ploch
324 Suma stejného typu záboru přesahuje obvod o více než 50m2 chyba typ záboru výměra
325 PSZ neobsahuje žádný prvek chyba -
326 Prvky PSZ jsou duplicitní chyba třídy prvků první bod prvního prvku
327 Liniové prvky PSZ jsou částečně duplicitní chyba třídy prvků střed duplicitního úseku

328 Prvek polohopisu zasahuje do záboru pro cesty varování třída prvku polohopisu
bodový prvek polohopisu nebo střed liniového prvku polohopisu 

uvnitř záboru

329 Prvek polohopisu zasahuje do záboru pro PEO varování třída prvku polohopisu
bodový prvek polohopisu nebo střed liniového prvku polohopisu 

uvnitř záboru

330 Prvek polohopisu zashuje záboru pro VHO varování třída prvku polohopisu
bodový prvek polohopisu nebo střed liniového prvku polohopisu 

uvnitř záboru
331 Atribut nad neobsahuje platné označení nadřízeného prvku. chyba třída prvku atribut nad

401 Vzdálenost parcely nároku neodpovídá chyba číslo parcely
vzdálenost vypočtená a vzdálenost ve 

VFP

402 Výměra parcely v obvodu neodpovídá SPI chyba číslo parcely výměra (atribut vymo) a výměra v SPI

404 Součet výměr jednotlivých cenových dílů neodpovídá celkové výměře chyba číslo parcely součet výměr dílů a výměra parcely

405 Existují dva díly stejného DP a ZV na parcele chyba číslo parcely
kódy DP, ZP, BPEJ, SLT, uživatelský 

cenový kód

406 Výměry dílů BPEJ nevychází z grafických podkladů chyba číslo parcely

kódy DP, ZP, BPEJ, SLT, uživatelský 
cenový kód, výměra dílů vypočtená a 

výměra uvedená ve VFP
407 Parcela s DP dle zaměření 2-7 obsahuje díl SLT varování číslo parcely výčet dílů SLT
408 Vzdálenost parcely nároku od vztažného bodu je větší než 5000 m varování číslo parcely vzdálenost

409 Výměry dílů porostů nevychází z grafických podkladů chyba číslo parcely
kód porostu, výměra vypočtená a 

výměra ve VFP

410 Výměra všech porostů je větší než celková výměra parcely chyba číslo parcely
 výměra všech porostů a výměra 

parcely
411 Porost zasahuje na parcelu s DP v KN č. 2, 7, 11 a 13 varování číslo parcely
412 Identifikátor není v ploše řešené parcely chyba číslo parcely
413 Identifikátor neobsahuje relevantní informace o řešené parcele chyba číslo parcely
414 Plochy řešených parcel se navzájem překrývají chyba čísla parcel bod na obvodu překrytu ploch
415 Řešená parcela zasahuje mimo obvod plochy řešené chyba číslo parcely bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
416 Existuje řešené území nevyplněné řešenou parcelou chyba bod na obvodu chybového útvaru nevyplněné plochy
417 Plocha řešené parcely neodpovídá topologickému standardu chyba číslo parcely typ nesouladu bod nesouladu
419 Rozdíl grafické a popisné výměry překračuje mezní odchylku varování číslo parcely grafická výměra, výměra v SPI
420 Existuje vlastnická parcela nezakreslená do nárokové mapy varování číslo parcely
421 Parcela nároku není uvedena v SPI chyba číslo parcely

422 Výměra nároku pro LV neodpovídá soupisu nároků chyba číslo LV
výměra nároku vypočtená, výměra 

nároku uvedená ve VFP

423 Cena nároku pro LV neodpovídá soupisu nároků chyba číslo LV
cena nároku vypočtená, cena nároku 

uvedená ve VFP

424 Průměrná vzdálenost nároku pro LV neodpovídá soupisu nároků chyba číslo LV
vzdálenost nároku vypočtená, 

vzdálenost nároku uvedená ve VFP
425 Podíly na LV návrhu neodpovídají LV nároku a existuje parcela mimo obvod chyba číslo LV

426 Hodnota podílu na novém LV neodpovídá přerozdělení chyba číslo LV a vlastník
vypočtená hodnota podílu, hodnota 

podílu ve VFP
427 Součet podílů na LV není roven hodnotě 1 chyba číslo LV vypočtený součet podílů
428 Byl založen nový LV shodný s již existujícím varování čísla LV
429 Existuje vstupující LV s duplicitním vlastnictvím varování číslo LV
430 Parcela je dotčena přídatným spoluvlastnictvím varování číslo parcely
501 Identifikátor není v ploše bonity chyba identifikátor
502 Identifikátor neobsahuje relevantní informace o bonitě chyba identifikátor
503 Plochy bonit se navzájem překrývají chyba bod na obvodu překrytu ploch
504 Existuje území nevyplněné plochou bonity chyba  bod na obvodu chybového útvaru nevyplněné plochy
505 Plocha bonity neodpovídá topologickému standardu chyba typ nesouladu bod nesouladu
601 Identifikátor není v ploše bonity chyba identifikátor
602 Identifikátor neobsahuje relevantní informace o bonitě chyba identifikátor
603 Plochy bonit se navzájem překrývají chyba bod na obvodu překrytu ploch
604 Plocha bonity neodpovídá topologickému standardu chyba typ nesouladu bod nesouladu
701 Identifikátor není v ploše DP chyba identifikátor
702 Identifikátor neobsahuje relevantní informace o DP chyba identifikátor
703 Plochy DP se navzájem překrývají chyba bod na obvodu překrytu ploch
704 Existuje území nevyplněné plochou DP chyba bod na obvodu chybového útvaru nevyplněné plochy
705 Plocha DP neodpovídá topologickému standardu chyba typ nesouladu bod nesouladu
706 Není vyplněn způsob využití pro druh pozemku 11 a 14 chyba identifikátor
801 Identifikátor není v ploše druhu pozemku a porostu chyba identifikátor
802 Identifikátor neobsahuje relevantní informace o druhu pozemku chyba identifikátor
803 Plochy DP a porostů se navzájem překrývají chyba bod na obvodu překrytu ploch
804 Existuje území nevyplněné plochou druhu pozemků a porostů chyba bod na obvodu chybového útvaru nevyplněné plochy
805 Plocha DP a porostu neodpovídá topologickému standardu chyba typ nesouladu bod nesouladu
806 Není vyplněn způsob využití pro druh pozemku 11 a 14 chyba identifikátor

901 Výměra neřešená neodpovídá grafice varování číslo parcely
vypočtená grafická výměra, výměra 

uvedená ve VFP
902 Identifikátor není v ploše neřešené parcely chyba číslo parcely
903 Identifikátor neobsahuje relevantní informace o neřešené parcele chyba číslo parcely
904 Plochy parcel neřešených se navzájem překrývají chyba čísla parcel bod na obvodu překrytu ploch



905 Neřešená parcela zasahuje mimo obvod neřešených chyba číslo parcely bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
906 Existuje neřešené území nevyplněné neřešenou parcelou chyba bod na obvodu chybového útvaru nevyplněné plochy
907 Plocha neřešené parcely nároku neodpovídá topologickému standardu chyba číslo parcely typ nesouladu bod

1007 Na LV návrhu existuje vlastník, který neexistoval v nároku varování číslo LV seznam vlastníků

1008 Výměra navrženého LV není v toleranci vůči nároku varování
číslo LV (v případě vlastnického 

celku seznam LV) hodnota nároku, návrhu, % rozdíl

1009 Cena navrženého LV není v toleranci vůči nároku varování
číslo LV (v případě vlastnického 

celku seznam LV) hodnota nároku, návrhu, % rozdíl

1010 Průměrná vzdálenost navrženého LV není v toleranci vůči nároku varování
číslo LV (v případě vlastnického 

celku seznam LV) hodnota nároku, návrhu, % rozdíl
1011 Parcelní číslo parcely návrhu se opakuje chyba číslo parcely

1012 Výměra parcely návrhu neodpovídá grafickému obrazu chyba číslo parcely výměra vypočtená a výměra ve VFP
1013 Parcela návrhu nemá vyplněn druh pozemku chyba číslo parcely
1014 Stavba na navržené parcele není v ISKN. chyba číslo parcely
1015 Stavba je součástí více než jedné parcely chyba čísla parcel
1016 Stavba je součástí parcely a leží na jiném LV varování číslo parcely
1017 Stavba, která je součástí parcely nároku, není součástí navržené parcely chyba číslo parcely nároku
1018 Přibyla parcela na LV v R1 oproti vystaveném návrhu varování číslo parcely číslo LV
1019 Přibyla parcela na LV v R2 oproti R1 varování číslo parcely číslo LV
1020 Výměra parcely mezi R1 a R2 se liší o více než 5m2 varování číslo parcely výměra v R1 a v R2
1021 Vzdálenost parcely mezi R1 a R2 se liší varování číslo parcely vzdálenost v R1 a v R2
1022 Stavba na parcele nároku není v návrhu varování čísla parcel na kterých stojí stavba

1023 Součet výměr jednotlivých cenových dílů neodpovídá celkové výměře chyba číslo parcely
vypočtený součet výměr a výměra 

parcely

1024 Existují dva různé cenové díly se stejným kódem chyba číslo parcely kódy BPEJ, SLT, uživatelský cenový kód

1025 Výměry dílů nevychází z grafických podkladů chyba číslo parcely

kódy BPEJ, SLT, uživatelský cenový 
kód, výměra dílů vypočtená a výměra 

uvedená ve VFP
1026 Parcela s DP 2-7 obsahuje díl SLT na více než 10 % výměry varování číslo parcely výčet dílů SLT

1027 Výměra cenového dílu se liší mezi návrhem k vystavení a R1 varování číslo parcely  výměra v návrhu k vystavení a v R1
1028 Výměra cenového dílu se liší mezi R1 a R2 o více než 5m2 varování číslo parcely výměra v R1 a v R2

1029 Výměry porostů nevychází z grafických podkladů chyba číslo parcely
kód porostu, výměra dílů vypočtená a 

výměra uvedená ve VFP
1030 Parcela s druhem pozemku 2-7 nemá kód ochrany 27 chyba číslo parcely
1031 Parcela s druhem pozemku 10 nemá kód ochrany 26 chyba číslo parcely
1035 Identifikátor není v ploše parcely návrhu chyba číslo parcely
1036 Identifikátor parcely návrhu neobsahuje platný údaj chyba číslo parcely
1037 Plochy parcel návrhu se překrývají chyba čísla parcel bod na obvodu překrytu ploch
1038 Plocha parcely návrhu řešená leží mimo obvod řešených dle § 2 chyba číslo parcely bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
1039 Existuje území v obvodu řešeném dle § 2  bez řešené parcely návrhu chyba bod na obvodu chybového útvaru nevyplněné plochy
1040 Plocha parcely návrhu neodpovídá topologickému standardu chyba číslo parcely typ nesouladu bod nesouladu
1042 Parcela neřešená leží mimo plochu PÚ neřešenou dle § 2 chyba číslo parcely bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
1043 Parcela návrhu má lomové body vzdálené méně než 10 cm od sebe varování číslo parcely jeden z blízkých bodů
1044 Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů varování čísla obou parcel
1045 Parcela návrhu s druhem pozemku 2-7 není přístupná varování číslo parcely
1046 Vzdálenost parcel návrhu je větší než 5000 m varování číslo parcely vzdálenost
1048 Díl porostu u parcely návrhu nepoužitý pro ocenění je v nároku na jiném LV varování číslo parcely LV návrhu a označení porostu
1049 Díl porostu u parcely nároku nepoužitý pro ocenění je v návrhu na jiném LV varování číslo parcely LV nároku a označení porostu

1050 Překročení ceny navrženého LV vyžaduje souhlas ústředí SPÚ varování
číslo LV (v případě vlastnického 

celku seznam LV) hodnota nároku, návrhu, % rozdíl

1051 Vzdálenost parcely návrhu neodpovídá chyba číslo parcely
vzdálenost vypočtená a vzdálenost ve 

VFP
1060 Do parcely návrhu jiného DP než 14 zasahuje zábor pro cesty z PSZ varování číslo parcely bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
1061 Do parcely návrhu DP 2-6 nebo 13 zasahuje zábor pro PEO z PSZ varování číslo parcely bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
1062 Do parcely návrhu DP 2-7, 10 nebo 13 zasahuje zábor pro VHO z PSZ varování číslo parcely bod na obvodu chybového útvaru přesahující plochy
1063 Jiný právní vztah byl převzat na LV, kde se nevyskytuje původní povinný chyba číslo LV HJPV_ID

1064 Seskupení břemen nebylo převzato nebo zrušeno varování
čísla LV na kterých jsou nepřevzaté 

seskupení JPV HJPV_ID

1065 Rozdíl ceny nároku a návrhu pro jedno seskupení JPV není v toleranci varování
čísla LV na kterých jsou JPV mimo 

kritérium HJPV_ID
1066 Stavební parcela má chybný druh pozemku chyba číslo parcely druh pozemku
1067 Ubyla parcela na LV v R1 oproti vystaveném návrhu varování číslo parcely číslo LV
1068 Ubyla parcela na LV v R2 oproti R1 varování číslo parcely číslo LV
1069 Existuje území v obvodu neřešeném dle § 2  bez neřešené parcely návrhu chyba bod na obvodu chybového útvaru nevyplněné plochy
1070 Různí vlastníci ve vlastnickém celku chyba seznam LV
1101 Identifikátor není v ploše parcely mimo obvod chyba číslo parcely
1102 Identifikátor neobsahuje relevantní informace o parcele mimo obvod chyba číslo parcely
1201 Mapa polohopisu neobsahuje žádný prvek chyba -
1301 Data obsahují rozbory podle starého i nového TS PSZ chyba -

Pozn.: souřadnice bodu obvodu plochy je definována bodem s nejmenší souřadnicí X a následně nejmenší souřadnicí Y 
číslo pacely zahrnuje druh číslování, kód k.ú., případně typ zjednodušené evidence
číslo LV zahrnuje kód k.ú.
souřadnice jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa (cm) v pořadí Y a X
při zápisu desetinných čísel bude jako oddělovač použita desetinná tečka


