Český úřad zeměměřický a katastrální

V Praze dne 4. prosince 2001
Č.j.: 6264/2001-12

ZKUŠEBNÍ ŘÁD
ke zkouškám odborné způsobilosti

k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
ve znění Dodatku č. 1 č.j. 3351/2004-12 ze dne 20. října 2004, Dodatku č. 2 č.j. 1819/200512 ze dne 31. března 2005, Dodatku č. 3 č.j. 2417/2008-12 ze dne 12. června 2008 a
Dodatku č. 4 č.j. 4394/2009-12 ze dne 15. září 2009
(úplné znění - pracovní pomůcka)

Český úřad zeměměřický a katastrální v souladu s ust. § 3 písm. k) zákona č.
359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
stanoví tento zkušební řád:
Čl. 1
Žádost o udělení úředního oprávnění
(1) Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností (dále jen „úřední oprávnění“) podává fyzická osoba (dále jen
„žadatel“) zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož působnosti má místo
trvalého pobytu. Jestliže žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, podá žádost
Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze.
(2) Žádost o udělení úředního oprávnění (dále jen „žádost“) musí splňovat podmínky
stanovené v § 15 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“).
(3) Příslušný zeměměřický a katastrální inspektorát žádost zaeviduje a zašle ji
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „Úřad“).
(4) Po doručení žádosti Úřad žadatele vyrozumí o přijetí žádosti a současně s tímto
vyrozuměním zašle žadateli i přehled základních zkušebních otázek a seznam předpisů a
doporučené odborné literatury. K žádosti přiložený výsledek zeměměřické činnosti
samostatně zpracovaný žadatelem z oblasti zeměměřických činností, pro které žádá o
udělení úředního oprávnění, Úřad předá členu zkušební komise k posouzení.

(5) V případě, že žádost neobsahuje vyhláškou stanovené náležitosti, vyzve Úřad
žadatele, aby nedostatky v žádosti ve stanovené lhůtě (zpravidla 1 měsíce) odstranil a
rozhodnutím přeruší správní řízení. Současně žadatele poučí o tom, že v řízení o žádosti
nebude pokračovat a lhůta podle § 14a odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zeměměřický zákon“) neběží až do té doby, než budou nedostatky
žádosti odstraněny a v řízení bude pokračováno.
Čl. 2
Odborná zkušební komise
(1) Členy odborné zkušební komise pro udělení úředního oprávnění (dále jen
„zkušební komise“) jmenuje a odvolává předseda Úřadu ze zaměstnanců Úřadu, popřípadě
dalších orgánů zeměměřictví a katastru, jakož i z odborníků z vysokých škol a z praxe.
Seznam možných členů zkušební komise je k nahlédnutí u Úřadu.
(2) Zkušební komise mají lichý počet členů a jsou nejméně tříčlenné. Předseda
zkušební komise je volen ostatními členy na jejím jednání.
(3) Činnost zkušebních komisí organizačně a administrativně zajišťuje personální
odbor Úřadu.
(4) Předseda Úřadu jmenuje na každé zkušební období v závislosti na počtu žadatelů
a druhu žádostí o udělení úředního oprávnění členy a náhradníky potřebného počtu
zkušebních komisí.
Čl. 3
Jednání zkušební komise
(1) Tři týdny před konáním zkoušek odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“) se
sejde či sejdou zkušební komise, jmenované pro příslušné zkušební období.
(2) Jednání zkušební komise řídí její předseda.
(3) Zkušební komise se seznámí s došlými žádostmi, posoudí k žádosti přiložený a
stanoviskem člena zkušební komise opatřený výsledek zeměměřické činnosti samostatně
zpracovaný žadatelem z oblasti zeměměřických činností, pro které žádá o udělení úředního
oprávnění, žádá-li o udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) a b)
zeměměřického zákona, a případně rozhodne o výzvě k předložení některého z výsledků
zeměměřických činností, uvedeného v přehledu výsledků zeměměřických činností podle § 15
odst. 4 vyhlášky. Tento výsledek zeměměřické činnosti musí žadatel předložit nejpozději u
zkoušky. Z jednání zkušební komise bude vyhotoven zápis, který podepíší všichni členové
zkušební komise.
Čl. 4
Zkouška
(1) Dva měsíce před konáním zkoušky Úřad oznámí na své úřední desce a
způsobem umožňujícím dálkový přístup předběžný termín (měsíc a rok) konání zkoušek a
informaci o konání konzultačního semináře. Konzultační seminář bude pořádat Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický. Účast na semináři je dobrovolná, náklady na
tento seminář si hradí účastníci sami.
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(2) Ke zkoušce budou pozváni ti žadatelé, jejichž žádost včetně všech předepsaných
náležitostí bude doručena příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu
nejpozději 5 týdnů před konáním zkoušky.
(3) Zkouška se musí konat nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení písemné žádosti
zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.
(4) Úřad vyrozumí žadatele nejméně 14 dnů před konáním zkoušky o termínu a místě
jejího konání a případně vyzve žadatele, aby nejpozději u zkoušky předložil některý
z výsledků zeměměřických činností, uvedený v přehledu podle § 15 odst. 4 vyhlášky.
(5) Zkouška se skládá v českém jazyce a je ústní. Její průběh a vyhlášení je veřejné.
Zkouška se člení na část obecnou, zvláštní a obhajobu žadatelem samostatně zpracovaného
výsledku zeměměřické činnosti, žádá-li o úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) a b)
zeměměřického zákona.
(6) Zkouška se koná před zkušební komisí a je zahájena ověřením totožnosti
žadatele, které provede předseda zkušební komise.
(7) Zkouška trvá zpravidla nejdéle 90 minut; navíc může žadatel u každé části
zkoušky využít 15 minut na přípravu ve zkušební místnosti poté, co si vylosoval otázky. Po
dobu přípravy může žadatel používat právní předpisy, které budou k dispozici ve zkušební
místnosti. V případě, že žadatel žádá o udělení více druhů úředního oprávnění, zkouška
z obecné části se skládá pouze jednou.
(8) Žadatel si losuje 3 otázky z obecné a 3 otázky ze zvláštní části zkoušky vztahující
se k požadovanému úřednímu oprávnění. U každé otázky může být dosaženo maximálně 10
bodů.
(9) Při obhajobě samostatně zpracovaného výsledku zeměměřické činnosti (dále jen
„samostatná práce“) žadatel zdůvodňuje postupy, které použil při jejím vyhotovení.
(10) Výsledek zkoušky v jejích jednotlivých částech hodnotí zkušební komise
stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.
(11) Stupněm „prospěl“ hodnotí zkušební komise obecnou a zvláštní část zkoušky
žadatele v případě, kdy žadatel dosáhl u většiny členů zkušební komise nejméně 5 bodů u
každé otázky.
(12) O výsledku obhajoby samostatné práce rozhoduje zkušební komise hlasováním.
Zkušební komise ohodnotí žadatele stupněm „prospěl“ v případě, že se na tom usnesla
většina členů zkušební komise.
(13) O výsledku zkoušky rozhoduje zkušební komise v nepřítomnosti žadatele ihned
po jejím vykonání. Žadatel úspěšně vykoná zkoušku, pokud obdržel stupeň „prospěl“ ve
všech částech zkoušky. Výsledek oznámí předseda zkušební komise žadateli bezprostředně
po poradě zkušební komise a za přítomnosti ostatních členů zkušební komise.
(14) Pokud žadatel nesloží úspěšně zkoušku, je oprávněn ji jednou opakovat do 6
měsíců od neúspěšného konání zkoušky. Pokud ani v tomto termínu zkoušku nesloží, může
podat novou žádost o udělení úředního oprávnění až po uplynutí 2 let od neúspěšného
vykonání zkoušky.
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Čl. 5
Protokol o zkoušce odborné způsobilosti
O průběhu zkoušky a jejím výsledku pořizuje zkušební komise „Protokol o zkoušce
odborné způsobilosti“ (dále jen „protokol“). V protokolu se uvádí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

příjmení, jméno a titul žadatele,
den, měsíc a rok narození žadatele,
trvalé bydliště žadatele,
datum přijetí žádosti,
datum a místo konání zkoušky,
vylosované zkušební otázky,
název samostatné práce,
hodnocení „prospěl“ nebo „neprospěl“ u otázek z obecné a zvláštní části zkoušky a
výsledek hlasování zkušební komise v případě obhajoby samostatné práce,
příjmení, jméno a titul předsedy a ostatních členů zkušební komise a jejich podpisy,
čestné prohlášení předsedy a ostatních členů zkušební komise o nepodjatosti.
Čl. 6
Postup při neúčasti na zkoušce

Žadateli, který se ke zkoušce nedostavil, a který uvedl závažný důvod pro omluvení
své neúčasti, určí Úřad náhradní termín zkoušky. Důvod, pro který se nedostavil ke zkoušce,
musí žadatel sdělit Úřadu písemně nejpozději do 15 dnů po jeho pominutí.

Čl. 7
Udělení úředního oprávnění
Po úspěšném vykonání zkoušky Úřad rozhodne o udělení úředního oprávnění a do 10 dnů
od právní moci tohoto rozhodnutí žadateli úřední oprávnění vydá.

Ing. Karel Večeře, v.r.
místopředseda ČÚZK
pověřený k provádění úkonů předsedy

Dodatek č. 1 č.j. 3351/2004-12 ze dne 20. října 2004 nabyl účinnosti dne 25. října 2004.
Dodatek č. 2 č.j. 1819/2005-12 ze dne 31. března 2005 nabyl účinnosti dne 1. dubna 2005.
Dodatek č. 3 č.j.:2417/2008-12 ze dne 12. června 2008 nabyl účinnosti dne 1. července 2008
Dodatek č. 4 č.j.:4394/2009-12 ze dne 15. září 2009 nabyl účinnosti dne 1. října 2009
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