Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodatek č. 1
ze dne 28. prosince 2017 čj. ČÚZK-14789/2017-21,
kterým se mění Jednací řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu ze dne 16.
prosince 2013 č.j. ČÚZK-21732/2013-14
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle ust. § 3 odst. 1 písm. d) zákona
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
tento dodatek č. 1, kterým se mění Jednací řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu:
I.
1. V čl. 1 odst. 2 se za slova „zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů“ vkládají slova „(dále jen „zákon č. 359/1992
Sb.“),“.
2. V čl. 1 odst. 3 písm. a) se za slova „zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),“ vkládají slova „ve znění pozdějších předpisů“.
3. V čl. 1 odst. 3 písm. c) se slova „porušení pořádku“ nahrazují slovem „přestupcích“.
4. V čl. 7 odst. 2 písm. f) se slovo „týkají“ nahrazuje slovem „týkající“.
5. V čl. 8 odst. 2 písm. d) se slova „porušení pořádku“ nahrazují slovem „přestupcích“.
6. V čl. 9 odst. 1 se slovo „státnímu“ nahrazuje slovem „správnímu“.
7. V čl. 10 odst. 1 se ve větě druhé slovo „veškeré“ zrušuje.
8. V čl. 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2)
Spis o odvolání musí vždy obsahovat kopii odvolání, kopie případných
vyjádření účastníků řízení k podanému odvolání, kopii prvoinstančního rozhodnutí,
kopii soupisu součástí spisu katastrálního úřadu, podklady pro rozhodnutí pořízené
inspektorátem v průběhu odvolacího řízení, rozhodnutí o odvolání a další písemnosti
vyhotovené inspektorátem pro vedení řízení. V případě předávání spisu o odvolání
(např. soudu, Úřadu, Veřejnému ochránci práv) inspektorát postoupí svůj spis vždy se
spisem katastrálního úřadu.
(3)
Spis o kontrole ve smyslu § 17 správního řádu není nutné vést, pokud nebyly
kontrolovanou osobou podány námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému
v protokolu o kontrole.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
9. V čl. 10 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „(dále jen „KESSL“)“.
10. V čl. 11 odst. 2 se za slova „podání podle podacího deníku“ vkládají slova „(sloupec ID
ePodatelna v KESSL) [v případě řízení zahajovaných z moci úřední číslo odpovídající
číslu přidělenému vlastnímu řízení v chronologické řadě podacího deníku (sloupec ID
ePodatelna v KESSL)]“ a za slova „inspektorátu dle podacího deníku“ se vkládají slova
„(sloupec ID ePodatelna v KESSL)“.
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11. V čl. 12 odst. 1 se slovo „uznávaný“ nahrazuje slovem „kvalifikovaný“.
12. V čl. 14 se za slova „zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),“ vkládají slova
„ve znění pozdějších předpisů“.
13. V čl. 15 odst. 1 se slova „státního orgánu“ nahrazují slovy „správního orgánu“.
14. V čl. 15 odst. 2 se slova „pro každé pololetí běžného kalendářního roku“ nahrazují slovy
„alespoň jednou ročně“.
15. V čl. 16 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno
g), které zní:
„g)

otisk úředního razítka (čl. 51 jednacího řádu).“.

16. V čl. 18 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou: „O učiněném opatření je povinen
neprodleně informovat dotčený katastrální úřad, dotčené katastrální pracoviště
a Úřad.“.
17. Čl. 25 odst. 2 zní:
„(2)
Inspektorát posoudí, zda dohled vykoná z podnětu katastrálního úřadu,
katastrálního pracoviště, Zeměměřického úřadu nebo jiného správního orgánu či
fyzické nebo právnické osoby. Pokud na základě podnětu dohled vykoná, informuje
subjekt, který podnět podal, stručně o základních zjištěních. Pokud na základě podnětu
dohled nevykoná, sdělí inspektorát tuto skutečnost subjektu, který podnět podal, se
stručným odůvodněním.“.
18. V čl. 26 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno
g), které zní:
„g) otisk úředního razítka (čl. 51 jednacího řádu).“.
19. V čl. 27 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Protokol o dohledu se opatří otiskem
úředního razítka (čl. 51 jednacího řádu).“.
20. V čl. 27 odst. 4 se slova „porušení pořádku“ nahrazují slovem „přestupku“.
21. V čl. 27 odst. 5 se slova „porušení pořádku“ nahrazují slovem „přestupku“.
22. Hlava IV včetně nadpisu zní:
„HLAVA IV
POSTUP PŘI ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU NA ÚSEKU ZEMĚMĚŘICTVÍ
Čl. 29
(1)
Přestupky na úseku zeměměřictví (dále jen „přestupky“) jsou upraveny v § 17a
až § 17c zákona o zeměměřictví.
(2)
Pro řízení o přestupku se použijí ustanovení zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“)
a ustanovení správního řádu.
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Čl. 30
(1)
Inspektorát zahajuje řízení o přestupku z moci úřední. Podkladem pro zahájení
řízení je poznatek z vlastní činnosti inspektorátu (zejména výsledek dohledu, vlastní
zjištění), dále podnět k zahájení řízení podle § 42 správního řádu nebo oznámení podle
§ 73 přestupkového zákona. Před samotným zahájením inspektorát prověří existenci
důvodů pro zahájení řízení o přestupku.
(2)
Je-li ve věci nařízeno ústní jednání, sepíše inspektorát o ústním jednání
protokol s náležitostmi dle § 18 správního řádu. Protokol po přečtení podepisují
všechny osoby, které se jednání zúčastnily, přičemž dotčené osoby podepisují každou
jednotlivou stranu protokolu. Protokol se založí do spisu. Kromě protokolu lze též pořídit
obrazový nebo zvukový záznam.
Před vydáním rozhodnutí ve věci je inspektorát povinen posoudit zejména, zda

(3)

došlo k přestupku,
přestupek spáchal obviněný,
se v případě fyzické osoby jedná o zaviněné jednání,
obviněný, který je fyzickou osobou, spáchal přestupek při své podnikatelské
činnosti či nikoliv,
e) u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby je dán některý z liberačních
důvodů,
f) zda odpovědnost za spáchání přestupku nezanikla.
a)
b)
c)
d)

Při stanovení výše pokuty přihlédne inspektorát zejména k povaze a závažnosti
přestupku, přitěžujícím nebo polehčujícím okolnostem, u fyzické osoby k jejím osobním
poměrům a u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti.
(4)
Rozhodnutí o přestupku musí splňovat obecné náležitosti stanovené v § 68
a násl. správního řádu. Výroková část rozhodnutí, kterým je obviněný uznán vinným,
musí splňovat náležitosti stanovené v § 93 přestupkového zákona. V odůvodnění
inspektorát zejména uvede, které skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí,
jakými úvahami se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a jak se
vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům
rozhodnutí. Rozhodnutí musí obsahovat řádné poučení o odvolání, v jaké lhůtě je
možno se odvolat, od kterého dne se tato lhůta počítá, kdo o odvolání rozhoduje
a u kterého orgánu se odvolání podává.
(5)
Uložená pokuta je příjmem státního rozpočtu České republiky, vybírá a vymáhá
ji příslušný celní úřad.
(6)
Uložené náklady řízení vybírá inspektorát a jsou jeho příjmem. Jestliže
nebudou náklady řízení dobrovolně uhrazeny ve lhůtě 30 dnů, vymáhá je příslušný
celní úřad. Inspektorát mu k tomu poskytne součinnost podle § 162 odst. 2 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
(7)
Stejnopis rozhodnutí o přestupku doručí inspektorát účastníkům řízení.
Stejnopis pravomocného rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci inspektorát
zašle na vědomí Úřadu, a u přestupku podle § 17b odst. 2 zákona o zeměměřictví také
všem ostatním inspektorátům. Byla-li uložena pokuta, inspektorát zašle stejnopis
rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci a doložkou vykonatelnosti příslušnému
celnímu úřadu.
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Čl. 31
Po nabytí právní moci rozhodnutí inspektorát zpracuje textový počítačový soubor
obsahující znění pravomocného rozhodnutí tak, že vyhotoví jeho anonymizovanou
verzi (tj. bez osobních a dalších údajů, na jejichž základě by bylo možné identifikovat
dotčenou osobu, které byla uložena pokuta). Tuto anonymizovanou verzi rozhodnutí
inspektorát zašle v elektronické podobě Úřadu.
Čl. 32
(1)
O průběhu řízení o přestupku vede inspektorát evidenci v Protokolu přestupků
na úseku zeměměřictví (Protokol „P“), jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto
jednacímu řádu.
(2)
Inspektorát poskytne Úřadu nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce
po roce, pro jehož období se přehled přestupků zpracovává, údaje podle § 110 odst. 2
písm. a) až j) přestupkového zákona.“.
23. V čl. 34 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Návrh na odejmutí úředního oprávnění
podá inspektorát zejména v případě, že se ověřovatel dopustil přestupku opakovaně
(§ 17c zákona o zeměměřictví).“.
24. V čl. 34 odst. 3 se slova „porušení pořádku a dalšími doklady,“ nahrazují slovy
„přestupcích a dalšími podklady,“.
25. V čl. 35 odst. 2 se text „§ 151“ nahrazuje slovy „části čtvrté“.
26. V čl. 36 odst. 3 se slova „žádost zamítne písemným rozhodnutím s náležitostmi dle
§ 68 správního řádu.“ nahrazuje slovy „postupuje podle § 155 odst. 3 správního řádu.“.
27. V čl. 38 odst. 1 písm. c) se slova o „správních deliktech“ nahrazují slovem
„přestupcích“.
28. V čl. 38 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta „V řízeních o odvoláních proti
rozhodnutím katastrálních úřadů uvedeným v odst. 1 písm. l) postupuje inspektorát
podle zákona o svobodném přístupu k informacím.“.
29. V čl. 39 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)
Je-li inspektorátu postoupeno katastrálním úřadem takové odvolání, v němž
nejsou uvedeny odvolací důvody podle § 82 odst. 2 správního řádu, a z přiloženého
spisového materiálu je zřejmé, že katastrální úřad nepostupoval podle § 37 odst. 3
správního řádu a nevyzval odvolatele k doplnění odvolacích důvodů, inspektorát vrátí
věc katastrálnímu úřadu ke splnění povinnosti stanovené v § 37 odst. 3 správního řádu
a následně § 86 odst. 2 a § 88 správního řádu. Případná evidence takového podání se
v Protokolu „O“ označí jako mylné řízení a po doručení doplněného spisu se věc do
tohoto protokolu zaeviduje pod novou spisovou značkou.“.
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30. Čl. 40 odst. 1 zní:
„(1)
Pokud inspektorát napadené rozhodnutí potvrdí nebo pokud je odvolací řízení
zastaveno dnem zpětvzetí odvolání, přičemž k tomuto dni již uplynula lhůta pro podání
odvolání všem účastníkům řízení, vyznačí doložku právní moci s připojeným datem
a podpisem oprávněné úřední osoby též na rozhodnutí katastrálního úřadu. Pokud
inspektorát rozhodnutí katastrálního úřadu svým rozhodnutím změnil, vyznačí na
rozhodnutí katastrálního úřadu doložku právní moci s tím, že pod ni uvede text „ve
znění rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v … č. j. ZKI XX-O…/…/….-.. ze dne dd.mm.rrrr“.“.
31. V čl. 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který
zní:
„(2)
Poté, co se inspektorát dozví, že byla proti jeho pravomocnému rozhodnutí
v odvolacím řízení ve věci opravy chyby nebo námitky proti obsahu obnoveného
katastrálního operátu podána správní žaloba, popř. kasační stížnost, vyrozumí
neprodleně katastrální úřad, který o věci rozhodoval v prvním stupni, o nutnosti
vyznačit u dotčené nemovitosti upozornění podle § 21 odst. 1 písm. j) vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších
předpisů. Zároveň inspektorát zašle katastrálnímu úřadu kopii správní žaloby, případně
kasační stížnosti.“.
32. V čl. 44 odst. 4 se za slova „podnět k přezkoumání jeho“ doplňuje slovo
„pravomocného“.
33. Čl. 47 odst. 1 zní:
„(1)
Na inspektorát se vztahuje působnost Veřejného ochránce práv dle zákona
č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Inspektorát
je v mezích své působnosti povinen poskytovat Veřejnému ochránci práv při šetření
pomoc, kterou si vyžádá.“.
34. V čl. 47 odst. 2 se slovo „ochránce“ nahrazuje slovy „Veřejného ochránce práv“.
35. V čl. 49 odst. 2 se na konci odstavce doplňují slova „, ve znění pozdějších předpisů“.
36. Čl. 51 odst. 1 zní:
„(1)
Kromě dokumentů uvedených v čl. 16, čl. 26 a čl. 27 opatří inspektorát úředním
razítkem také každé rozhodnutí včetně usnesení. Úředním razítkem se rozumí kulaté
razítko s malým státním znakem (§ 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních
symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).“.
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37. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1
Zeměměřický a katastrální inspektorát v ..............................................
VZOR PROTOKOLU STÍŽNOSTÍ – PROTOKOL „S“
Rok:
Poř.
číslo

Doručeno
dne

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Spisová
značka

3

Stěžovatel, jméno, příjmení,
adresa, název, sídlo

4

Označení orgánu,
který stížnost
postoupil

5

Lhůta k vyřízení

Vyřízeno dne

6

7

Postoupení

Dne

Komu

8

9

Důvodnost

Podání
směřuje
proti

Poznámka (vyřizuje,
stručný popis)

10

11

12

číslo podání, které je součástí spisové značky, v chronologickém pořadí aritmeticky
den doručení
spisová značka
jméno (název) a adresa (sídlo) toho, kdo stížnost podal
označení orgánu, který novou nebo opakovanou stížnost postoupil
lhůta k vyřízení stížnosti ve smyslu § 175 odst. 5 správního řádu
skutečné vyřízení stížnosti (datum odeslání odpovědi ze ZKI)
datum, kdy byla nepříslušná stížnost postoupena k přímému vyřízení jinému orgánu státní správy a datum, kdy bylo stěžovateli oznámeno
postoupení nepříslušné stížnosti
označení orgánu, kterému byla stížnost postoupena
zda byla stížnost důvodná, částečně důvodná či nedůvodná
proti komu byla stížnost podána, jakého postupu, řízení či činnosti ZKI se týkala (odkaz na spisovou značku příslušné věci), čí nevhodné chování
bylo napadáno
poznámka, označení inspektora, který stížnost vyřizoval, uvedení stručného popisu v jaké věci byla stížnost podána“.

38. V příloze č. 3 se slova „správních deliktech“ nahrazují slovem „přestupcích“.
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39. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4
Zeměměřický a katastrální inspektorát v ............................................
VZOR PROTOKOLU PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU ZEMĚMĚŘICTVÍ – PROTOKOL „P“
Rok:
Poř.
číslo

Spis.
zn.

Datum

Podnět

Obviněný z přestupku

Druh přestupku

Výše pokuty

Náklady řízení

Právní účinek
dne

Odvolání

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Odvolání
postoupeno
dne
11

Poznámka

12

číslo, které je součástí spisové značky, přestupky jsou zaznamenávány v chronologickém pořadí aritmeticky
spisová značka
datum zahájení řízení
spisová značka protokolu o dohledu ZKI na ověřování výsledků zeměměřických činností nebo jméno (název) osoby (orgánu), který podnět
k zahájení řízení o přestupku podal
jméno (název) a adresa (sídlo) osoby, proti které je vedeno řízení o přestupku
druh přestupku na úseku zeměměřictví, § 17a a § 17b zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
uvedení výše udělené pokuty
výše nákladů řízení
den nabytí právní moci vydaného rozhodnutí
odvolání doručeno dne
den předání odvolání Úřadu k dalšímu řízení
poznámka, jiná opatření, jméno inspektora ZKI, který věc vyřizoval, případně rozhodnutí v autoremeduře, apod.“.

7

40. V příloze č. 6 se slova „porušení pořádku“ nahrazují slovem „přestupky“.
41. Příloha č. 9 zní:
„Příloha č. 9
VZOR POVĚŘENÍ KE KONTROLE

ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V ………
(adresa sídla)
Telefon: ……….., Fax: ………. E-mail: ………………., ID datové schránky: ………..

POVĚŘENÍ
Č.j.: ZKI XX-xxxxxxxxxx

V ……………, dne dd.mm.rrrr

V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 4 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
pověřuji
(titul, jméno a příjmení inspektora)

(osobní evidenční číslo)

provedením kontrol v průběhu kalendářního roku …… výkonu státní správy katastru
nemovitostí katastrálními úřady (katastrálními pracovišti) v územní působnosti
Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v ………:
(názvy všech katastrálních úřadů a jejich
katastrálních pracovišť v působnosti ZKI)

Předmětem kontroly bude dodržování příslušných ustanovení zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a jeho prováděcích předpisů při vedení a správě
katastru nemovitostí katastrálními úřady.
Otisk úředního razítka
(titul, jméno, příjmení ředitele ZKI)
ředitel“.
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42. Příloha č. 10 zní:
„Příloha č. 10
VZOR POVĚŘENÍ K DOHLEDU

ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V ………
(adresa sídla)
Telefon: ……….., Fax: ………. E-mail: ………………., ID datové schránky: ………..

POVĚŘENÍ
Č.j.: ZKI XX-D-xxxxxxxxxxx

V ……………, dne dd.mm.rrrr

V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 4 písm. b) zákona č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
pověřuji
(titul, jméno a příjmení inspektora)

(osobní evidenční číslo)

provedením dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr
nemovitostí a státní mapové dílo úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
(titul, jméno a příjmení ověřovatele)

(číslo oprávnění)

dne ………...
předmětem dohledu (kontroly) bude posuzování těchto výsledků zeměměřických činností
(druh, označení, číslo výsledku zeměměřických činností)

(datum ověření)

z hlediska odborné úrovně, dosažení předepsané přesnosti a správnosti a úplnosti náležitostí
podle obecně závazných právních předpisů [zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších
předpisů].
Otisk úředního razítka
(titul, jméno, příjmení ředitele ZKI)
ředitel“.
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43. V příloze č. 11 se bod 2.5.4. zrušuje.
44. Příloha č. 12 zní:
„Příloha č. 12
strana 1
VZOR TABULKY PRO STATISTICKÉ ÚDAJE ROZBORU KONTROLNÍ ČINNOSTI
Stížnosti
Nevyřízeno k
1. 1.

Přijato
po 1. 1.

Celkem

Z toho § 175
odst. 7 SŘ

Důvodné

Postoupeno

Nedůvodné

Dosud v řízení

Jiná podání
Nevyřízeno k 1. 1.

Přijato po 1. 1.

Nevyřízeno k 1. 1.

Přijato po 1. 1.

Celkem

Vyřízeno

Postoupeno

Dosud v řízení

Z toho podání Veřejného ochránce práv
Vyřízeno

Celkem

Dosud v řízení

Ochrana před nečinností
Nevyřízeno
k 1. 1.

Přijato
po 1. 1.

Celkem

§ 80 odst. 4
písm. a)

§ 80 odst. 4
písm. b)

§ 80 odst. 4
písm. c)

§ 80 odst. 4
písm. d)

Usnesení
o nevyhovění
žádosti

Dosud
v řízení

Rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů
Druh

Nevyříz.
k 1. 1.

Přijato
po 1. 1.

Celkem

Odvolání
Rozh.
zamítnuto
KÚ
a rozh.
změněno
KÚ
potvrzeno

Rozh. KÚ
zrušeno
a řízení
zastaveno

Rozh.
KÚ
zrušeno
a věc
vrác. KÚ

Řízení
Dosud Mylné
a
zastaveno/
v
Odvolání
řízení postoupené
zamítnuto
řízení
pro
nepřípustnost
či
opožděnost

o opravě
chyby v kat.
operátu
o námitkách
proti obsahu
obnov. kat.
operátu
o přestupcích
ve věcech
procesních
o změně
hranice k.ú.
ve věci
správních
poplatků
o odmítnutí
žádosti o
podání
informace
ostatní

Rozhodování o přestupcích na úseku zeměměřictví
Nevyřízeno
k 1. 1.

Zahájeno
po 1. 1.

Celkem

Rozhodnuto, že
k přestupku
došlo

Rozhodnuto, že
k přestupku
nedošlo
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Dosud
v řízení

Uložená pokuta
celkem

Náklady řízení

Příloha č. 12
strana 2
Vyřizování žádostí o obnovu řízení
Nevyřízeno
k 1. 1.

Přijato
po 1. 1.

Celkem

Postoupeno

Řízení
obnoveno

Žádost
zamítnuta

Dosud
v řízení

Žaloby proti rozhodnutím ZKI
Nevyřízeno
k 1. 1.

Přijato
po
1. 1.

Nevyřízeno
k 1. 1.

Přijato
po 1. 1.

Celkem

Rozsudek soudu
Žaloba
Rozhodnutí
zamítnuta ZKI zrušeno
a vráceno
ZKI

Podal
účastník

Podal
ZKI

Kasační stížnost
Kasační
Zrušen
stížnost
rozsudek
zamítnuta + vráceno
KS

Zrušen
rozsudek
KS,
rozhodnutí
ZKI +
vráceno
ZKI

Zaplacené
náklady
řízení

Dosud
v
řízení

Vyřizování podnětů k přezkumnému řízení a přezkumné řízení
Celkem

Postoupeno

Rozhodnuto v
autoremeduře

Řízení
nezahájeno

Řízení
zastaveno

Rozhodnutí v přezkumném řízení
Rozh.
zrušeno

Rozh.
změněno

Dosud
v řízení

Rozh.
zrušeno a
věc vrác.

Kontrolní a dohlédací činnost
Počet akcí v rámci kontroly výkonu státní správy KN
a tvorby a obnovy státního mapového díla

Počet akcí v rámci dohledu na ověřování výsledků
zeměměř. činností využívaných pro KN a státní
mapové dílo

Vyřizování žádostí o vydání úředního oprávnění, úředního průkazu a služebního průkazu
Počet podaných žádostí na vydání úředních oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností
Počet žádostí o vydání úředního průkazu ke vstupu na nemovitosti
Počet žádostí o vydání služebního průkazu ke vstupu na nemovitosti

Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Nevyřízeno
k 1. 1.

Přijato
po 1. 1.

Celkem

Z toho stížnosti
na postup KÚ

Vyhověno

Nevyhověno

Odloženo

Dosud v řízení

VYSVĚTLIVKY:
„Nevyřízeno k 1. 1.“
- počet případů dosud v řízení přecházejících z předešlého kalendářního roku
„Přijato po 1. 1.“, „Zahájeno po 1. 1.“
- počet případů doručených či zahájených v konkrétním kalendářním roce
„Celkem“
- součet případů z kolonky „Nevyřízeno k 1. 1.“ a kolonky „Přijato po 1. 1.“ („Zahájeno po 1. 1.“)
- součet položek v kolonkách způsobů vyřízení a kolonky „Dosud v řízení“
„Dosud v řízení“
- nepravomocně ukončená správní řízení a nevyřízená podání
„Mylné a postoupené řízení“
- řízení, která neměla být ZKI vůbec vedena – např. při nesplnění povinností dle § 86 správního řádu,
zařazují se sem i ta řízení, která byla postoupena
„Řízení zastaveno/Odvolání zamítnuto pro nepřípustnost či opožděnost“
- číslo před lomítkem vyjadřuje počet zastavených řízení a číslo za lomítkem počet odvolání zamítnutých
pro nepřípustnost či opožděnost
POZNÁMKA:
Údaje ohledně konkrétního pololetí, pro které je rozbor vyhotovován, budou podrobně rozebrány
v textové části rozboru.“.
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II.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ing. Karel Večeře
předseda
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