FAQ – přenesená působnost
1. S jakým úsekem přenesené působnosti spojit kontroly zápisu údajů do
RÚIAN?
Organizace kontrol je plně v gesci jednotlivých krajských úřadů. U kontrol na stavebních
úřadech doporučujeme zvážit jejich spojení s kontrolami na úseku „místního rozvoje“ v oblasti
„stavebního řádu a územního řízení“. V případě speciálních stavebních úřadů pak připadá
v úvahu např. spojení s kontrolami na úseku „životního prostředí“.
V případě kontrol na obcích, které nejsou stavebním úřadem, je možné zvážit spojení kontrol
s jiným úsekem (oblastí veřejné správy). Jako příklad lze uvést praxi Krajského úřadu
Plzeňského kraje, kde kontroly zápisu údajů do RÚIAN byly spojeny např. s kontrolami
vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Jaké jsou kladeny kvalifikační požadavky na osobu provádějící
kontrolu zápisu údajů do RÚIAN?
Na osobu kontrolující zapisování údajů do RÚIAN nejsou zákonem kladeny žádné zvláštní
kvalifikační požadavky.

3. Kde mohu získat bližší informace ke kontrolám v oblasti zapisování
údajů do RÚIAN?
Dokument „Metodické doporučení krajským úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy
a magistrátům územně členěných statutárních měst v oblasti kontroly editace údajů RÚIAN“
je zveřejněn na https://ruian.cuzk.cz, v bodě 5. Metodika/Kontroly přenesené působnosti.
Více informací k RÚIAN (metodické dokumenty, aktuální informace aj.) lze získat
na https://ruian.cuzk.cz.

4. Pokud kontrolu zápisu údajů do RÚIAN spojím s kontrolou jiného
úseku/oblasti přenesené působnosti, je potřeba zpracovat dva
protokoly o kontrole?
V případě, že se jedná o jednu kontrolu, i když se týká dvou oblastí přenesené působnosti, je
výstupem kontroly jeden protokol o kontrole. V tomto případě doporučujeme věnovat
pozornost řádnému vymezení předmětu kontroly. Dva protokoly (pro každý úsek přenesené
působnosti zvlášť) předpokládají dvě samostatné kontroly (ve smyslu dvou samostatných
kontrolních procesů).

5. Kolik obcí máme během kontrolního období zkontrolovat?
ČÚZK předpokládá, že počet kontrolovaných obcí se bude ve sledovaném (tříletém
kontrolním) období pohybovat okolo 10 %. Při stanovení tohoto procenta se vycházelo mj.
z jednoho z nastavených cílů v oblasti plánování kontrol přenesené působnosti prováděných
u obcí (viz doporučení pro všechny krajské úřady provést během kontrolního období kontrolu
všech obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností ve svém správním
obvodu v kapitole 2.3 Hodnotící zprávy za roky 2012 - 2013) a dále ze statistik počtu
kontrolovaných obcí v předchozím období.
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6. Máme kontrolovat všechny
obcí/stavebním úřadem?

zápisy

provedené

kontrolovanou

ČÚZK nepředpokládá, že krajský úřad bude u kontrolovaného OVM kontrolovat všechny
provedené zápisy. Předpokládá se selektivní („namátková“) kontrola zapsaných údajů.

7. Kontakt
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naši podporu prostřednictvím Kontaktního
formuláře Helpdesk.
Kontaktní osoby za ČÚZK:
Ing. Libuše Sussmannová (tel. 284 041 265, libuse.sussmannova@cuzk.cz)
Mgr. Dagmar Bínová (tel. 284 041 250, dagmar.binova@cuzk.cz)
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