Český úřad zeměměřický a katastrální

STATUT
Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 25. března 1997
(č.j. 1319/1997-22)
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává tento statut Názvoslovné komise Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (dále jen „komise“), který vymezuje její úkoly a organizační zajištění.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Úkoly zeměměřických a katastrálních orgánů na úseku standardizace geografického názvosloví
upravuje zvláštní předpis.1)
(2) Postup při standardizaci geografického názvosloví upravuje zvláštní předpis.2)
Čl. 2
Působnost komise
(1) Komise je poradním orgánem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „Úřad“) ve
věci standardizace geografického názvosloví (dále jen „standardizace”) užívaného ve státních mapových
dílech a doporučeného k užívání v dalších kartografických dílech zpracovaných nebo vydávaných v
České republice.
(2) Komise projednává otázky spojené se stanovením a uplatňováním zásad pro úpravu a užívání
geografického názvosloví v kartografických dílech vydávaných v České republice. Vyjadřuje se k
návrhům geografických jmen uváděných v Základní mapě České republiky v měřítku 1: 10 000.
Čl. 3
Úkoly komise
(1) Komise vychází ve své činnosti z příslušných doporučení OSN ve věcech standardizace.
(2) Komise v rámci své působnosti zejména
a) zpracovává zásady pro úpravu a užívání geografického názvosloví z území České republiky,
b) zpracovává zásady pro úpravu, užívání a převod (přepis) geografického názvosloví z území mimo
Českou republiku,
c) předkládá Úřadu návrhy geografických jmen ke standardizaci,
d) doporučuje Úřadu uveřejňování standardizovaného geografického názvosloví v edici názvoslovných
publikací „Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR“.

e) ve věcech standardizace spolupracuje se zeměměřickými a katastrálními orgány, ministerstvy a
ústředními orgány státní správy ČR, pracovišti Akademie věd ČR a vysokých škol a jinými vědeckými
a ústředními institucemi,
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§ 3 písm. a) bod 4 a písm. g) a § 5 písm. c) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 11 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů.

f) podává odborné informace, posudky, návrhy, vysvětlení a zprávy ve věcech standardizace,
g) provádí dokumentační činnost z oblasti geografického názvosloví užívaného v kartografických dílech
vydávaných v České republice i v zahraničí a spolupracuje s obdobnými institucemi jiných států,
h) metodicky řídí zabezpečování činností katastrálních úřadů spojených se standardizací. 3)
(3) Úřad může komisi pověřit i jinými úkoly v rámci její působnosti.
Čl. 4
Složení komise
(1) Komise se skládá z předsedy, tajemníka a členů.
(2) Předsedu, tajemníka a členy komise jmenuje a odvolává předseda Úřadu po projednání s vedoucími
příslušných ústředních orgánů státní správy, vědeckých a jiných institucí. 4)
(3) Tajemníkem komise je zaměstnanec Zeměměřického úřadu.
(4) Zeměměřický úřad zřizuje sekretariát komise jako její výkonný orgán.
Čl. 5
Úkoly předsedy, tajemníka, členů a sekretariátu komise
(1) Předseda komise
a) předkládá Úřadu návrhy koncepce činnosti a pracovních plánů komise,
b) řídí činnost komise v souladu s koncepcí činnosti a pracovními plány komise,
c) schvaluje program jednání komise,
d) svolává a řídí jednání komise,
e) potvrzuje správnost zápisů z jednání komise,
f) v souladu se zápisy z jednání komise dává tajemníkovi komise pracovní pokyny,
g) odpovídá za činnost komise a dodržování jejího statutu,
h) nejméně jednou ročně předkládá Úřadu zprávu o činnosti komise.
(2) Tajemník komise
a) zastupuje předsedu komise v době jeho nepřítomnosti,
b) navrhuje koncepci činnosti komise a na jejím podkladě sestavuje návrhy pracovních plánů komise,
c) navrhuje program jednání komise a připravuje pro ně potřebné pracovní podklady,
d) pro jednání komise zajišťuje stanoviska Úřadu a obstarává posudky expertů, které v případě potřeby
zve k účasti na jednání komise,
e) zpracovává zápisy z jednání komise,
f) provádí pracovní pokyny předsedy komise,
g) řídí činnost sekretariátu komise a zodpovídá za ni.
(3) Členové komise
a) se účastní jednání komise,
b) studují materiály předložené k projednání komisi, podílejí se na řešení projednávaných otázek a plní
úkoly obsažené v zápisech z jednání komise,
c) podávají vlastní návrhy k programu jednání komise a k činnosti komise.
(4) Sekretariát komise
a) vykonává odborné, technické a administrativní činnosti týkající se standardizace,
b) provádí dokumentaci standardizovaného geografického názvosloví,
c) získává a poskytuje odborné informace týkající se standardizace,
d) zabezpečuje administrativní práce spojené s činností komise a podílí se na přípravě materiálů pro
jednání komise,
e) vede písemnou agendu komise a o závažných podáních informuje předsedu komise,
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§ 5 odst. 1 statutu katastrálních úřadů ze dne 20. července 1993 čj. 2761/1993-22, ve znění pozdějších dodatků.
§ 11 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb.

f) připravuje k zveřejňování výsledky činnosti komise.
Čl. 6
Řízení činnosti komise
(1) Úřad
a) schvaluje koncepci činnosti a pracovní plány komise,
b) vydává předpisy týkající se standardizace,
c) zprostředkovává zásadní jednání a písemný styk s ústředními orgány státní správy a institucemi a styk
se zahraničím ve věci geografického názvosloví,
d) schvaluje a publikuje výsledky činnosti komise.
(2) Činnost komise se řídí koncepcí a pracovními plány.
(3) Návrh koncepce činnosti a pracovních plánů komise, příp. jejich změn a doplňků po projednání
v plénu komise předkládá předseda komise ke schválení Úřadu. Po schválení Úřadem jsou tyto materiály
pro činnost komise závazné.
(4) Pracovní plány komise se sestavují a schvalují zpravidla na období jednoho roku.
Čl. 7
Jednání komise
(1) Jednání komise se konají nejméně dvakrát ročně. Předseda komise je povinen svolat jednání,
požádá-li o to nejméně jedna třetina členů komise.
(2) Právo zúčastnit se jednání komise a vyžadovat potřebné informace mají kromě členů komise rovněž
předseda Úřadu a jím pověření pracovníci Úřadu.
(3) Pracovní úkoly ve smyslu článku 2 statutu komise se projednávají v plénu komise. Pro řešení
speciálních otázek může komise ze svých členů vytvořit dočasné pracovní skupiny. Členy těchto
pracovních skupin mohou být i přizvaní experti ve smyslu odborných poradců komise. Schválení
výsledků činnosti, případně usnesení dočasných pracovních skupin přísluší plénu komise. Ukončení
činnosti dočasné pracovní skupiny se uvede v zápise z jednání komise.
(4) K usnášení komise a dočasných pracovních skupin je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
(5) K přijetí usnesení je třeba prosté většiny hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího. Usnesení komise jsou platná po jejich schválení Úřadem.
(6) O jednáních komise, případně jednání dočasných pracovních skupin se pořizuje zápis s uvedením
účasti členů komise, případně přizvaných expertů na jednání, průběhu jednání a přijatých usnesení.
Zápis zasílá sekretariát komise členům komise a Úřadu.

Čl. 8
Finanční zabezpečení činnosti komise
(1) Členství v komisi je čestnou funkcí. Členové komise mají nárok na náhradu výloh spojených
s účastí na jednáních podle platných předpisů. Tajemník komise a zaměstnanci sekretariátu
komise vykonávají tuto činnost v rámci svých pracovních povinností.
(2) Za výsledky činností (posudky, dobrozdání, expertízy aj.) zvláště vyžádaných od jednotlivých
členů komise, příp. přizvaných expertů, náleží odměna podle platných předpisů.
(3) Náklady spojené s činností komise a dočasných pracovních skupin komise se hradí
z rozpočtových prostředků Zeměměřického úřadu.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se statut Názvoslovné komise při Českém úřadě geodetickém a kartografickém
č.4889/1971-2 ze dne 28. října 1971.
(2) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ing. Jiří Šíma, CSc. v.r.
předseda

