KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rok 2015
Katastrální úřad pro Zlínský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 04.10.2015 žádost o poskytnutí
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím od Ing. D.K., MBA. KÚ žádosti
vyhověl a požadované informace dne 19.10.2015 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval vybrané informace související s hospodařením Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj s investičními prostředky v letech 2009-2014.
Žadateli byla v požadovaném členění a struktuře (vyplněním řady tabulek dodaného
dotazníku) poskytnuta informace
- o objemu investičních prostředků v Kč, které KÚ vynaložil v letech 2009-2014, včetně
dělení na prostředky určené na investiční projekty spolufinancované/financované z
fondů EU/operačních programů EU a prostředky určené na investiční projekty
financované z vlastních/ostatních zdrojů;
- o neexistenci vnitřní směrnice či jiného závazného dokumentu pro posouzení,
hodnocení a výběr investičních projektů v rámci KÚ,
- obsahující odhad četnosti využívání žadatelem definovaných postupů/metod při
posuzování/hodnocení daného typu investičního projektu v rámci KÚ;
- o četnosti realizace postauditů u investičních projektů;
- o odhadu výskytu problémů (okruhy problémů definovány žadatelem) při realizaci
investičních projektů;
- o celkovém počtu investičních projektů spadajících do programového období 20072013, na které KÚ byly přiděleny dotace z fondů EU/operačních programů EU a o
celkovém počtu těchto projektů, na které KÚ žádal přidělení dotace, včetně uvedení
objemu finančních prostředků (dotace), které již byly proplaceny a objemu finančních
prostředků, o které KÚ žádal.
- o rozdílech v náročnosti (kritéria náročnosti stanovena žadatelem) projektů
financovaných z dotací z fondů EU/operačních programů EÚ oproti ostatním
investičním projektům realizovaným KÚ z vlastních/ostatních zdrojů.
- o počtu projektů za období 2009-2014, u kterých KÚ obvykle musel investiční projekt
nebo jeho parametry upravit před podáním žádosti o dotaci tak, aby vyhověl
požadavkům konkrétní výzvy a/nebo pravidlům operačního programu v porovnání se
situací, kdy by KÚ projekt realizoval z vlastních/ostatních zdrojů,
- se stanovením pořadí četnosti výskytů hlavních (žadatele definovaných) problémů,
které obecně vyvstávají u dotovaných projektů během jejich realizace z důvodu
financování formou dotace;
- o kolik % by projekty byly levnější/dražší, kdyby KÚ projekty dotované
z EÚ/operačních programů EÚ v rámci programovacího období 2007-2013 realizoval
z vlastních zdrojů.
Žadatel byl poučen, že § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. vylučuje z povinnosti poskytovat
informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Byť podle
názoru KÚ některé žadatelem požadované informace byly takového charakteru, že do
režimu zákona č. 106/1999 Sb. nespadaly (zejména pokud jde o poskytnutí různých odhadů
a subjektivního posouzení některých problémů), rozhodl se KÚ všechny žadatelem kladené
otázky v duchu dobré správy co nejobjektivněji zodpovědět, a to zejména s přihlédnutím
k tomu, že odpovědi budou použity k výzkumným účelům.
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KÚ obdržel dne 14.12.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od společnosti H., s. r. o. KÚ žádosti vyhověl a požadované informace
dne 22.12.2015 v možném rozsahu poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se používání právního informačního systému
CODEXIS.
KÚ konkrétně v odpovědním formuláři žadateli sdělil, že:
- používá právní informační systém CODEXIS,
- v rámci systému Codexis využívá k tomuto softwaru doplněk Liberis a
- přesný název používaného doplňku je Liberis Gold,
- pokud jde o sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen, jde
o neomezenou síťovou multilicenci poskytnutou na základě smlouvy, jejíž smluvní
stranou není KÚ, nýbrž Český úřad zeměměřický a katastrální.
U otázek, kde žadatel požadoval poskytnutí informace:
- o částce, která je vynaložena na pořízení daného systém z veřejných prostředků,
- od kdy je uzavřena smlouva na využívání daného systému a v případě že není
uzavřena smlouva, od kdy je uhrazeno využívání systému a
- do kdy je uzavřena smlouva na využívání daného systému a v případě že není
uzavřena smlouva, do kdy je uhrazeno využívání systému,
bylo žadateli sděleno, že odpověďi na tyto otázky KÚ nezná a byl v této věci odkázán na
Český úřad zeměměřický a katastrální, který je (na rozdíl od KÚ) smluvní stranou smlouvy
uzavřené v dané záležitosti.
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