KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
502 00 Hradec Králové, Collinova čp. 481
telefon 495 801 329, fax 495 512 631, e-mail ku.prokralokraj@cuzk.cz, ID datové schránky: ynmadqi

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 25. 6. 2015 žádost
pana Jindřicha Štočka o poskytnutí informací.
KÚ žádosti vyhověl a požadované informace dne 24. 7. 2015 poskytl.
V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o svobodném přístupu k informacím KÚ
zveřejňuje obsah poskytnutých informací:
Žadatel požadoval informaci zda:
- úřední osoby katastrálního úřadu byly seznámeny s Etickým kodexem platným v rezortu ČÚZK ze
dne 28.6.2012, č.j. ČÚZK-15198/2012-12, ve znění pozdějších vnitřních předpisů a žádal o jeho
zveřejnění a zaslání. Dále žádal o informaci, zda jsou zaměstnanci z tohoto Etického kodexu
proškolováni.
Zaměstnanci katastrálního úřadu byli seznámeni s etickým kodexem dne 3.7.2012 a jsou z něho
průběžně, v souladu Resortním interním protikorupčním programem Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-07286/2014-1 ze dne 25. dubna 2014, proškolováni.
Obsah tohoto dokumentu je zveřejněn na internetových stránkách rezortu www.cuzk.cz.
- se zaměstnanci v souladu s plánem vzdělávání v rezortu ČÚZK účastní každoročních seminářů k
problematice proti korupci, žádá sdělit datum a počet zaměstnanců, kteří se seminářů zúčastnili.
Semináře k problematice korupce se naposledy dne 12.9.2012 zúčastnil 1 zaměstnanec
katastrálního úřadu (celkem 5 za celý Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj).
- zaměstnanci, kteří od 1.7.2015 budou ustanoveni úředními osobami dle služebního zákona (zejména
dotaz k osobě ředitele katastrálního pracoviště), byli řádně proškoleni. Požadavek zaslat informaci,
jaké kvalifikační předpoklady jsou stanoveny pro jmenování ředitele a nižších úředních osob. Zda jsou
předepsané úřední zkoušky pro jednotlivé funkce.
Školení k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, se pro zaměstnance
katastrálního úřadu uskutečnilo dne 2.6.2015. Kvalifikační předpoklady jsou stanoveny zatím
pouze do úrovně ředitelů katastrálních úřadů a zeměměřických a katastrálních inspektorátů a
jsou dány služebním předpisem č.j. ČÚZK-04140/2015-12 ze dne 24. března 2015, zveřejněným
na internetových stránkách rezortu www.cuzk.cz. Služební předpis, který by stanovoval
kvalifikační předpoklady „nižších úředních osob“, tj. míst ředitelů katastrálních pracovišť a
vedoucích oddělení, zatím vydán nebyl. Složení úřednické zkoušky podle § 35 zákona o státní
službě se týká u stávajících zaměstnanců katastrálního úřadu pouze těch, kteří nesplní
podmínku, že v den podání žádosti vykonávali v uplynulých 10 letech ve správním úřadu, v
obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo
mezinárodní organizaci, činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné po
dobu nejméně 4 let. Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní (§ 36).

- existuje jednací řád katastrálního úřadu a žádá o jeho zaslání.
Katastrální úřad se řídí jednacím řádem č.j. ČÚZK-10162/2014-22 ze dne 27.6.2014, zveřejněným
na internetových stránkách rezortu www.cuzk.cz.

- zaměstnanci mají prokazatelné odborné znalosti ze zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném
znění.
Zaměstnanci katastrálního úřadu mají prokazatelné znalosti správního řádu, kterým jsou
povinni se řídit při vedení správních řízení. Většina zaměstnanců, kteří rozhodují ve správním
řízení, má dokončené vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě.

Dále žadatel požaduje informaci, jakým způsobem jsou přidělovány jednotlivé věci na
katastrálním úřadě, a to kterým konkrétním úředním osobám, zda podle rozvrhu práce,
eventuálně jakých pravidel a kým a zda je možné na katastrálním úřadě, aby si úřední osoby
mohly mezi sebou předávat jednotlivé konkrétní věci, jim přidělené, aniž by o tom byly
povinny učinit úřední záznam.
Jednotlivé spisy jsou přidělovány v souladu s Opatřením ředitele katastrálního úřadu k
realizaci Resortního interního protikorupčního programu ČÚZK, č.14/2014, ze dne 7.5.2014 a to
tak, že rozdělování spisů je v rámci vkladového řízení prováděno nahodile s ohledem na využití
uživatelských rolí informačního systému katastru nemovitostí, pracovní náplň jednotlivých
zaměstnanců a samozřejmě podle denního časového rozvrhu. O tom, kdo je v dané věci
oprávněnou úřední osobou ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 500/2014 Sb., správní
řád, v platném znění, tj. osobou, které je spis přidělen k vedení správního řízení podle
Organizačního řádu katastrálního úřadu, č. 6/2015 ze dne 18.6.2015, je na spisové složce
proveden záznam (poslední strana spisového obalu).

Ing. Jaroslav Bačina
ředitel
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj

