Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Praskova 194/11, 746 55 O p a v a
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. Informační systémy
Dne 19.9.2014 obdržel Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj žádost o poskytnutí informací
o informačních systémech, které jsou v různých oblastech činnosti úřadu využívány. Katastrální úřad
žádosti vyhověl a požadované informace dne 1.10.2014 poskytl.
Dotazy:
1) Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví,
evidence majetku atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele.
2) Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd,
personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a dodavatele.
3) Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a dodavatele.
4) Využíváte nějaký manažerský informační systém? Pokud ano, uveďte jeho název a dodavatele.
5) Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název produktu
a dodavatele.
Odpovědi:
ad 1) Ekonomický informační systém – EIS, dodavatel společnost MÚZO Praha, s. r. o.
ad 2) Datacentrum 2 - DC2, dodavatel společnost DATACENTRUM systems & consulting, a. s.
ad 3) Elektronická podatelna a výpravna datových schránek – EPVDS, dodavatel společnost
aplis.cz, a. s.
ad 4) Nevyužíváme
ad 5) Informační systém katastru nemovitostí – ISKN, dodavatel společnost NESS Czech s. r. o.,

2. Organizační struktura
Dne 16.10.2014 obdržel Katastrální úřadu pro Moravskoslezský kraj (dále úřad) žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí
informací o organizační struktuře úřadu, počtu pracovních míst, včetně počtu pracovních míst na
jednotlivých odděleních a počtu vedoucích pracovníků jednotlivých sekcí a oddělení. Úřad žádost
vyhověl a dne 20.10.2014 požadované informace poskytl.
Odpověď:
Organizační strukturu úřadu dle Organizačního řádu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj tvoří
organizační útvary a interní auditor a má čtyři stupně řízení – ředitel úřadu, sekce, odbor, oddělení.
Základními organizačními útvary úřadu jsou útvary v přímé podřízenosti ředitele, kterými jsou kancelář
úřadu, katastrální pracoviště, technická sekce, oddělení podpory ICT a oddělení metodiky a kontroly.

Kancelář úřadu je odborem členěným na ekonomicko-personální oddělení a oddělení hospodářské
správy, v jejímž čele stojí vedoucí kanceláře úřadu.
Technická sekce se člení na odbor obnovy katastrálního operátu, který se skládá z oddělení obnovy
operátu 1, oddělení obnovy operátu 3 a oddělení bodových polí a na samostatné oddělení přípravy
podkladů. V čele technické sekce je ředitel technické sekce.
Celkový počet pracovních míst úřadu k 30.9.2014 (bez jednotlivých katastrálních pracovišť) je 49.
Dle jednotlivých organizačních útvarů je počet zaměstnanců následující:
Ředitel úřadu a auditorka.
Kancelář úřadu (odbor) má celkem 18 zaměstnanců, z toho 7 zaměstnanců má ekonomicko-personální
oddělení, 9 zaměstnanců má oddělení hospodářské správy, 2 zaměstnance má kancelář úřadu
(vedoucí kanceláře úřadu a kontrolorka).
Technická sekce má celkem 49 zaměstnanců, z toho samostatné oddělení přípravy podkladů má 9
zaměstnanců a odbor obnovy katastrálního operátu má 38 zaměstnanců. Tento odbor se rozděluje na
oddělení obnovy operátu 1 se 14 zaměstnanci, oddělení obnovy operátu 3 s 9 zaměstnanci a oddělení
bodových polí s 15 zaměstnanci. Technická sekce má dále další 2 zaměstnance, a to ředitele technické
sekce a zaměstnance výstupní kontroly.
Oddělení podpory ICT má 4 zaměstnance a oddělení metodiky a kontroly má 5 zaměstnanců.
K počtu vedoucích pracovníků uvádíme, že v čele úřadu stojí ředitel úřadu, v čele kanceláře úřadu stojí
vedoucí kanceláře úřadu a v čele technické sekce stojí ředitel technické sekce. V čele jednotlivých
oddělení stojí vedoucí oddělení- tedy v kanceláři úřadu vedoucí ekonomicko-personálního oddělení,
vedoucí oddělení hospodářské správy a v technické sekci vedoucí oddělení obnovy operátu 1, vedoucí
oddělení obnovy operátu 3, vedoucí oddělení bodových polí a vedoucí oddělení přípravy podkladů.
Vedoucí odboru obnovy operátu není ustanoven.
Oddělení podpory ICT a oddělení metodiky a kontroly je řízeno jedním vedoucím.

