ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V PRAZE
Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, 182 11
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Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle ustanovení
§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rok 2021
1) ZKI obdržel dne 4.3.2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím.
ZKI v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993
do dne vyhovění žádosti?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové
organizace a včetně popisu jejího účelu.
ZKI v Praze jako povinný subjekt nezřídil žádné příspěvkové organizace ve smyslu § 4 odst. 1
písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění
žádosti?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné
právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.
ZKI v Praze jako povinný subjekt nezaložil žádné právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1
písm. e) bod 1. a bod 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2.
zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne
vyhovění žádosti?
ZKI v Praze jako povinný subjekt nezaložil žádné právnické osoby, které nespadají pod § 4
odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ.

Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné
zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
ZKI v Praze jako povinný subjekt neuzavřel žádné zakázky na základě vertikální spolupráce
dle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ.
Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné
zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
ZKI v Praze jako povinný subjekt neuzavřel žádné zakázky na základě horizontální spolupráce
dle § 12 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ.
Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo
předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
ZKI v Praze jako povinný subjekt neuzavřel žádné zakázky s dodavateli, kteří nejsou veřejným
zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6
ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod
výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž,
nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní
prostředí.
ZKI v Praze jako povinný subjekt v minulosti neuzavřel žádnou veřejnou zakázku malého
rozsahu na právní služby.
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
ZKI v Praze jako povinnému subjektu je přímo nadřízený Český úřad zeměměřický
a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8.
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své
organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu
zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a
podřízenosti mezi nimi.
Organizační
struktura
povinného
subjektu
je
zveřejněna
na
adrese
https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericke-a-katastralni-inspektoraty/Zememericke-akatastralni-inspektoraty/Zememericky-a-katastralni-inspektorat-v-Praze/O-uradu/Organizacnistruktura.aspx.

Organizační schéma ZKI V Praze jako povinného subjektu včetně vyjádření vztahu
nadřízenosti a podřízenosti:

Počty systemizovaných míst dle organizační struktury:
Ředitel - 1
Zastupující inspektor - 1
Inspektoři - 11
Rozpočtář - účetní - 1
Asistent - účetní - 1
Řidič - 1
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve
smyslu § 214 povinný subjekt používá?
ZKI v Praze jako povinný subjekt používá tuto adresu profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/ZKIPH

2) ZKI obdržel dne 18.3.2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím.
ZKI v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace týkající se žádosti o sdělení, jakou formou
(elektronickou či listinnou) bylo podání ZKI v Praze k Nejvyššímu správnímu soudu dne
15. 3. 2021 učiněno a sdělení okamžiku učinění podání a o sdělení okamžiku jeho dodání
a okamžiku jeho doručení Nejvyššímu správnímu soudu, a to v obdobném detailu jako
u podání učiněného prostřednictvím datové schránky.
Podání (kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze sp. zn. 51 A 36/2020-116 ze
dne 11. 2. 2021) podal ZKI v Praze dne 11. 3. 2021 listinnou formou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb České pošty, s.p., a to z důvodu doručování spisového
materiálu sp. zn. ZKI PR-O-69/598/2016 a sp. zn. OR-471/2014-209. Podání je Českou
poštou, s. p. vedené pod číslem zásilky RR 84009008 5 CZ. K okamžiku podání ZKI v Praze
uvádí, že z podacího archu č. 718235 ze dne 11.3.2021, který byl vytvořen ZKI v Praze
ve 13:31, vyplývá, že došlo k podání v odpoledních hodinách, přesný čas podání nelze sdělit,

neboť tato informace není Českou poštou, s.p. na podacím archu vyznačována. ZKI v Praze
dosud neobdržel doklad o doručení (doručenku) potvrzený Nejvyšším správním soudem, ale
dle
detailu
informace
k zásilkám
z webových
stránek
České
pošty,
s.p.
(https://www.postaonline.cz/trackandtrace//zasilka/cislo?parcelNumbers=RR+840090085+CZ) bylo podání doručeno dne 15.3.2021.

Ing. Iva Bílková
ředitelka ZKI v Praze

