ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
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 2016
ČÚZK obdržel dne 29.2.2016 žádost Ing. J. V. o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je dotaz na výši průměrného
měsíčního platu za posledních 12 měsíců předsedy ČÚZK, výše odměn, výše průměrného
platu předchozího předsedy ČÚZK. Dále kdo je oprávněn jmenovat předsedu ČÚZK, jaký je
rozpočet úřadu a kolik má zaměstnanců.
Požadované informace byly dne 14.3.2016 poskytnuty.

ČÚZK obdržel dne 1.3.2016 žádost pana M. V. o poskytnutí informace podle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval statistické údaje týkající se vyřizování
žádostí o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci.
Požadované informace byly dne 15.3.2016 poskytnuty formou tabulky.
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ČÚZK obdržel dne 10.3.2016 žádost pana J. S. o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou dotazy týkající se otevřených
dat. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
ČÚZK žadateli sdělil, že ZABAGED® obsahuje i jiná data než jen ta, která jsou zveřejňována
prostřednictvím veřejného dálkového přístupu (VDP) k datům Registru územní identifikace,
adres a nemovitostí (RÚIAN). Výčet objektů je uveden v Katalogu objektů ZABAGED a je
dostupný na internetu
Veškerá data přístupná prostřednictvím VDP jsou k dispozici ve výměnném formátu RÚIAN
(VFR), který je volně k dispozici ke stažení v aplikaci VDP (http://vdp.cuzk.cz). Data jsou ve
formátu XML (Extensible Markup Language), konkrétně se jedná o formát GML 3.2.1
(odpovídá ISO 19136:2007), což je XML určené pro geografické aplikace. Konkrétní
struktura XML souborů VFR je vyjádřena pomocí jazyka XML Schema Definition (XSD), jenž
byl definován organizací Word Wide Web Consorcium (W3C).
Příjmy za data ZABAGED® nejsou v rozpočtu jako celku významné, avšak ZABAGED®
zároveň slouží k tvorbě značné části státního mapového díla (SMD) a tudíž se její existence
odráží i v příjmech za SMD. Dle § 4 zákona č. 200/1994 Sb. je tvorba a vedení ZABAGED®
zeměměřickou činností ve veřejném zájmu. Data jsou bezplatně využívána orgány státní
správy a samosprávy. Dále jsou datové sady přístupné i prostřednictvím bezplatných, volně
dostupných prohlížecích služeb.
V roce 2015 byly příjmy za ZABAGED® ve výši 607 907 Kč.

Zásadní problémy s vlastní publikací dat nebyly v resortu ČÚZK zaznamenány. Dílčí
problémy existují s vystavením metadat na Národním portálu otevřených dat, protože
standardy pro publikaci běžných otevřených dat a jejich metadat a standardy pro publikaci
téhož pro prostorová data jsou zásadním způsobem nekompatibilní. Problém řeší nejen ČR,
ale i EU (projekty INSPIRE kontra ISA). V rozsahu působnosti resortu ČÚZK se jedná
o tisíce průběžně aktualizovaných metadatových záznamů.
Z technického pohledu je klíčové zabezpečení infrastruktury, která by umožnila veřejnosti
neomezené čerpání dat ve vhodné kvalitě a s přiměřenou časovou odezvou, přičemž
pořízení, údržba a správa takové infrastruktury je značným nákladem. Resort ČÚZK má
v této věci zkušenosti s provozováním neregistrovaných bezplatných prohlížecích služeb
(WMS, WMTS) a s neustále rostoucí poptávkou uživatelů, která má významný dopad do
investic na infrastrukturu.

ČÚZK obdržel dne 13.4.2016 žádost pana Ing. T. K. o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požaduje informaci o software, který ČÚZK
používá pro vedení spisové služby, a o firmě, která jej poskytuje.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Na ČÚZK je pro vedení spisové služby používán software abcSuite. Dodavatelem je
společnost aplis, a.s., se sídlem Jankovcova 57a, 170 00 Praha 7, IČ 26199599.

ČÚZK obdržel dne 15.5.2016 žádost pana Bc. M. Ch. o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požaduje informace o rozkladových komisích
ČÚZK.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
ČÚZK nemá zřízenu stálou rozkladovou komisi, v případě potřeby je rozkladová komise
jmenována ad hoc. Statut ani jednací řád nebyly vydány. V letech 2014 a 2015 bylo vedeno
jedno řízení o rozkladu. Předseda ČÚZK se ztotožnil s návrhem rozkladové komise.

ČÚZK obdržel dne 25.5.2016 žádost Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o.,
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem
dotazu je počet státních zaměstnanců na ČÚZK, kteří dosud nemají „střední vzdělání
s maturitní zkouškou“. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Na ČÚZK nepracuje žádný státní zaměstnanec, který by neměl alespoň středoškolské
vzdělání s maturitou.

ČÚZK obdržel dne 26.5.2016 žádost společnosti FLAT SIX s.r.o. o poskytnutí informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou kopie nabídek
uchazečů ve veřejné zakázce „Obnova technologické infrastruktury na lokalitách“, jejichž

nabídkové ceny nepřekročily částku 17 000 000,-- Kč. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou
informaci poskytl.
Jedná se o nabídky uchazečů:
COMPAREX CZ s.r.o., se sídlem Evropská 2588/33a, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ
63077124, nabídková cena bez DPH 14 096 819,-- Kč,
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČ 64949681, nabídková cena bez DPH 16 198 831,-- Kč,
Microshop, s.r.o., se sídlem Pod Marjánkou 4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 26165031,
nabídková cena bez DPH 16 609 800,-- Kč.

ČÚZK obdržel dne 11.7.2016 žádost spolku Právo ve veřejném zájmu, z. s., o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem dotazu je pokuta
udělená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci veřejné zakázky Registr územní
identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Pokuta byla uložena ve výši 300 000,-- Kč, zaplacena byla dne 10.10.2014. Proti rozhodnutí
ÚOHS č.j. S624/2012/VZ-16165/2013/521/JHn ze dne z 26.8.2013 o uložení pokuty byla
podána správní žaloba. Věc je vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Af 73/2014,
o žalobě doposud nebylo rozhodnuto, a to ani nepravomocně. Jiná škoda nevznikla. Otázka
případného zavinění zaměstnanců nebyla řešena, protože věc není skončena, když o žalobě
proti rozhodnutí o udělení pokuty dosud nebylo rozhodnuto. ČÚZK zastává stanovisko, že ve
věci nepochybil. Oblasti zadávání veřejných zakázek je nicméně věnována trvalá pozornost,
zaměstnanci zajišťující tuto agendu jsou průběžně vzděláváni.

ČÚZK došla dne 28.7.2016 žádost pana D. H. o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou roční zprávy o výsledcích
finančních kontrol podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, k datu podání žádosti.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadateli byly zaslány kopie ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za roky 2003 až
2015 včetně příloh.
Vzhledem k tomu, že žadatel akcentoval § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole, bylo mu
sděleno, že při výkonu řídící kontroly, veřejnosprávní kontroly a interního auditu nebylo na
Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním v letech 2002 až 2015 žádné zjištění, na jehož
základě kontrolní orgán oznámil orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující
tomu, že byl spáchán trestný čin, a ani zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo
poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.

ČÚZK došla dne 29.7.2016 žádost Transparency International – Česká republika, o.p.s.,
o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem
žádosti jsou dotazy týkající se smluv s poskytovatelem právních informačních systémů.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Žadateli byly zaslány skeny dvou posledních smluv, které ČÚZK uzavřel s poskytovateli/
poskytovatelem informačních systémů, a to smlouvy o dodávce informačního systému
právních informací a zajištění jeho aktualizace a servisní podpory ze dne 23.6.2014,
dodavatel ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13 709 16 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČ: 46578706, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.6.2015, a smlouva o poskytnutí
licence k užívání systému ASPI ze dne 19.12.2014, dodavatel Wolters Kluwer, a.s.,
U nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ: 63077639.
Smlouva s dodatelem ATLAS consulting spol. s r.o., byla uzavřena na základě výsledku
otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva s poskytovatelem Wolters Kluwer, a.s., byla uzavřena na základě výzvy k jednání
a podání nabídky, jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Žadateli byla dále zaslána zadávací dokumentace veřejné zakázky ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k otevřenému řízení
týkajícímu se nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Informační systém právních
informací ze dne 9.12.2013 a výzva k jednání a podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu ze dne 15.10.2014 zaslaná Wolters Kluwer, a.s., U Nákladového nádraží 6, 130 00
Praha 3, IČO: 63077639.

ČÚZK došla dne 23.8.2016 žádost pana J. V. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je počet správních žalob podaných
v letech 2012 až 2016 a text těchto žalob.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
V uvedeném období podal Český úřad zeměměřický a katastrální jednu správní žalobu a to
proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, text žaloby byl připojen.

ČÚZK došla dne 25.8.2016 opakovaná žádost pana V. Z. o poskytnutí informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem dotazu je dodržování zákona
o svobodném přístupu k informacím na Katastrálním pracovišti Semily, zda bylo zjištěno, že
soudní exekutoři porušují zákony ČR, zda jsou zaměstnanci katastrálních úřadů povinni
dodržovat zákony ČR, jak je zajištěno, aby činnost zaměstnanců byla v souladu se zákonem,
zda nebylo zjištěno zneužití postavení při zápisu na základě listin bez náležitostí.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
ČÚZK neprováděl u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
žádnou specializovanou kontrolu dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím;
nemá informace o tom, že by zde docházelo k porušování tohoto zákona.
Zaměstnanci správních úřadů jsou povinni dodržovat veškeré platné zákony, jsou pravidelně
vzděláváni a školeni, zápisy do katastru bez k tomu způsobilých listin provést nelze. Nebylo
zjištěno ze strany zaměstnanců napomáhání k trestné činnosti ani zneužití postavení.
ČÚZK nemá žádné obecné poznatky o porušování zákonů exekutory při doručování
písemností a nedostatků týkajících náležitostí jimi vyhotovených listin, nemá také
požadované poznatky z kontrolní činnosti u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, neboť nevykonává kontrolu výkonu státní správy katastru
nemovitostí. Tato pravomoc náleží podle § 4 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., o

zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění, zeměměřickým a katastrálním
inspektorátům.

ČÚZK došla dne 13.9.2016 žádost JUDr. M. A., advokáta, o poskytnutí informace podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou kopie všech smluv
týkajících se dodávek elektřiny a/nebo plynu uzavřených prostřednictvím komoditní burzy
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadateli bylo sděleno, že taková smlouva byla uzavřena jedna a to na dodávku elektřiny,
současně mu byl zaslán sken předmětné smlouvy. ČÚZK není odběratelem zemního plynu.

ČÚZK došla dne 14.9.2016 žádost JUDr. M. A., advokáta, o poskytnutí informace podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou informace týkající se
nákupu elektřiny a plynu pro ČÚZK na rok 2025 až 2015.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Český úřad zeměměřický a katastrální vystupoval v letech 2014 a 2015 jako centrální
zadavatel pro resortní organizační složky státu, kterým zajišťoval nákup el. energie a plynu
na komoditních burzách s cílem dosáhnout maximální úspory finančních prostředků. Český
úřad zeměměřický a katastrální je odběratelem pouze el. energie, plyn odebírají pouze
resortní organizační složky státu.
PLYN 2014
V 1. čtvrtletí roku 2014 proběhla soutěž na dodavatele plynu pro období 1.4.2014 až
31.3.2015 přes dohodce PROSPEKSA a.s. na Českomoravské komoditní burze v Kladně
(dále jen „ČMKBK“).
EL. ENERGIE 2014
Ve 4. čtvrtletí roku 2014 proběhla soutěž na dodavatele el. energie pro období 1.1.2015 až
31.12.2015, soutěž proběhla na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
(dále jen „PXE“.)
PLYN 2015
V 1. čtvrtletí roku 2015 proběhla soutěž na dodavatele plynu pro období 1.4.2015 až
31.3.2016, která proběhla na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE.
EL. ENERGIE + PLYN 2015
Ve 4. čtvrtletí roku 2015 proběhla soutěž na dodavatele el. energie pro období 1.1.2016 až
31.12.2016 a na dodavatele plynu pro období 1.4.2016 až 31.3.2017 přes dohodce FINSERVIS, a.s., na ČMKBK.
EL. ENERGIE + PLYN 2016
Nákup el. energie a plynu na rok 2017 se připravuje a bude probíhat stejně jako v roce 2015,
tzn. formou veřejné zakázky bude vybrán zprostředkovatel nákupu el. energie a plynu přes
komoditní burzu.
Žadateli byly poskytnuty skeny smluv, skeny faktur za poplatky, závěrkových listů atd.
Žadateli bylo sděleno, že taková smlouva byla uzavřena jedna a to na dodávku elektřiny,
současně mu byl zaslán sken předmětné smlouvy. ČÚZK není odběratelem zemního plynu.

ČÚZK došla dne 27.9.2016 žádost Mgr. Bc. P. K. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou dotazy týkající se aplikace
dálkový přístup do katastru nemovitostí.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadateli bylo sděleno, že v rámci uživatelského účtu dálkového přístupu není posuzován
počet dotazů do aplikace, dotazy z jednoho uživatelského účtu dálkového přístupu nejsou
v čase omezeny a Služby dálkového přístupu nejsou geograficky omezeny. Žadateli byl
rovněž zaslán seznam kódů všech obcí a katastrálních území.

ČÚZK došla dne 14.10.2016 žádost Euro Energie CZ, s.r.o., o poskytnutí informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem dotazu jsou informace týkající se
zadávacího řízení veřejné zakázky „Služby energetického poradce a dohodce pro nákup
elektřiny a zemního plynu na komoditní burze“ dle zadávací dokumentace ze dne
16.10.2015.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadateli byly poskytnuty doklady k zakázce malého rozsahu s názvem „Služby
energetického poradce a dohodce pro nákup elektřiny a zemního plynu na komoditní
burze“, a to zejména zadávací dokumentace, jmenování členů komise pro otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek, zpráva o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek, seznam podaných nabídek, prezenční listina z otevírání obálek
s nabídkami, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvu o zprostředkování
burzovních komoditních obchodů s FIN-servis, a.s., vč. obchodních podmínek dohodce,
přihlášky aukce.

ČÚZK došla dne 8.11.2016 žádost pana Ing. E. L. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem dotazu jsou informace týkající se
rozhodnutí o rozkladu podaném panem Ing. E. L. a paní B. L.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadateli byly poskytnuty informace o tom, že rozkladovou komisi jmenoval v souladu s ust.
§ 152 odst. 3 správního řádu předseda ČÚZK.
Předsedkyní rozkladové komise byla JUDr. Eva Barešová, odd. legislativy ČÚZK, dalšími
členy Ing. Bc. Jan Kmínek, ved. odd. metodiky a zeměměřictví katastru nemovitostí ČÚZK,
JUDr. Karel Novák zástupce ředitelky Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze,
Ing. Jaroslava Horejcová, inspektorka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze a
JUDr. Antonín Jeníček, Katastrální úřad pro hl. m. Prahu. Bylo tak dodrženo ust. § 152 odst.
3 správního řádu, podle něhož většinu členů rozkladové komise tvoří odborníci, kteří nejsou
zaměstnanci zařazení do ústředního správního úřadu.

ČÚZK došla dne 8.12.2016 žádost pana V. P. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem dotazu je pokuta uložená Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže v rámci veřejné zakázky Registr územní identifikace, adres a
nemovitostí – implementace řešení.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ČÚZK zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

ČÚZK zastává stanovisko, že ve věci nepochybil. Proti rozhodnutí ÚOHS č.j. S624/2012/VZ16165/2013/521/JHn ze dne z 26.8.2013 o uložení pokuty byla podána správní žaloba. Věc
dosud nebyla skončena. Z toho důvodu nebyla řešena otázka případného zavinění
zaměstnanců. Bez ohledu na to je oblasti zadávání veřejných zakázek věnována trvalá
pozornost, zaměstnanci zajišťující tuto agendu jsou průběžně vzděláváni.

