ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V BRNĚ
Moravské nám. 1, 602 00 Brno
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Sp.zn. ZKI BR-1/1024/2015
ZKI obdržel dne 5.10.2015 žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informací od
žadatele Ing. D.K., který požadoval informaci o hospodaření ZKI s investičními prostředky v letech
2009 – 2014. Informace budou využity v rámci realizace výzkumu v oblasti investičního

rozhodování orgánů státní správy a samosprávy včetně státem zřízených institucí.
ZKI žádosti vyhověl a požadované informace poskytl formou vyplnění on-line dotazníku. Jednalo se
celkem o 10 otázek, vyjadřujících subjektivní názor na přípravu a realizaci investičních
projektů v rámci organizace.

Sp.zn. ZKI BR-2/1295/2015

ZKI obdržel dne 15.12.2015 žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k
informací od společnosti Heagl, s.r.o., Na vyhlídce 2582, 738 01 Frýdek-Místek.
Žadatel požadoval informace týkající se právního informačního systému Codexis, jejichž
obsah byl upřesněn v 7 bodech žádosti. ZKI v Brně žádosti o poskytnutí informací vyhověl a
žadateli poskytl informace k dotazům, zda používá právní informační systém Codexis,
zda využívá doplněk k softwaru Liberis, jaký je přesný název doplňku Liberis a pro
kolik uživatelů je právní informační systém Codexis určen.
V dalším, tj. požadavkům na „sdělení informací o částce, která je vynaložena na pořízení
tohoto systému z veřejných prostředků, od kdy je uzavřena smlouva na využívání
tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno
využívání tohoto systému?“ a o „sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na
využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je
uhrazeno využívání tohoto systému?“
informoval ZKI žadatele na nutnost obrátit se s požadavkem na nadřízený orgán, tj. Český
úřad zeměměřický a katastrální, neboť informační systém Codexis byl soutěžen centrálně
tímto úřadem pro celý rezort zeměměřictví a katastru nemovitostí a je registrován pro tento
úřad a ZKI nejsou známy konkrétní údaje požadované v dotazech.

