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V Praze dne 30. ledna 2015

OBECNÉ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2014
zveřejňované podle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) je ústředním správním úřadem
zeměměřictví a katastru nemovitostí, zřízeným zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolní činnost v oblasti výkonu státní správy katastru nemovitostí katastrálními úřady a v
oblasti ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí a státní
mapové dílo, samotný ČÚZK nevykonává, protože v těchto dvou oblastech je věcná působnost ke
kontrolní činnosti zákonem svěřena sedmi zeměměřickým a katastrálním inspektorátům (dále jen „ZKI“).
Věcná působnost ZKI ke kontrolní činnosti v těchto dvou oblastech je založena v ust. § 4 písm. a) a b)
zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, a územní působnost ZKI je
stanovena v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Obecné informace o výsledcích kontrol jednotlivých ZKI za rok
2014 jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých ZKI, provozovaných v rámci domény
„cuzk.cz“.
Vlastní kontrolní činnost ČÚZK je prováděna postupy stanovenými v zákoně č. 255/2012 Sb., o
kontrole (kontrolní řád) a od roku 2014 je zaměřena na oblast editační činnosti v registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“), upravenou v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“).
Postupně kontrolovanými osobami jsou v letech 2014 - 2016 všechny krajské úřady v České
republice podle Plánu kontrol krajů a Hlavního města Prahy na léta 2014 – 2016.
Předmětem jednotlivých kontrol jsou zjištění, zda kontrolovaný krajský úřad plánuje a vykonává
kontroly u obcí a stavebních úřadů (které jsou editory RÚIAN podle ust. § 42 a § 43 zákona o základních
registrech) zaměřené na plnění zákonem stanovených povinností, souvisejících s editační činností
v RÚIAN (tj. na provádění zápisů, jejich včasnost a správnost) a zda tyto povinnosti plní i krajský úřad (z
pozice speciálního stavebního úřadu) při své případné vlastní editační činnosti.
V roce 2014 byla taková kontrola vykonána u prvního krajského úřadu a bylo při ní zjištěno, že
kontrolovaný krajský úřad dosud u žádné obce ani stavebního úřadu kontrolu editační činnosti v RÚIAN
neprovedl, žádnou kontrolu s takovým předmětem neměl pro rok 2014 ve svém plánu kontrolní činnosti
zařazenu a v rámci své vlastní editační kompetence v RÚIAN žádný zápis nevykonal.
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