Zveřejnění obsahu informací poskytnutých podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
r. 2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj dosud obdržel v roce 2020 3 žádosti o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Dne 7.4.2020 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele o:
- sdělení počtu pracovníků na jednotlivých odděleních katastrálního pracoviště Plzeň-město
- sdělení počtu vzdělávacích akcí, úřednických zkoušek i akcí průběžného vzdělávání a jejich
zaměření, uskutečněných na tomto pracovišti za rok 2019
- zaslání kopií metodických pokynů v oblasti vzdělávání a protokolu o vzdělávání
- zaslání aktuálních a budoucích plánů o vzdělávacích akcích
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj žádosti o poskytnutí informace vyhověl a žadateli sdělil
následující:
oddělení aktualizace KN 18 pracovníků
oddělení dokumentace KN 11 pracovníků
oddělení právních vztahů k nemovitostem 16 pracovníků
počet vzdělávacích akcí na katastrálním pracovišti Plzeň-město 19
zaměření: katastr nemovitostí, ekonomika, personalistika a řízení, kybernetická
bezpečnost
úřednické zkoušky zorganizoval katastrální úřad v roce 2019 ve dvou termínech, přičemž z
katastrálního pracoviště Plzeň-město se zúčastnil 1 zaměstnanec, který vykonával jen
zvláštní část úřednické zkoušky v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí
Katastrální úřad se řídí Služebním předpisem ředitele KÚ č. 25 o pravidlech vzdělávání
zaměstnanců a dále pak Plánem vzdělávání KÚ pro Plzeňský kraj pro daný kalendářní rok;
kopie těchto dokumentů byly žadateli poskytnuty



Dne 20.5.2020 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele.
V podáních žadatelka žádá o poskytnutí informace (citace):
„Podatel požaduje zaslat skeny prvních dvou stran (jeden list) a posledních dvou stran (druhý
list) níže vymezených dokumentů. Ke každému zasílanému dokumentu tedy požaduje zaslat 4
skeny (dále i jen „skeny“). Pokud požadovaný dokument obsahuje pouze jeden list, pak se
jedná o pouze 2 skeny,
Tato žádost je zaměřena pouze na dokumenty, které jsou či se zdají být veřejnými listinami
podepsanými vlastní rukou – tedy perem, nikoliv elektronicky.
Prosím, zašlete skeny jakékoli jedné listiny, kterou adresát shledal jako veřejnou listinu
vydanou dle z500-67 (tedy jako rozhodnutí dle paragrafu 67 a následující), pro kterou platí
současně všechna následující kritéria:

1. Adresát si je vědom, že jméno a příjmení osoby A vyznačené na dané veřejné listině dle z50067-2 a perem vyznačený podpis osoby B na takové listině byl učiněn vlastní rukou jiné osoby
B než je osoba A.

2. Na takové veřejné listině byly uvedeny identifikační údaje (např. jméno a příjmení, funkce)
osoby A, avšak nikterak žádné údaje osoby B (ani jméno, ani příjmení) – pouze její
vlastnoruční podpis perem.
3. Listina byla předkládána v jakémkoliv vkladovém řízení jako vkladová listina ve smyslu z25617-2.
4. Listina byla adresátem považována v důsledku za platnou a jako s platnou listinou činil,
potvrzoval nebo schvaloval adresát úřední postupy při ukončení vkladového řízení.“
Podle ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů
na názory, budoucí rozhodnutí a vytvoření nových informací. Podle ustanovení § 3 odst. 3
informačního zákona se informací pro účely informačního zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými
povinné subjekty v danou chvíli disponují, tedy k informacím reálně existujícím.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 informačního zákona se zákon nevztahuje na poskytování informací o
údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou
předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich
poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných
prostředků a způsobu poskytnutí informací, přičemž pod čarou je uveden jako příklad takového
zvláštního zákona katastrální zákon.
Žadatelka oslovila katastrální úřad jako povinný subjekt. Katastrální úřady jsou jiné správní úřady pro
zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky, přičemž do působnosti katastrálního úřadu patří
činnosti uvedené v § 5 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
Katastrální úřad provádí správu katastru prostřednictvím Informačního systému katastru nemovitostí
(ISKN). Informační systém katastru nemovitostí je integrovaný informační systém pro podporu
výkonu státní správy katastru nemovitostí a pro zajištění uživatelských služeb katastru nemovitostí.
ISKN obsahuje prostředky pro vedení souborů popisných informací, pro vedení souborů
geodetických informací, pro podporu správních a administrativních činností při vedení katastru
nemovitostí a pro správu dokumentačních fondů. Informační systém katastru nemovitostí
neobsahuje údaje, které žadatelka žádala.
Vzhledem k tomu, že žadatelka žádala o poskytnutí informací, které neexistují, a úřad je reálně
nemá k dispozici, byl splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4
informačního zákona. Režim informačního zákona nestanovuje povinnost povinnému subjektu nové
informace vytvářet.
S ohledem na shora uvedené katastrální úřad rozhodl tak, že žádost odmítl.



Dne 2.7.2020 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele o
následující informace:
1. Jaké právní úkony jsou zpoplatněné Katastrálním úřadem a jaké jednotlivé výše částky jsou
stanoveny za tyto úkony.
2. Co znamená informace vyznačení plomby v rámci předmětného řízení.
3. Jaké zákony a právní předpisy Katastrální úřad má ve své kompetenci.
4. Které úřady spadají do působnosti Katastrálního úřadu a které správní orgány vykonávají
dohled nebo kontrolní činnost nad samotným Katastrálním úřadem
5. Jak zní vzor smlouvy kupní pozemek jakými se příslušnými právními předpisy.
6. Co znamená omezení vlastnického práva typ označující věcné břemeno užívání.
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj žádosti o poskytnutí informace z části vyhověl a žadateli sdělil
na otázky uvedené pod č. 1-4 následující:

ad 1) Informace je poskytnuta zveřejněním na www.cuzk.cz, sekce Je dobré vědět/Sazebník úplat
a správních poplatků.
ad 2) Informace je poskytnuta zveřejněním na www.cuzk.cz, sekce Katastr nemovitostí/Zápisy do
KN:
-

Postup katastrálního úřadu v řízení o návrhu na vklad:

-

O vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, informuje katastrální úřad osoby, jejichž
práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout, a to buď
prostřednictvím služby sledování změn do datové schránky, nebo doporučeným dopisem
fyzickým osobám s trvalým pobytem v ČR na adresu trvalého pobytu, fyzickým osobám
nemajícím trvalý pobyt v ČR na adresu bydliště, právnickým osobám na adresu sídla.

Žadateli bylo sděleno, že katastrální úřad plní informační povinnost podle § 16 odst. 1 katastrálního
zákona a nejpozději den po vyznačení plomby (informace u nemovitosti o tom, že právní poměry
jsou dotčeny změnou, tzv. plomba), vyrozumí vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného o
vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou. Informace o plombě se nezasílá úplně všem
účastníkům; zasílá se osobě, jejíž právo zapsané v katastru má být v daném vkladovém řízení
omezeno nebo má zaniknout.
ad 3) Informace je poskytnuta zveřejněním na www.cuzk.cz, sekce Předpisy/Právní předpisy
v oboru zeměměřictví a katastru.
ad 4) Informace o tom, které organizační útvary spadají do působnosti katastrálního úřadu je
poskytnuta zveřejněním na www.cuzk.cz, sekce Katastrální úřady/Plzeňský kraj/O
úřadu/Organizační struktura.
Informace o tom, které správní orgány vykonávají dohled a kontrolní činnost nad samotným
katastrálním úřadem je poskytnuta zveřejněním na www.cuzk.cz, sekce O resortu/Struktura
resortu.
Dále, že kontrolní činnost nad výkonem státní správy katastru nemovitostí České republiky
v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech,
nad katastrálním úřadem vykonává Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni.
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj žádosti o poskytnutí informace zčásti nevyhověl a žádost o
informaci na otázky uvedené pod č. 5 a 6 odmítl.
ad 5) Žadatel požadoval informaci, kterou katastrální úřad neměl k dispozici (zaznamenanou či
jinak uloženou), a proto žádost v této části podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v důsledku
ust. § 2 odst. 4 ve spojení s ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., odmítl.
ad 6) Žadatel požadoval informaci, kterou katastrální úřad neměl k dispozici (zaznamenanou či
jinak uloženou), neboť taková informace u katastrálního úřadu neexistovala. Důvodem byla
skutečnost, že do působnosti katastrálního úřadu nepatří poskytování výkladu právních norem.
V důsledku proto žádost v této části podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v důsledku ust. § 2
odst. 4 ve spojení s ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., odmítl.

