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Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
1) Katastrální pracoviště Hradec Králové (dále jen KP HK) obdrželo dne 31. 1. 2018 žádost
žadatele Mgr. P. K., advokáta, o poskytnutí informace, zda KP HK požádalo o metodický
pokyn ČÚZK, Odbor řízení územních orgánů, ve věci vkladového řízení V-11398/2017-602
a v případě, že metodický pokyn byl vydán, jaké je jeho znění.
KP HK žadateli dne 13. 2. 2018 sdělilo, že požádalo ČÚZK, Odbor řízení územních orgánů,
pouze neformálně o metodickou pomoc ve věci výše uvedeného vkladového řízení, žádost
se týkala informace, kterou právní úpravou se řídí zánik zástavního práva v insolvenčním
řízení vedeného podle německého práva. ČÚZK, Odbor řízení územních orgánů, nevydal
žádný metodický pokyn v této věci.
2) Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 6. 4. 2018 žádost
Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Katastrálního úřadu
a pracoviště v Hradci Králové o poskytnutí informací souvisejících s vývojem mezd nebo
platů, průměrné mzdy nebo platů a jejich jednotlivých složek za roky 2016 a 2017, včetně
členění podle jednotlivých profesních skupin.
Zaměstnavatel vyžádané údaje v tomto členění nevede, ale má k dispozici podklady ke
zpracování požadovaných údajů, za které v souladu se Sazebníkem úhrad nákladů za
poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. účtoval náklady ve výši 1 664,- Kč. Dále
zaměstnavatel požádal o upřesnění údajů v zaslané tabulce, kdy místo „sumy“ u
jednotlivých profesních skupin byl změněn požadavek na údaj „ø /osobu“.
Po uhrazení účtovaných nákladů byla požadovaná informace dne 30. 4. 2018 poskytnuta
a KÚ v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
KÚ poskytl informaci o průměrných odměnách (bez životních a pracovních jubileí), o
průměrných osobních hodnoceních a o průměrných platech, vždy v členění za ředitele,
vedoucí oddělení a za ostatní zaměstnance, a to za rok 2016 a 2017.
3) Katastrální pracoviště Náchod (dále jen KP NA) obdrželo dne 6. 6. 2018 žádost žadatele
Mgr. V. K., advokáta, o poskytnutí informace, a to metodiky k posuzování vkladové listiny,
která je přiložena k návrhu na výmaz zástavního práva.
KP NA žadateli dne 21. 6. 2018 poskytlo informaci, že touto metodikou jsou přípisy
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, konkrétně přípis č. j. ČÚZK-02374/201822 Výmaz zástavního práva, které zaniklo jeho vzdáním se a přípis č. j. ČÚZK-05176/201822 Výmaz zástavního práva, které zaniklo jeho vzdáním se – doplnění. Oba uvedené
přípisy byly žadateli zaslány.
4) Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 24. 8. 2018 žádost
Mgr. L. M, MPA ze Senátu Parlamentu ČR, o poskytnutí informace o počtech podnětů,
které obdržel prošetřovatel v roce 2016 a 2017 dle specifikace uvedené v tabulce, s
odkazem na ust. § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních

souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním
úřadu, podle ust. § 205 písm. d) zák.č. 234/2014 Sb., o státní službě.
KÚ žadateli dne 30. 8. 2018 sdělil, že v roce 2016 ani v roce 2017 nebyl podán žádný
podnět o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
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