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 2009
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 23.12.2009 žádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od agentury E. ČÚZK žádosti
vyhověl a požadované informace dne 28.12.2009 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace o tom, zda jsou si pracovníci ČÚZK odpovědní
za poskytování informací vědomi institutu tzv. výhradních dohod ve smyslu Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES a zda v tomto smyslu absolvovali nějaká
školení. Dále se dotazoval, zda ČÚZK uzavřel tzv. výhradní dohody ve smyslu uvedené
směrnice, a to jednak před vstupem směrnice v platnost, a jednak po jejím vstupu
v platnost, tedy před 17.11.2003 a po tomto datu.
Žadateli bylo sděleno, že zaměstnanci ČÚZK odpovědní za poskytování informací o jeho
činnosti si jsou platné právní úpravy v této oblasti vědomi, ať už jde o úpravu vnitrostátní
či komunitární, žádná školení k této problematice neabsolvovali.
K druhé otázce bylo žadateli sděleno, že ČÚZK žádné výhradní dohody neuzavřel.
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 30.11.2009 žádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od společnosti G. ČÚZK žádosti
vyhověl a požadované informace dne 2.12.2009 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požádal o informaci, kolik geometrických plánů na opravu geometrického
a polohového určení nemovitosti bylo v období od 1.7.2009 do 27.11.2009 potvrzeno
na katastrálním pracovišti Děčín.
Žadateli bylo sděleno, že ČÚZK má k dispozici pouze údaje o celkovém počtu předložených
a celkovém počtu potvrzených geometrických plánů v rámci jednotlivých katastrálních pracovišť
bez dalšího rozlišení. Žadatel byl dále informován o tom, že speciální výstup z informačního
systému katastru nemovitostí je možné za úplatu naprogramovat.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 26.10.2009 žádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana J.S. ČÚZK žádosti vyhověl
a požadované informace dne 29.10.2009 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požádal o informaci, který právní předpis upravuje označování ulic ve volně

šířených mapách měst v České republice a dále jak postupovat, pokud je v mapě uveden
chybný název.
Žadateli bylo sděleno, že tvorbu a vydávání orientačních plánů měst neupravuje žádný obecně
závazný předpis a podněty k opravě chyb pro případnou aktualizaci je třeba adresovat
vydavateli.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 7.10.2009 žádost pana
P.P. o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost byla k výzvě ČÚZK
doplněna dne 20.10.2009. ČÚZK doplněné žádosti vyhověl a požadované informace dne
29.10.2009 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se tázal, zda v roce 1999 existovala právní norma upravující obsah
geometrického plánu a zda je tato norma platná i nyní. Dále žádal o sdělení,
zda dle zákona existuje kontrola činnosti soukromých geodetů a jakým způsobem lze
požadovat nápravu jejich pochybení.
ČÚZK odpověděl, že obsah a náležitosti geometrického plánu stanoví prováděcí vyhláška
k zákonu o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a ke katastrálnímu
zákonu. V roce 1999 platila vyhláška č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke dni
podání žádosti o informace je platná a účinná vyhláška č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky
č. 164/2009 Sb. K otázce kontroly bylo uvedeno, že dle zákona vykonávají dohled
nad ověřováním výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí
České republiky a státní mapové dílo, zeměměřické a katastrální inspektoráty. Tyto také
přijímají podněty k dohledu. Nápravu pochybení zhotovitele zeměměřických prací může
objednatel požadovat dle odpovídajících ustanovení občanského a obchodního zákoníku. Neníli zhotovitelem díla reklamace řádně vyřízena, je možné domáhat se ochrany u soudu.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 22.6.2009 žádost
PhDr. H.P. o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. ČÚZK žádosti vyhověl
a požadované informace dne 25.6.2009 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požádala o informaci, jaký software a od kterého dodavatele používá ČÚZK
pro elektronickou podatelnu.
Žadatelce bylo sděleno, že ČÚZK elektronickou podatelnu ke dni zodpovězení dotazu nemá
a elektronickou poštu přijímá pomocí nástrojů Microsoft. Dále byla informována o přidělení
veřejné zakázky „Elektronická podatelna a výpravna resortu ČÚZK a zajištění návaznosti
na informační systém datových schránek“ společnosti A., a o tom, že elektronická podatelna
bude využívat software abcSUITE této společnosti.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 25.5.2009 žádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od redaktorky deníku M. ČÚZK
žádosti vyhověl a požadované informace dne 26.5.2009 poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka chtěla získat informace o platech vedoucích zaměstnanců ČÚZK a o fluktuaci
zaměstnanců. Poslední otázka se týkala počtu a druhu neobsazených míst v resortu
a důvodů jejich uvolnění.
Žadatelce bylo sděleno, že platy vedoucích zaměstnanců resortu jsou stanoveny v souladu
s nařízením vlády č. 546/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to podle vykonávané práce, kvalifikačních
předpokladů a délky započitatelné praxe. Dále jsou k tarifním platům vedoucích zaměstnanců
poskytovány osobní příplatky a příplatky za vedení. K otázce fluktuace zaměstnanců ČÚZK
uvedl, že pracovní poměr rozvázalo během roku 2008 665 zaměstnanců resortu, což činí 11,8%
z fyzického stavu zaměstnanců k 31.12.2008. Za rok 2008 bylo neobsazených míst 1,6%
z celkového počtu 5585 zaměstnanců resortu. Důvodem uvolnění byla zmiňovaná fluktuace
a obtížné hledání náhrady za odcházející IT specialisty, právníky a zeměměřické inženýry, kteří
jsou lépe ohodnoceni v soukromém sektoru.
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 16.3.2009 žádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana R.S. Žádost byla k výzvě
ČÚZK doplněna dne 17.3.2009. ČÚZK doplněné žádosti vyhověl a požadované informace dne
19.3.2009 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel
zaslal
k vyplnění
dotazník
týkající
a telekomunikačních služeb v letech 2007 a 2008.

se

poskytování

poštovních

K vyplněnému dotazníku ČÚZK dále uvedl, že náklady na datové služby jsou za celý resort
zeměměřictví a katastru nemovitostí, neboť ČÚZK je správcem informačního systému katastru
nemovitostí.
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 9.3.2009 žádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní P.F. ČÚZK žádosti vyhověl
a požadované informace dne 12.3.2009 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požádala o informace vztahující se k vedení registru oznámení podle zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu
zájmů“). K tomu zaslala následující otázky:
a) Kolik obdržel Váš úřad jako evidenční orgán podle uvedeného zákona o střetu zájmů
do 28.2.2009 žádostí o nahlížení do registru oznámení?
b) Kolik z těchto žádostí bylo podáno ze strany novinářů a kolik ze strany „běžných
občanů“?
c) Kolik z těchto žádostí se týkalo nahlížení do elektronického registru a kolik
do písemného registru?

d) Kolik bylo podáno oznámení podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů za rok 2007 a kolik
za rok 2008 (opět podle stavu ke dni 28.2.2009)?
e) Kolik podal Váš úřad jako evidenční orgán žalob pro porušení povinností podle zákona
o střetu zájmů ve znění před novelou č. 216/2008 Sb. a jaký byl jejich výsledek?
f) Kolik podal Váš úřad jako evidenční orgán oznámení o podezření z přestupku podle
zákona o střetu zájmů ve znění po novele č. 216/2008 Sb.?
ČÚZK žadatelce sdělil, že s ohledem na znění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
před novelou č. 216/2008 Sb. je registr oznámení ČÚZK veden od 1.1.2009. Ve znění
před novelou se povinnost předkládat oznámení o osobním zájmu, o činnostech, o majetku
a o příjmech, darech a závazcích vztahovala pouze na předsedu ČÚZK, který podával
oznámení formou čestného prohlášení mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. K otázkám dále uvedl následující. ČÚZK do 28.2.2009
neobdržel žádnou žádost o nahlížení do registru oznámení, tedy ani do elektronického,
ani do písemného. Z toho vyplývá i odpověď na otázku ad b), ke které bylo pouze doplněno,
že dle § 13 odst. 3 zákona o střetu zájmů není povolání žadatele mezi povinnými údaji žádosti
o nahlížení. Ke dni 28.2.2009 nebylo podáno žádné oznámení podle §§ 9 - 11 zákona o střetu
zájmů. ČÚZK rovněž dosud nepodal žalobu pro porušení povinností dle zákona o střetu zájmů,
ve znění před novelou č. 216/2008 Sb., ani neučinil žádné oznámení o podezření z přestupku
podle zákona o střetu zájmů, ve znění po novele č. 216/2008 Sb.
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 22.1.2009 žádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od Ing. E.P. ČÚZK žádosti vyhověl
a požadované informace dne 30.1.2009 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka se tázala, kdy byl v žádosti označený pozemek určen pro stavbu v souladu
s ustanovením § 4 vyhl. č. 709/1950 Ú.l. na základě zastavovacího plánu
nebo upravovacího plánu z dřívějších dob nebo podmínkami stanovenými KNV
při stavbách mimo stavební obvod.
Žadatelce bylo sděleno, že ČÚZK je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru
nemovitostí a jako takový nemá žádné informace a podklady o tom, které pozemky byly
nebo jsou určeny k zastavení. Požadovaná informace se tedy nevztahovala k působnosti ČÚZK
a byla ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odložena.
Žadatelka byla vyrozuměna o možnosti obrátit se na příslušné katastrální pracoviště s dotazem,
do které současné parcely katastru nemovitostí je jí označený pozemek zahrnut.

