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Stanovisko k výkonu zeměměřických činností a ověřování jejich výsledků v souvislosti se
zjišťováním hranic pozemků
Vážený pane inženýre,
dne 23. dubna 2017 jsme obdrželi Vaši žádost týkající se výkonu zeměměřických činností a
ověřování jejich výsledků v souvislosti se zjišťováním hranic pozemků. K jednotlivým dotazům
žádosti Vám sdělujeme:
K dotazu č. 1: Zjišťování průběhu hranic pozemků k tomu jmenovanou komisí, jak jej uvádí
§ 42 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), nelze
považovat za výkon zeměměřické činnosti. Jedná se o činnost komise složené ze zaměstnanců
katastrálního úřadu a zástupců obce a dalších orgánů státní správy a samosprávy určených
katastrálním úřadem, a tedy o úřední činnost těchto zástupců založenou na věcné a územní
působnosti uvedených orgánů a jejich odborných znalostech v oboru působnosti těchto orgánů.
U členů komise proto ani nelze obecně předpokládat odbornou způsobilost vyžadovanou pro
výkon zeměměřických činností. Tomu nasvědčuje i zmocnění v § 61 katastrálního zákona
opravňující členy komise pro zjišťování hranic ke vstupu na cizí pozemky, neboť na ně
nedopadá oprávnění podle § 7 zákona č. 200/19994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zeměměřický zákon“).
K dotazu č. 2: Katastrální zákon v § 42 odst. 4 a 6 zmiňuje výsledky zjišťování hranic pozemků.
Obsah a průběh zpracování těchto výsledků podrobněji upravuje vyhláška č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Ta mimo to pojednává i o vyhotovení
zeměměřických podkladů pro zjišťování hranic. Vyhotovení zeměměřických podkladů a
dokumentace o zjišťování průběhu hranic je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu podle
§ 4 odst. 1 písm. g) zeměměřického zákona. Dokumentace výsledků zjišťování hranic je podle
§ 74 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), výsledkem
zeměměřických činností využívaným pro účely katastru nemovitostí.
K dotazu č. 3: Výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení katastru
nemovitostí musí být podle § 12 odst. 1 písm. a) zeměměřického zákona ověřeny fyzickou
osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
Pro zodpovězení otázky, jaký držitel oprávnění podle § 13 zeměměřického zákona je oprávněn
tyto výsledky ověřit, je nezbytné použít analogie (výklad a simili). S ohledem na povahu
zeměměřických činností blízkých vyhotovení geometrického plánu nebo vytyčování hranic
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pozemků jsme názoru, že požadovanému účelu odpovídá oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřického zákona. Absence ověření etapy 06_ZPH v elektronické podobě na
záznamovém médiu je dána tím, že všechny dílčí části elaborátu zjišťování hranic mají podle
odstavce 4.2.6.2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 29. ledna 2015, č.j.
ČÚZK-01500/2015-22, analogovou podobu a ověření se provádí v analogové podobě.
Obsahem záznamového média pak jsou pouze skeny (digitální kopie) těchto ověřených
výsledků a soubory s elektronickým ověřením etapy tak neexistují.
S pozdravem

Mgr. Martina Hercegová
ředitelka odboru řízení územních orgánů
(podepsáno elektronicky)
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