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Správní poplatek za podání žádosti o potvrzení geometrického plánu
Vážený pane inženýre,
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu byla dne 15. července 2016 doručena Vaše
žádost o stanovisko ve věci úhrady správních poplatků za podání žádostí o potvrzení více
geometrických plánů (dále jen „GP“) vyhotovených na podkladě jednoho záznamu podrobného
měření změn (dále jen „ZPMZ“) v souvislosti s nepotvrzením některého z nich. K Vašemu
dotazu sdělujeme:
V situaci, kdy je v souladu s § 77 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška), využit jeden ZPMZ vyhotovený pro zaměření více vzájemně souvisejících
změn pro vyhotovení několika geometrických plánů pro jednotlivé změny, je nezbytné, aby bylo
o potvrzení geometrických plánů žádáno samostatně pro každý jednotlivě vyhotovený GP.
Každý z GP je považován za samostatný výsledek zeměměřických činností a musí být ověřen
vlastním číslem z evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností. Z výše uvedeného
tedy plyne, že přezkum takových geometrických plánů v rámci procesu potvrzování se provádí
samostatně a pokud není zjištěna vada ve společném ZPMZ příp. jednotlivých GP, která by se
jimi prolínala, není důvod pro automatické nepotvrzení všech dalších GP se společným ZPMZ.
Katastrální úřad je tak oprávněn požadovat správní poplatek za podání nové žádosti o potvrzení
pouze u toho GP, ve kterém byla skutečně nalezena vada, která bránila jeho potvrzení, ostatní
GP se společným ZPMZ budou potvrzeny. Opravený GP se k opakovanému potvrzení předloží
s novým číslem ověření z evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností, ale již bez
příslušného ZPMZ, neboť ten je již součástí dokumentace na základě potvrzení prvního
z několika GP se společným ZPMZ.
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