Český úřad zeměměřický a katastrální

V Praze dne 10. června 2004
Č.j.: 2840/2004-11

Statut
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Část první
Úvodní ustanovení
Čl. 1
(1) Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“) je ústředním
správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky (dále jen
„katastr“).
(2) Úřad byl zřízen dnem 1.1.1993
o zeměměřických a katastrálních orgánech.

zákonem

č.

359/1992

Sb.,

(3) Sídlem Úřadu je Praha.

Čl. 2
(1) Působnost Úřadu je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
(2) Dále působnost Úřadu vyplývá ze zákona č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze
zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Část druhá
Úkoly Úřadu
Čl. 3
(1) Úřad
a) zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1. správy katastru,
2. budování a údržby bodových polí,
3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních
mapových děl a jiných publikací,
4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České
republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů
z území mimo Českou republiku,
5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému
zeměměřictví a katastru,
6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,
b) koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru a systém vědeckotechnických
informací pro tyto oblasti,
c) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru,
d) řídí Zeměměřický úřad, zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální
úřady, není-li v zákoně č. 359/1992 Sb.stanoveno jinak,
e) vykonává správu centrální databáze katastru, která je vedena v celostátním
rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje
údaje katastru formou dálkového přístupu, na elektronických médiích a ve
formě tištěných výstupů počítačových zpracování,
f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,
g) schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních
území,
h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu
a zeměměřických a katastrálních inspektorátů,
i) stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,
j) uděluje a odnímá úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činností (dále jen „úřední oprávnění“),
k) organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací zkoušky
odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,
l) vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění,
m) vydává základní státní mapová díla a tématická státní mapová díla,
n) vede archiv skenovaných katastrálních map na elektronických médiích,
o) zpracovává souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru
nemovitostí ČR ve formě Statistické ročenky,
p) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu a provádí
další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru.
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(2) Úřad v souladu se svou působností dále plní tyto úkoly:
a) zpracovává dlouhodobé výhledy rozvoje a koncepce zeměměřictví a katastru
v rámci státní správy,
b) plní funkci zřizovatele Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického,
c) vypracovává podklady pro část státního rozpočtu podle požadavků
Ministerstva financí a je správcem rozpočtové kapitoly 346 - Český úřad
zeměměřický a katastrální,
d) provádí rozpis ukazatelů státního rozpočtu kapitoly na podřízené správní
úřady a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (dále jen
„VÚGTK“),
e) zpracovává státní závěrečný účet kapitoly 346 - Český úřad zeměměřický
a katastrální,
f) analyzuje, kontroluje a hodnotí výsledky všech činností podřízených správních
úřadů a VÚGTK a provádí potřebná opatření k odstranění nedostatků,
g) zajišťuje rozborovou činnost pro oblast zeměměřictví a katastru,
h) usměrňuje cenovou politiku ve své působnosti,
i) zabezpečuje vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
j) připravuje návrhy obecně závazných právních předpisů a na základě
zákonných zmocnění a v jejich mezích vydává obecně závazné právní
předpisy pro oblast zeměměřictví a katastru,
k) účastní se na tvorbě právních předpisů připravovaných jinými ústředními
správními úřady,
l) připravuje a vydává technické předpisy, vnitřní opatření a pokyny a podává
jejich výklad,
m) provádí a řídí personální politiku v resortu,
n) organizuje rekvalifikační studium pro zaměstnance v resortu, pečuje o jejich
soustavné vzdělávání a další studium,
o) řídí mzdovou politiku resortu,
p) sleduje a usměrňuje zavádění informačních a telekomunikačních prostředků
v resortu,
q) provádí a řídí investiční politiku v resortu,
r) provádí opatření v zájmu obrany a bezpečnosti státu podle požadavků
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,
s) vyřizuje stížnosti a oznámení fyzických a právnických osob,
t) vykonává funkci správce, případně provozovatele vybraných informačních
systémů.
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Část třetí
Čl. 4
Vztah Úřadu k ostatním ústředním správním úřadům ČR
(1) Úřad spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady, zejména při
přípravě návrhů zákonů a jiných obecně závazných předpisů, při rozvíjení
mezinárodních vztahů v oblasti zeměměřictví a katastru a při přípravě
mezinárodních smluv a jiných opatření vlády České republiky.
(2) Úřad poskytuje ústředním správním úřadům podklady a informace
z oblasti své působnosti, vyžaduje od těchto úřadů v nezbytně nutném rozsahu
podklady a další údaje, které potřebuje pro plnění svých úkolů.

Část čtvrtá
Zásady činnosti a organizace
Č. 5
(1) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České
republiky.
(2) Místopředsedu Úřadu jmenuje a odvolává předseda Úřadu, který
stanoví rozsah jeho pravomoci a působnosti.
(3) V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda v plném
rozsahu jeho práv, povinností a odpovědností, kromě věcí, které si předseda
vyhradil.

Čl. 6
(1) Základem organizační struktury Úřadu jsou tyto stupně řízení:
a) předseda,
b) místopředseda,
c) ředitelé sekcí, z nichž ředitel sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí je
současně místopředsedou,
d) ředitelé (vedoucí) organizačních útvarů.
(2) Organizační strukturu, pracovní náplň odborů a jejich vzájemné vztahy
stanoví organizační řád.
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Část pátá
Závěrečná ustanovení
Čl. 7
(1) Zrušuje se Statut Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze
dne 1. dubna 1993 č.j. 226/1993-11.
(2) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Ing. Karel Večeře
předseda
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