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 2021

ČÚZK došla dne 25. 1. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je celková výměra zemědělské půdy v
ČR ke dni 31. 12. 2001 a 31. 12. 2020 a jaká byla k uvedeným datům výměra zemědělské
půdy ve vlastnictví státu, právnických osob (včetně obcí a krajů) a fyzických osob.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Zemědělská půda - vlastnictví

ČÚZK došla dne 26. 1. 2021 žádost Nadace Partnerství o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je počet obcí, které
vlastní/spoluvlastní zemědělskou půdu a rozloha těchto pozemků dle jednotlivých druhů
pozemků.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Zemědělská půda obcí

ČÚZK došla dne 28. 1. 2021 žádost advokáta Mgr. M. R. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem dotazu je, zda existuje povinnost uvádět v
kupní smlouvě o převodu nemovitosti rodná čísla účastníků (za předpokladu, že jim byla
přidělena).
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informace.
Z právní úpravy (občanský zákoník) nevyplývá povinnost v kupní smlouvě o převodu
nemovitosti rodná čísla účastníků smlouvy uvádět. Pro úplnost bylo doplněno, že rodnými
čísly, bylo-li jim přiděleno, je nutno kromě dalších údajů označit účastníky vkladového řízení v
návrhu na vklad [srv. § 14 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona].

ČÚZK došla dne 5. 2. 2021 žádost spolku Enfant terrible Tchéquie o poskytnutí informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou statistické údaje týkající
se nároků podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 a 2020.
V souladu s žádostí ČÚZK poskytl informaci o počtu uplatněných nároků, jejich výši,
přiznaných částkách, počtu podaných žalob a jejich výsledku, vše se stavem k 8. 2. 2021, a
dále informaci o počtu a vzdělání zaměstnanců, kteří tuto agendu na ČÚZK vyřizují.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informace.

Nároky podle OdpŠk
Agendu vyplývající z odpovědnostního zákona na ČÚZK vyřizují dva zaměstnanci, oba s
ukončeným magisterským vzděláním v oboru právo.

ČÚZK došla dne 24. 2. 2021 žádost zapsaného ústavu Hlídač státu, z.ú., o poskytnutí
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je výše
vyplacených platů, odměn, jiných příjmů a naturálních požitků, odůvodnění mimořádných
odměn a počet odpracovaných měsíců u všech zaměstnanců povinného subjektu na
vedoucích pozicích.
Povinný subjekt informaci poskytl v anonymizované podobě.

ČÚZK došla dne 4. 3. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou dotazy týkající se hospodaření.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnuté informace.
Český úřad zeměměřický a katastrální není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.
K 1. 1. 2007 došlo v souladu s § 31 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, k přeměně státní příspěvkové organizace Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický na veřejnou výzkumnou instituci Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický, v.v.i., se sídlem Ústecká 98, 250 66 Zdiby, IČ 00025615.
Předmětem hlavní činnosti je:
a) aplikovaný výzkum pro modernizaci geodetickýc referenčních systémů, základních a
podrobných bodových polí, pro spojení základních geodetických sítí se sousedními státy,

pro tvorbu a vedení informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí a pro
splnění závazků v rámci mezinárodní vědeckotechnické spolupráce,
b) základní výzkum v matematické a fyzikální geodezii, geodetické astronomii, družicové
geodezii, gravimetrii a geodynamice, a to samostatně i ve vnitrostátní a mezinárodní
spolupráci,
c) zajištění funkce odvětvového informačního střediska (ODIS) pro geodezii, kartografii a
katastr nemovitostí, a účelovou publikační činnost pro zveřejňování výsledků své výzkumné,
vývojové a informační činnosti,
d) plnění funkcí oborového střediska dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců orgánů
zeměměřictví a katastru,
e) zajištění činnosti národní geodetické referenční stanice Pecný, vč. pracoviště Skalka,
f) plnění úkolů normalizace v oboru geodezie a kartografie a funkci státního metrologického
střediska pro ověřování speciálních měřidel geometrických parametrů,
g) aplikovaný výzkum v inženýrské geodezii,
h) výkon expertizní, konsultační a poradenské činnosti v oboru geodezie, kartografie a
katastru nemovitostí.
ČÚZK nebyl v roce 2020 rámci vertikální spolupráce zadavatelem žádné zakázky, která by
splňovala kritérium nadlimitní veřejné zakázky.
ČÚZK nebyl v rámci horizontální spolupráce zadavatelem žádné zakázky, která by splňovala
kritérium nadlimitní veřejné zakázky.
Tři nejvýznamnější veřejné zakázky zadané ČÚZK v roce 2020:
Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých
měřických snímků ČR v letech 2021 a 2022 Dodavatelé:
GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514,
MGGP Aero Sp. z o.o., Karola Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, Polsko, IČO: 850414002,
TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 29182263
Předpokládaná hodnota: 33 000 000 Kč bez DPH
Dodávky elektřiny pro organizace v resortu ČÚZK pro rok 2021
Dodavatel: CENTROPOL ENERGY a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem –
centrum, IČO: 25458302
Předpokládaná hodnota: 8 322 083,54 Kč bez DPH
Obnova zálohovací infrastruktury na lokalitách ČÚZK
Dodavatel: MHM computer a.s., U Pekáren 1309/4 , 102 00 Praha 15 – Hostivař, IČO:
00539422
Předpokládaná hodnota: 7 205 000 Kč bez DPH
Žádné veřejné zakázky, a to ani malého rozsahu, na právní služby nejsou zadávány.
ČÚZK je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí (§ 1 zákona č.
359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech).
Organigram ČÚZK

Profil ČÚZK, jako zadavatele veřejných zakázek, je https://nen.nipez.cz/profil/CUZK.

ČÚZK došla dne 16. 3. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou údaje o počtu nemovitostí v České
republice, u nichž je v současné době v katastru nemovitostí evidován duplicitní zápis
vlastnictví.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
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ČÚZK došla dne 19. 3. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je kopie stanoviska, které zaslal ČÚZK
Krajskému soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, ve věci vedené pod sp. zn. 52 A
142/2018.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci. Žadateli byl poskytnut dokument č. j. ČÚZK-11671/2020
označený jako Stanovisko Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k právnímu názoru
Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 16. 7. 2020, č. j. 1 As 335/2019-97).

201167122_Satnovisko Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ČÚZK došla dne 30. 3. 2021 žádost Mgr. P. P., advokáta, o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je dotaz, v jakém okamžiku byl
proveden konkrétní vklad vlastnického práva a zda byl konkrétní den vygenerován konkrétní
výpis z katastru nemovitostí na některém z katastrálních pracovišť, či zda byl vyžádán na
některém z kontaktních míst CzechPoint, případně vyžádán prostřednictvím dálkového
přístupu.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Předmětný vklad byl proveden dne 16. 4. 2019 v 11:05:51 hod.
Předmětný výpis z katastru nemovitostí nebyl vygenerován na žádném z katastrálních
pracovišť, nebyl vyžádán/poskytnut na žádném z kontaktních míst CzechPoint a nebyl
vyžádán/zpřístupněn ani v rámci dálkového přístupu.

ČÚZK došla dne 8. 4. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je informace o počtu dotazů ohledně
konkrétní nemovitosti ve vlastnictví právnické osoby za konkrétní časové období a dále
informace o žadatelích, kteří podrobnosti, resp. výpisy z katastru nemovitostí ohledně
předmětné nemovitosti požadovali.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
V daném období nebyl z ISKN (informačního systému katastru nemovitostí) vygenerován a
poskytnut žádný výpis z listu vlastnictví, týkající se předmětné nemovitosti.

ČÚZK došla dne 10. 5. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je "právní titul", na základě kterého
má v červnu t.r. dojít k úpravě aplikace Nahlížení do KN.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Omezení aplikace – Nahlížení do KN

ČÚZK došla dne 10. 5. 2021 žádost Mgr. P. N., advokáta, o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je sada otázek týkajících se
připravovaného omezení aplikace Nahlížení do KN.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
1)

Žádám o procentuální vyčíslení extrémního nárustu počtu přístupů do databáze Nahlížení
do katastru nemovitostí v období leden až duben 2021 a uvedení počtu přístupů do
databáze Nahlížení do katastru nemovitostí v jednotlivých měsících roku 2020
a jednotlivých měsíců v období leden až duben 2021.

Odpověď:
Nárůst v období leden až duben 2020 proti stejnému období roku 2019: +4 %,
Nárůst v období leden až duben 2021 proti stejnému období 2020: +86 %.
Počet přístupů za období 01/2019-04/2021 je uveden v tabulce níže, včetně grafického
vyjádření. Přístupem se rozumí zobrazení informace o nemovitosti, řízení, seznamu řízení a
listu vlastnictví.
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2)

Žádám o vyčíslení v jednotlivých měsících v období od 1.1. 2020 do 30.4.2021 počtu
běžného nahlížení do databáze a počtu tzv. nezákonného vytěžování databáze Nahlížení
do katastru nemovitostí.

Odpověď:
Tyto počty nelze jednoznačně stanovit, protože nelze přesně oddělit počet běžného nahlížení
od nezákonného vytěžování. Ze sledovaných statistik provozu byl stanoven kvalifikovaný
odhad rozsahu vytěžování, který se pohybuje kolem poloviny z celkového objemu
vyhotovených výstupů uvedeného v odpovědi na bod 1 žádosti. Tento odhad vychází mimo
jiné z toho, že i v době nočního minimálního provozu je poskytováno až 100 tis. výstupů
z textové části aplikace za hodinu.
3)

Žádám o uvedení konkrétních parametrů, podle kterého ČÚZK rozlišuje mezi běžným
nahlížením do databáze a nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do katastru
nemovitostí.

Odpověď:
Algoritmus pro vyhodnocení bere v potaz kombinaci různých parametrů, jako je počet
požadavků za časový interval na adresu nebo adresní rozsah, reputace IP adresy, geolokace
a charakteristika požadavků. Cílem je rozlišit, zda se jedná o interaktivní činnost fyzické osoby
v aplikaci či vytěžování.
4)

Žádám o informaci, kolik subjektů se tohoto nezákonného vytěžování databáze katastru
nemovitostí v období leden až duben 2021 dopustilo a v jakém objemu.

Odpověď:
Počet subjektů nelze stanovit s ohledem na výše uvedené a zejména proto, že přístup do
aplikace i vytěžování je anonymní. Odhad je, že se jedná o desítky až stovky subjektů, které
tak činí pravidelně.
5)

Žádám o informaci, od jakého termínu mají být technická opatření zavedena. Tj. uvedení
konkrétního data, od kdy nebude možné nahlížet do katastru nemovitostí bez přihlášení.
Pokud není konkrétní datum ještě stanoveno, žádám o určení předpokládaného či
plánovaného data.

Odpověď:
Schválený termín nasazení je víkend 12. - 13. 6. 2021.
6)

Žádám o zaslání formálního rozhodnutí ČÚZK či aktu veřejné moci, na základě kterého
dochází k tomuto omezení práv uživatelů katastru nemovitostí.

Odpověď:
Příslušný dokument označený jako "Omezení aplikace Nahlížení do KN pro nepřihlášené
uživatele" je zasílán v příloze.
Příloha k bodu 6 – Omezení aplikace – Nahlížení do KN
7)

Žádám o informaci, jaké osobní údaje budou po technické úpravě zpracovávány o osobě,
která nahlíží katastru nemovitostí, dále žádáme o informaci, za jakým účelem a jak

dlouhou dobu budou osobní údaje o nahlížející osobě zpracovávány a komu budou tyto
údaje přístupné.
Odpověď:
Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů je zasílána v příloze, je rovněž
publikována na internetových stránkách úřadu na adrese https://www.cuzk.cz/Je-dobrevedet/Ochrana-osobnich-udaju/Zpracovani-osobnich-udaju-provadene-CUZK.aspx. Přístup
k těmto údajům budou mít pouze zaměstnanci ČÚZK odpovědní za provoz aplikace.
Příloha k bodu 7
8)

Žádám o informaci, jaké údaje budou po technické úpravě zpracovávány o vlastníkovi
nemovitosti a zda mu budou zpřístupněny informace o tom, kdo nahlíží na jeho nemovitost
a případně jak dlouho budou tyto údaje dostupné.

Odpověď:
Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů vlastníka nemovitosti je zasílána
v příloze, rozsah zpracovávaných osobních údajů se touto úpravou aplikace Nahlížení do KN
nemění. Informace je rovněž publikována na internetových stránkách úřadu na adrese
https://www.cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Ochrana-osobnich-udaju/Vlastnik-nemovitosti-neboopravneny-z-jineho-vecne.aspx.
Systém neukládá (pro daný účel to nepotřebuje) přímou vazbu mezi identifikací toho, kdo
nahlíží, a konkrétní fyzickou osobu vlastníka nemovitosti. Tyto údaje jsou ukládány pouze po
omezenou dobu. Z uvedených důvodů nebudou vlastníkovi nemovitosti zpřístupněny
informace o tom, kdo nahlíží na jeho nemovitost.
Příloha k bodu 8
9)

V současné době je dálkový přístup do katastru nemovitostí zpoplatněn, žádám
o informaci, jak bude fungovat bezplatné užívání identifikovaných uživatelů.

Odpověď:
Nahlížení do KN a Dálkový přístup do KN jsou dvě nezávislé aplikace. Přihlášení do Nahlížení
do KN prostřednictvím účtu Dálkového přístupu do KN slouží pouze k identifikaci uživatele
v aplikaci Nahlížení do KN, obdobně jako přihlášení přes Portál národního bodu pro identifikaci
a autentizaci. Aplikace Nahlížení do KN je i nadále bezplatná.
10) Žádám o informaci, jak bude po technické úpravě zajištěn přístup k úplným údajů
v Nahlížení do katastru nemovitostí pro uživatele, kteří si nechtějí či nemohou zajistit eidentitu či účet dálkového přístupu do katastru nemovitostí.
Odpověď:
Pokud si uživatel nechce zřídit autentizační prostředek pro NIA nebo účet Dálkového přístupu
do KN, může pro zjištění kompletních informací navštívit libovolné katastrální pracoviště.

ČÚZK došla dne 28. 5. 2021 žádost společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s., o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je kopie
smlouvy uzavřené dne 23. 6. 2021 mezi ČR – Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
a společností ATLAS consulting spol. s r.o., na dodávku informačního systému právních
informací.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Smlouva + d1

ČÚZK došla dne 25. 5. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Žadatel se dotazuje, v působnosti kterého útvaru ČÚZK
je vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
a který orgán je nadřízeným orgánem ve smyslu § 16a odst. 4 zákona o svobodném přístupu
k informacím.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím je v působnosti
kanceláře předsedy, o stížnosti na postup při vyřizování žádosti rozhoduje předseda ČÚZK.

ČÚZK došla dne 3. 6. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, na jejichž podkladě ČÚZK rozhodl o omezení dat
dostupných anonymním uživatelům v rámci aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
Žadatel požaduje zejména statistická data o přístupech do aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí za období 1. 1. 2021 – 30. 4. 2021, na základě kterých bylo identifikováno těžení
dat roboty, a informaci o poměru zákonného užívání a nezákonného těžení dat roboty v rámci
celkového objemu vyhotovených výstupů z aplikace.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Počet přístupů do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí za požadované období
1. 1. 2021 – 30. 4. 2021 je uveden v tabulce níže, která obsahuje pro srovnání rovněž počet
přístupů za období 1/2019-12/2020, včetně grafického vyjádření těchto dat. Přístupem
se rozumí zobrazení informace o nemovitosti, řízení, seznamu řízení nebo listu vlastnictví.
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2019/05
2019/06
2019/07
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Nárůst v období leden až duben 2020 proti stejnému období roku 2019: +4 %,
Nárůst v období leden až duben 2021 proti stejnému období roku 2020: +86 %.
Požadovaný poměr užívání aplikace běžnými uživateli a nezákonného těžení dat roboty nelze
jednoznačně určit. Ze sledovaných statistik provozu (viz např. tabulka výše) byl nicméně
stanoven kvalifikovaný odhad rozsahu nezákonného vytěžování, který se v poslední době

pohybuje kolem poloviny z celkového objemu vyhotovených výstupů. Tento odhad vychází
mimo jiné z toho, že i v době nočního minimálního provozu je poskytováno až 100 tis. výstupů
z textové části aplikace za hodinu.
Žadateli bylo současně sděleno, že ministr zemědělství a předseda ČÚZK se dohodli na tom,
že možnost zobrazení osobních údajů vlastníků a účastníků řízení v aplikaci Nahlížení do KN
bez přihlášení zůstane zachována a pro omezení robotických dotazů bude u nepřihlášených
uživatelů obnoveno použití tzv. Turingova testu (CAPTCHA).

ČÚZK došla dne 20. 8. 2021 žádost advokáta Mgr. P. M. o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Žadatel se dotazuje, jakou formou jsou zálohovány
informace vedené v katastru nemovitostí a zda je možno z těchto záloh vyčíst, kdy došlo ke
změně údajů vedených v katastru v případě, že dojde k neoprávněnému zásahu do katastru.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Katastr nemovitostí je od 4.9.2001 veden jako informační systém veřejné správy. Data
informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) jsou zálohována ve dvou geograficky
oddělených lokalitách na dvou typech médií. Změny údajů v katastru nemovitostí provádějí
pověřené oprávněné úřední osoby, které se do informačního systému přihlašují svým jménem
a heslem. Všechny přístupy a provedené zápisy jsou zaznamenávány (logovány). Tzn. lze
následně zjistit, jaká změna a kdy byla provedena.

ČÚZK došla dne 22. 8. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Podatel žádá o vysvětlení postupu při obnově
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Vnitřní předpis, ve kterém je upraveno provádění některých činností při obnově
přepracováním, je zveřejněn na webových stránkách ČÚZK www.cuzk.cz. V souladu s ust. § 6
zákona o svobodném přístupu k informacím odkázal ČÚZK na webovou stránku, na které je
dokument Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ve znění dodatku č. 1, zveřejněn
https://cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx.
Návod neobsahuje úlohy nižší geodézie, jejichž znalost vyplývá z odborného vzdělání
pověřených oprávněných úředních osob, které tyto činnosti provádějí.

ČÚZK došla dne 6. 9. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou informace týkající se
poskytování informací podle informačního zákona, konkrétně počet žádostí podaných v roce
2020 a 2021 a to, jak byly vyřízeny, kdo je odvolacím orgánem, počet soudních sporů

souvisejících s poskytováním informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím za
posledních 5 let, výše "vyplaceného odškodnění" a konečně, jaký je rozpočet ČÚZK.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Rok 2020
Počet podaných žádostí podle InfZ celkem
Počet poskytnutí informací
Počet rozhodnutí o (byť částečném) odmítnutí žádosti podle InfZ
Počet vyrozumění o odložení žádostí
Vyřízeno jinak

45
35
7
3
0

Rok 2021 (do 16. 9. 2021)
Počet podaných žádostí podle InfZ celkem
Počet poskytnutí informací
Počet rozhodnutí o (byť částečném) odmítnutí žádosti podle InfZ
Počet vyrozumění o odložení žádostí
Vyřízeno jinak
Vyřizuje se

27
16
4
5
0
2

Odvolacím orgánem je předseda ČÚZK. Tato skutečnost vyplývá z § 20 odst. 4 InfZ, podle
kterého se při postupu podle InfZ pro odvolací řízení použije správní řád, a to včetně § 178
správního řádu. Podle § 89 odst. 1 správního řádu platí, že: „Nestanoví-li zákon jinak, je
odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán.“ Ustanovení § 178 odst. 2
správního řádu stanoví, že „Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se
rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu.“
ČÚZK nebyl za posledních 5 let účastníkem žádného soudního sporu, který by se týkal
poskytnutí či neposkytnutí informace podle InfZ.
ČÚZK nevyplatil za posledních pět let žádné odškodnění za nezákonný postup v rámci InfZ,
protože žádná taková povinnost mu nebyla soudem uložena.
Přehled o rozpočtu závazných ukazatelů ČÚZK na rok 2021 je v tabulce.

Přehled o rozpočtu závazných ukazatelů ČÚZK na rok 2021

ČÚZK došla dne 15. 10. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou údaje o počtu úředníků ve
služebním a pracovním poměru a o počtu zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Stav k 1. 10. 2021:
Počet služebních míst v ČÚZK podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 125
Počet pracovních míst v ČÚZK podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 26

Počet služebních míst v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců:
PT
počet

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
1

8
2

9
5,2

10
7

11
2

12
14

13
14
76,8 16

15
1

Počet pracovních míst v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
PT
počet

1
0

2
3

3
0

4
1

5
2

6
1

7
4

8
2

9
4

10
2

11
3

12
4

13
0

14
0

15
0

ČÚZK došla dne 29. 10. 2021 žádost slovenské společnosti FinStat, s.r.o., o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je titul, rok
narození a zahájení výkonu funkce současného místopředsedy ČÚZK.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci. Informaci o roku narození ČÚZK poskytl se souhlasem
subjektu údajů.
Jméno a příjmení
Karel Štencel

Titul
Ing.

Rok narození
1970

Zahájení výkonu funkce
1. 1. 2007

ČÚZK došla dne 5. 11. 2021 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti jsou dotazy týkající se snižování
daňového základu o pojistné, hrazené zaměstnavatelem na pojistné smlouvy životního
pojištění se společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956 (dále jen „Pojišťovna“).
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
1.

2.

Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy
soukromého životního pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem?
Odpověď: Ano
V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy
soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádám
o poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám
soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci Vaší organizace
s Pojišťovnou, nikoli s jinými pojišťovnami):
a)
kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu
2021?
Odpověď: 1
b)
jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021?
Odpověď: 200 Kč

c)

d)

mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy
soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit
pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele?
Odpověď: Ano
uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního
pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením §24
odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově
uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či
z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho
části)?
Odpověď: Ne

