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Žádost o vydání stanoviska k formě zasílání geometrického plánu
Vážení,
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu byla dne 24. listopadu 2021 doručena Vaše
žádost o vydání stanoviska k formě zasílání geometrického plánu. Konstatujete, že zavedením
nového formuláře Žádosti o potvrzení geometrického plánu došlo k znemožnění zasílání
potvrzeného geometrického plánu zpět žadateli prostřednictvím elektronické doručovací
adresy, tj. emailem a odkazujete se na bod 7 vysvětlivek formuláře, ze kterého tato skutečnost
dle Vašeho názoru vyplývá. Domníváte se, že v případě, kdy žadatel, popř. zmocněnec
k případnému projednání úhrady správního poplatku, k projednání případných vad a k převzetí
geometrického plánu (dále též jen „zmocněnec“), nemá zřízenu datovou schránku, není mu
umožněno získání potvrzeného geometrického plánu prostřednictvím emailu. Dále máte za to,
že pokud lze zaslat žádost o potvrzení geometrického plánu na katastrální úřad
prostřednictvím emailu, ale směrem zpět tato možnost není, jedná se o nestejný přístup
a nerovné zacházení s účastníky řízení.
K Vaší žádosti vám sdělujeme následující:
Formulář „Žádost o potvrzení geometrického plánu ČÚZK 6.85 – 2021“ (dále též jen „nový
formulář“) byl vytvořen z důvodu, aby jeho vyplnění lépe odpovídalo pravidlům pro doručování
daných zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů. Ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona totiž stanovuje orgánům veřejné moci
povinnost doručovat dokumenty fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické
osobě, má-li tato osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, prostřednictvím této datové
schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě, a umožňuje-li to povaha
dokumentu. Potvrzený geometrický plán má přitom takovou povahu, že doručení
prostřednictvím datové schránky umožňuje. Katastrální úřad je povinen doručovat do datové
schránky žadatele i v případě, kdy je žadatelem v žádosti o potvrzení geometrického plánu
uvedena jiná adresa pro doručování nebo elektronická adresa podle § 19 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád. V daném případě vylučuje doručování na adresu pro doručování
nebo elektronickou adresu právě výše uvedený zákon o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, který ve shora uvedeném § 17 odst. 1 doručování podle
jiných právních předpisů, tedy i podle správního řádu, vylučuje. Výše uvedená pravidla pro
doručování stanovují katastrálním úřadům povinný, nikoliv možný, postup při doručování.
Uvedený postup je přitom povinný pro doručování dokumentů orgány veřejné moci jejich
klientům, nikoliv však pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které
naopak doručují dokumenty orgánům veřejné moci. Nelze proto hovořit o nerovném zacházení
s účastníky řízení, nýbrž se jedná o zákonný postup orgánu veřejné moci.

Nemá-li ovšem osoba, které je doručováno, zpřístupněnu datovou schránku, ustanovení § 17
zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se logicky neuplatní.
V takovém případě je doručován potvrzený geometrický plán podle § 19 správního řádu,
tj. je umožněno jeho doručení rovněž prostřednictvím elektronické doručovací adresy, tzn.
emailu. Bod 7 vysvětlivek nového formuláře, na který se odkazujete ve Vaší žádosti, pro
způsob převzetí uvádí:
„…V případě, že má být doručováno osobě, která má zpřístupněnou datovou schránku
a zároveň nedochází k osobnímu převzetí, údaj se nevyplňuje. Potvrzený geometrický plán je
zaslán prostřednictvím datové schránky (§ 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů)...“
Výše uvedené vysvětlivky ke způsobu převzetí potvrzeného geometrického plánu upřesňují
situaci, kdy je doručováno osobě, která má zpřístupněnou datovou schránku a zároveň
nedochází k osobnímu převzetí; v takovém případě se údaj o způsobu převzetí nevyplňuje a to
z toho důvodu, že ani případné vyplnění údaje o elektronické doručovací adrese – emailu,
nemá vliv na povinnost katastrálního úřadu doručovat potvrzený geometrický plán v souladu
s § 17 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů do datové
schránky, je-li zpřístupněna.
Je-li tedy žadatelem o potvrzení geometrického plánu fyzická osoba, jež nemá zpřístupněnu
datovou schránku, katastrální úřad postupuje podle § 19 správního řádu, kdy je umožněno
doručení prostřednictvím elektronické doručovací adresy, emailu, sdělené účastníkem.
V takovém případě se v bodě VI. formuláře zaškrtne způsob převzetí „zašlete na elektronickou
doručovací adresu“.
Je-li žadatel o potvrzení geometrického plánu k převzetí potvrzeného geometrického plánu
zastoupen (bod III. žádosti), doručuje se potvrzený geometrický plán v souladu s § 34 odst. 2
správního řádu pouze zástupci (zastoupený nemusí nic osobně vykonat). Má-li zástupce
zpřístupněnu svou datovou schránku, je nutné doručit potvrzený geometrický plán do datové
schránky zástupce. Nemá-li zástupce zpřístupněnu datovou schránku, postupuje se
analogicky podle předchozího odstavce a je tedy opět umožněno doručení prostřednictvím
sdělené elektronické doručovací adresy.
Pro úplnost konstatujeme, že pokud je v řízení o potvrzení geometrického plánu zasílána
výzva k úhradě správního poplatku, je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 280/2009
Sb., daňový řád, jež upravuje vlastní postup při doručování podle tohoto zákona a kdy je podle
§ 42 daňového řádu umožněno elektronické doručování pouze prostřednictvím datové
schránky.
Závěrem uvádíme, že Úřadu je známa skutečnost, že dosud byl přístup některých
katastrálních úřadů k elektronickému doručování potvrzených geometrických plánů
benevolentnější, avšak z dlouhodobého hlediska není takový přístup obhajitelný. I z tohoto
důvodu došlo k úpravě shora uvedeného formuláře, aby nevyvolával v žadatelích o potvrzení
geometrického plánu mylný dojem, že i pokud mají zřízenou datovou schránku, je možné zvolit
jiný způsob zaslání potvrzeného geometrického plánu.
S pozdravem
Mgr. Martina Hercegová
ředitelka odboru řízení územních orgánů
(elektronicky podepsáno)
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