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 2013
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 3.1.2013 žádost
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní Mgr. V. K.
ČÚZK žádosti částečně vyhověl a požadovanou informaci dne 17.1.2013 poskytl. O odmítnutí
zbylé části žádosti, kterou žadatelka požadovala zaslání kopií smluv uzavřených s vybranými
uchazeči na veřejné zakázky v oblasti pevných hlasových služeb a datových služeb,
bylo vydáno rozhodnutí dne 17.1.2013, č.j. ČÚZK-00175/2013-11/2.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace týkající se části, které bylo vyhověno:
Žadatelka požadovala zodpovědět dotazy ohledně odběru pevných hlasových služeb
a datových telekomunikačních služeb ČÚZK.
Žadatelce byly sděleny údaje o dodavatelích předmětných služeb, veřejných zakázkách,
na jejichž podkladě byly příslušné smlouvy uzavřeny, a objemu plateb za poskytování těchto
služeb.

ČÚZK obdržel dne 4.1.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od paní E. T. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 15.1.2013
poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadovala finanční výkazy, které jsou součástí účetní závěrky ČÚZK, a to
za účelem zpracování seminární práce.
Žadatelce byly předmětné finanční výkazy za rok 2011 zaslány a zároveň jí bylo sděleno,
že finanční výkazy za rok 2012 budou k dispozici až po 20.2.2013.
ČÚZK obdržel dne 30.1.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana V. K. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
12.2.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se rozpočtu, výdajů a zaměstnanců ČÚZK.
Žadateli byly jím požadované údaje poskytnuty, a to ohledně zřizovatele ČÚZK, internetové
domény, jejímž správcem je ČÚZK, subjektů, jejichž zřizovatelem je ČÚZK, rozpočtu ČÚZK,
pracovníků, mezd a investičních či neinvestičních výdajů ČÚZK.

ČÚZK obdržel dne 20.2.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Mgr. R. P. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
4.3.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se obchodního vztahu mezi ČÚZK a společností
Wolters Kluwer ČR, a.s., na jehož základě je ČÚZK poskytován automatizovaný systém
právních informací ASPI. Konkrétně se jednalo o počet faktur proplacených ČÚZK,
celkovou částku a kopii všech proplacených faktur za období od roku 2000 až doposud.
Žadateli bylo sděleno, že dle § 31 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, se účetní závěrky a výroční zprávy uchovávají po dobu 10 let počítaných
od konce účetního období, kterého se týkají. V případě účetních dokladů, účetních knih,
odpisových plánů, inventurních soupisů, účtového rozvrhu a přehledů činí lhůta pro uchování 5
let běžící od konce účetního období, kterého se týkají. Proto mu mohly být tyto údaje poskytnuty
pouze za období let 2003 až 2012. Žadateli byla zaslána tabulka s přehledem všech faktur,
které byly v této souvislosti ČÚZK uhrazeny a zároveň mu byly poskytnuty kopie těchto faktur.
ČÚZK obdržel dne 1.3.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od pana Mgr. L. M., MPA. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
13.3.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se výkazu zisku a ztrát ČÚZK k syntetickým účtům
518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti), a to za roky
2010 až 2012 v milionech korun. Tyto údaje požadoval žadatel zapracovat do jím
přiložené tabulky. Dále se dotazoval, kolik měl ČÚZK k 31.12.2012 zaměstnanců a výši
vlastního kapitálu ČÚZK ke stejnému datu.
Žadateli byly jím požadované údaje poskytnuty v přiložené tabulce. K dalším dotazům mu bylo
sděleno, že počet zaměstnanců ČÚZK k 31.12.2012 činil 162 a výše vlastního kapitálu k tomuto
datu byla 2 021 936 972,78 Kč.
ČÚZK obdržel dne 4.3.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od občanského sdružení O., o.s. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci
dne 13.3.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se projektu e-tržiště. Přesněji kolik provozovatelů
e-tržiště využívá ČÚZK, zda jsou za jeho využívání hrazeny nějaké poplatky, zda ČÚZK
využívá i aditivní služby, zda ČÚZK zadává přes e-tržiště pouze tzv. povinné komodity,
zda ČÚZK zadává přes e-tržiště i zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne
částku 50 000,-- Kč a jaký je měsíční objem takto zadaných veřejných zakázek za období
červenec 2012 až leden 2013. Dále žadatel požadoval případné zaslání interního předpisu,
který by výše uvedené upravoval.
Žadateli bylo sděleno, že ČÚZK využívá služeb pouze jednoho provozovatele e-tržiště, jedná
se o e-tržiště TENDERMARKET. Za používání e-tržiště neplatí ČÚZK žádné poplatky.

V ojedinělých případech jsou využívány i aditivní služby, do dnešního dne však byly platby
za tyto služby ve výši 0 Kč. Prostřednictvím e-tržiště ČÚZK prozatím nakupuje pouze tzv.
povinné komodity. Povinně ČÚZK zadává přes e-tržiště zakázky vyšší než 50 000,-- Kč,
v některých případech však již byly zadány i zakázky v částce nižší. V období červenec 2012
až leden 2013 bylo zadáno celkem 15 zakázek v celkovém objemu 346 900,54 Kč, z toho 9
zakázek zadávaných formou otevřené výzvy v objemu 213 952,42 Kč, 4 zakázky zadávané
formou přímého zadání v objemu 93 493,12 Kč a 2 zakázky zadávané formou uzavřené výzvy
v objemu 39 455,-- Kč. Na závěr bylo žadateli sděleno, že výše uvedené interně upravuje
Opatření předsedy ze dne 21.6.2012, č.j.: ČÚZK-16001/2012-13, k používání elektronického
tržiště a k evidenci veřejných zakázek, zároveň byl žadateli tento předpis zaslán.
ČÚZK obdržel dne 12.3.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Mgr. M. D. ČÚZK žádosti částečně vyhověl a požadovanou
informaci dne 18.3.2013 poskytl. Ve zbývající části byl žadateli oznámen požadavek
na úhradu nákladů v souladu s § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to před
poskytnutím informace.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se žádostí o náhradu škody ve smyslu zákona
82/1998 Sb., a to za období let 1998 až 2013. Přesněji počet žádostí celkem, počet
žádostí, kterým bylo vyhověno a kterým nebylo vyhověno, celková výše škody
požadovaná v žádostech, celková výše vyplacených náhrad škod dle žádostí, jaké
částky byly vyplaceny advokátním kancelářím a kterým za zastupování ČÚZK v těchto
případech. Údaje žadatel požadoval zapracovat do tabulky. Dále žadatel požadoval
kopie všech dokumentů za rozhodné období, kterými ČÚZK žádostem vyhověl,
případně nevyhověl.
Žadateli byly jím požadované údaje poskytnuty v přiložené tabulce. V části týkající se
poskytnutí kopií byl žadatel vyrozuměn o výši nákladů, které s poskytnutím této informace
souvisí a byl vyzván k jejich úhradě. Vzhledem k tomu, že žadatel ve lhůtě 60-ti dnů od
oznámení náklady neuhradil, byla jeho žádost v této části odložena.
ČÚZK obdržel dne 4.4.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Mgr. R. P. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
18.4.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se obchodního vztahu mezi ČÚZK a společností
Wolters Kluwer ČR, a.s., přesněji na základě jaké smlouvy bylo v letech 2003 až 2013
proplaceno této společnosti 113 faktur, kopie této smlouvy včetně příslušných dodatků,
zda byla tato smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení či jako výsledek veřejné
zakázky, zveřejnění těchto zadávacích podmínek, zda má ČÚZK implementována interní
pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek a poskytnutí těchto interních předpisů.
Žadateli bylo sděleno, že se jedná o smlouvu ze dne 30.11.1993, ke které bylo postupně
uzavřeno 8 dodatků. Předmětné faktury byly proplaceny v letech 2003 – 2013 na základě
dodatku č. 5 – 8. Tyto dodatky včetně smlouvy byly žadateli poskytnuty. Zároveň bylo žadateli
sděleno, že předmětná smlouva byla uzavřena před účinností zákony č. 199/1994 Sb.,
proto její uzavření nepodléhalo zadávacímu řízení a stejně tak nebyly stanoveny zadávací
podmínky. V případě interních předpisů ČÚZK týkajících se veřejných zakázek se jedná

o Opatření předsedy k uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných
zakázek a nákupech ze dne 15.10.2010, č.j. ČÚZK-10667/2010-13, Opatření předsedy
k používání elektronického tržiště a k evidenci veřejných zakázek ze dne 21.6.2012,
č.j. ČÚZK-16001/2012-13, a Opatření předsedy, kterým se vydávají Pravidla Resortního
systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek ze dne 27.4.2012, č.j. ČÚZK08396/2012-13. Tyto dokumenty byly žadateli poskytnuty.
ČÚZK obdržel dne 9.4.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana T. M. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
10.4.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se výše nákladů souvisejících s registrem územní
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), jehož správcem je ČÚZK, a způsobu
financování.
Žadateli bylo sděleno, že financování základních registrů je upraveno v usnesení vlády č. 661
ze dne 1.9.2012 a pro zajištění udržitelnosti RÚIAN je v letech 2013 – 2015 počítáno
s částkou 48 058 tis. Kč ročně. Financování základních registrů je zajištěno výhradně
ze státního rozpočtu České republiky.
ČÚZK obdržel dne 12.4.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Mgr. Ing. D. T. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci
dne 16.4.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se dotazoval, zda ČÚZK nemá v současné době vypsáno, případně plánuje
vypsat, zadávací řízení na veřejnou zakázku týkající se poskytování právních služeb
či právní pomoci.
Žadateli bylo sděleno, že v současné době není taková veřejná zakázka vypsána a v dohledné
době není ani plánováno na tyto služby veřejnou zakázku zadávat. Pro úplnost byl žadatel
odkázán na internetové stránky ČÚZK, kde lze nalézt aktuálně vypsaná výběrová řízení.
ČÚZK obdržel dne 22.5.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana D. H. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
28.5.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se dotazoval, zda jsou součástí ČÚZK rozkladové komise, zda jsou zřizovány ad
hoc, jaká je jejich organizace, kolik zasedání se uskutečnilo v letech 2007-2012, počet
rozkladových řízení v letech 2007-2012, v kolika případech rozhodl předseda stejným
nebo odlišným způsobem jaký mu navrhovala komise v letech 2007 - 2012, v kolika
případech byla podána žaloba k soudu proti rozhodnutí předsedy v letech 2007 – 2012
a v kolika těchto případech bylo rozhodnutí předsedy soudem zrušeno, žaloba
zamítnuta či odmítnuta, řízení zastaveno nebo bylo rozhodnuto jinak.

Žadateli bylo sděleno, že předseda ČÚZK nemá stálou rozkladovou komisi, rozkladovou
komisi jmenuje ad hoc. Rozkladová komise má v souladu s § 152 odst. 2 správního řádu 5
členů, většina členů jsou odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ČÚZK. Vnitřní členění nemá.
Údaje ohledně řešených případů v letech 2007 – 2012 byly žadateli poskytnuty v tabulce.
ČÚZK obdržel dne 26.5.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana M. B. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
16.4.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se dotazoval na úřední hodiny všech správních úřadů v resortu ČÚZK.
Žadateli bylo sděleno, že jím požadovaná informace je již zveřejněna, a proto mu byly sděleny
údaje umožňující vyhledání a získání takto zveřejněné informace. Úřední hodiny správních
úřadů v resortu ČÚZK jsou na úvodních stránkách těchto jednotlivých úřadů na www.cuzk.cz
a zároveň na elektronických úředních deskách.
ČÚZK obdržel dne 3.6.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana P. Č. ČÚZK žádosti v případě dvou dotazů vyhověl
a požadovanou informaci dne 5.6.2013 poskytl, ve zbylé části byl žadatel vyzván k doplnění,
jelikož dotazy nebyly srozumitelné. Žadatel žádost nedoplnil, proto bylo rozhodnuto
o odmítnutí žádosti v této části.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se dotazoval na význam zkratky BPEJ a jaký údaj byl uveden u nemovitosti
v případě, že se na ni vztahoval tzv. blokační paragraf zákona o půdě.
Žadateli bylo sděleno, že zkratka BPEJ znamená bonitovaná půdně ekologická jednotka.
Jedná se o pětimístný číselný kód, který vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které
mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
U pozemků, jehož byly původním vlastníkem církve, náboženské řády a kongregace, a které
tak nemohly být dle ust. § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění platném do 31.12.2012,
převedeny do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku, nebyl o této
skutečnosti vyznačován žádný údaj v katastru nemovitostí.
ČÚZK obdržel dne 14.5.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana M. H. ČÚZK žadatele dne 16.5.2013 vyzval k doplnění žádosti,
což žadatel učinil dne 9.6.2013. ČÚZK tedy žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
18.6.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval přehled smluv uzavřených ČÚZK v období od 1.1.2013 do 30.4.2013.
Zároveň požadoval poskytnutí znění prvních deseti smluv uzavřených v tomto období,
které nejsou pracovní smlouvou nebo jinou dohodou o výkonu závislé činnosti.

Žadateli byl poskytnut přehled jednotlivých smluv v tabulce, která byla přílohou odpovědi. Dále
mu bylo v souladu s § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím sděleno, že jím
požadované smlouvy jsou již zveřejněny v rámci informačního systému eGORDION.
ČÚZK obdržel dne 10.7.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana V. Z. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
17.7.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se dotazoval na provedené kontroly u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily v letech 2011, 2012 a 2003, zda jsou na tomto pracovišti
dodržovány zákony a jiné právní normy, zda jsou na tomto pracovišti prováděny
kontroly dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím, zda může být
v geometrickém plánu uvedena jako vlastník osoba, která nemá k příslušné parcele
žádná vlastnická práva podle zákona, zda proběhla v letech 2011, 2013 a 2013 ze strany
nadřízeného orgánu u předmětného pracoviště žadatelem blíže specifikovaná kontrola,
zda je tímto pracovištěm provozována elektronická podatelna a jakým způsobem a zda
lze u tohoto pracoviště porušovat zákony a jiné právní normy.
Žadateli bylo sděleno, že ze strany ČÚZK nebyla v žadatelem uvedených letech provedena
žádná kontrola u předmětného pracoviště. Kontrola výkonu státní správy katastru nemovitostí
je svěřena do působnosti zeměměřických a katastrálních inspektorátů, které jsou zároveň
nadřízenými orgány vůči katastrálním úřadům. Dále bylo žadateli sděleno, že závazným
podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru geodetických informací
a souboru popisných informací a jako vlastník se tedy v geometrickém plánu uvede osoba
zapsaná jako vlastník v katastru nemovitostí. Zároveň byla žadateli poskytnuta adresa
elektronické podatelny předmětného pracoviště a byl odkázán na internetové stránky
www.cuzk.cz, kde nalezne podrobnosti ohledně elektronických podání. Žadateli bylo také
oznámeno, že na tomto pracovišti nelze porušovat právní předpisy.
ČÚZK obdržel dne 25.7.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od VÚTB, ÚSL. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
26.7.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se dotazoval na počet provedených vkladů podle katastrálních pracovišť, typů
staveb a druhů pozemků za období od 1.1.2010 do 31.12.2012.
Žadateli bylo sděleno, že veškeré statistiky o vkladových řízeních, kterými ČÚZK disponuje,
jsou zveřejněny na internetových stránkách www.cuzk.cz. Žadatel byl na tyto informace
odkázán.
ČÚZK obdržel dne 14.8.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od P. Č. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 23.8.2013
poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:

Žadatel se dotazoval, jakým způsobem lze zjistit vlastníka nemovitosti, pokud tento
není zapsán v katastru nemovitostí. Dále požadoval elektronické informace o stavbě
a parcele ve vlastnictví České republiky, které jsou obsaženy v katastru nemovitostí,
zda byla vyznačována informace u majetku, který byl dotčen tzv. blokačním paragrafem,
a v neposlední řadě se dotazoval, kdo poskytuje ČÚZK licenci na datový formát pdf
a výši roční úhrady.
Žadateli bylo sděleno, že pro zjištění vlastníka v případě, který uvádí, je nutné obrátit se
na příslušné katastrální pracoviště. Dále byly žadateli jím požadované elektronické informace
poskytnuty a bylo mu sděleno, že tzv. blokační paragraf nebyl obecně v katastru nemovitostí
vyznačován a zároveň byl seznámen s případy, kdy se tato skutečnost v katastru nemovitostí
vyznačovala. Dále byl žadatel vyrozuměn, že v ČÚZK je využíváno k vytváření souborů
ve formátu pdf volně dostupných softwarů, případně jsou vytvářeny prostřednictvím aplikace
Microsoft Word. Náklady na vytváření tak činí 0,-- Kč.
ČÚZK obdržel dne 24.8.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od paní A. K. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
29.8.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadoval poskytnutí informací ohledně elektronické pošty a ochrany dat
a serverů ČÚZK. Přesněji, jaký mailserver ČÚZK užívá k ukládání a k organizaci
emailové komunikace. Dále jaký produkt je užíván k zajištění antivirové a antispamové
ochrany mailserveru, jaký produkt je užíván k zajištění antivirové a antispamové
ochrany koncových stanic a ochrany serverů. K tomuto i dobu, na kterou má ČÚZK
zakoupenu licenci k produktům, v jakém počtu a za jakou cenu a kdy předmětná licence
vyprší a náklady na její obnovení. Dále požadovala informaci o počtu eMailových
schránek,
počtu
koncových
stanic,
produktu
užívaného
k ochraně
dat
ve smartphonech, noteboocích, produktu k archivaci eMailů. Dále žadatelka položila
dotazy ohledně outsourcingu a dvoufaktorové autentizace. V neposlední řadě se také
dotazovala, zda jsou v ČÚZK prováděny pravidelné periodické testy zranitelnosti
perimetru a kdy byl takový test proveden, kým, v jakém rozsahu a jaké byly náklady.
Žadatelce bylo sděleno, že ČÚZK využívá k organizaci eMailové komunikace produkt
Microsoft Exchange. V případě antivirové a antispamové kontroly je využíván ve všech
případech produkt Total Defense for Endpoint Premium Edition r12 a to na základě smlouvy
do 30.6.2015. Cena za 1 licenci je 283,81 Kč bez DPH. Doby vypršení licence se řídí
licenčním ujednáním. Informace o nákladech na obnovení licencí nebylo možné žadatelce
sdělit, a to v souladu s § 2 odst. 4 zákona. Dále bylo žadatelce sděleno, že ČÚZK k 31.3.2013
užíval 213 eMailových schránek a k datu 23.8.2013 bylo evidováno 250 koncových stanic,
ČÚZK nepoužívá produkty pro zajištění správy a ochrany dat ve smartphonech a noteboocích
či pro archivaci eMailů a stejně tak nevyužívá outsourcingu ani dvoufaktorové autentizace
pro přístup k aplikacím. ČÚZK provádí pravidelné testy zranitelnosti aplikací. Poslední test byl
pro informační systémy veřejné správy provozované ČÚZK proveden v roce 2013 společností
NESS Czech s.r.o. v rozsahu 250 IP adres. Náklady nejsou samostatně vyčíslitelné.
ČÚZK obdržel dne 10.10.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od A. E., a.s. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
23.10.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:

Žadatel požadoval přehled veřejných zakázek malého rozsahu uzavřených ČÚZK
v období let 2008-2013 v oblasti ekonomického, finančního, personálního a právního
poradenství.
Žadateli byla poskytnuta tabulka s požadovanými veřejnými zakázkami spolu s údaji, které
k těmto zakázkám požadoval.
ČÚZK obdržel dne 11.10.2013 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od A. E., a.s. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
26.7.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se dotazoval na výši nákladů vynaložených v souvislosti s tvorbou Etického
kodexu zaměstnanců v resortu ČÚZK.
Žadateli bylo sděleno, že Etický kodex zaměstnanců v resortu ČÚZK byl přijat opatřením
předsedy ze dne 28.6.2012, č.j. ČÚZK-15198/2012-12. Při jeho zpracování se vycházelo z
usnesení vlády ze dne 9.5.2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné
správy. Toto opatření bylo vytvořeno zaměstnancem ČÚZK, doba zpracování byla odhadnuta
na 4 hodiny a při průměrném hodinovém platu tohoto zaměstnance a při započtení na tuto
dobu připadajících odvodů za sociální a zdravotní pojištění činily náklady na vytvoření
přibližně 1 600,-- Kč.

