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Věc: Výroční zpráva o činnosti Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích
v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015.

Tato výroční zpráva je vyhotovena na základě Čl. 46 odst.(5) Jednacího řádu
zeměměřického a katastrálního inspektorátu, č.j.: ČÚZK-21732/2013-14 ze dne 16.12.2013.
Nebylo uplatněno žádné odvolání ani návrh na soudní přezkum. Zeměměřickému a
katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích nebyla uložena žádná sankce za nedodržení zákona.
V průběhu roku 2015 byly Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v
Pardubicích doručeny tři žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
První podání doručené dne 06. 08. 2015, doplněné podáním ze dne 25.08.2015, obsahovalo
dotazy směřující k právní analýze žadateli namítaného problému a stanoviska k činnosti
katastrálního úřadu ve věci evidence pozemku. Po přezkoumání věci vydal ZKI v
Pardubicích rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace dle ustanovením § 2
odst. 4 ve spojení s ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, odmítnuta. Předmětné rozhodnutí ZKI v Pardubicích bylo v
odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Druhé podání doručené dne 05. 10. 2015 obsahovalo žádost o poskytnutí informací k
hospodaření našeho úřadu s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. V souladu s
ustanovení § 17 odst. 3) zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, byla
žadateli zaslána výzva k úhradě nákladů za poskytnutí informace. V současné době běží
žadateli lhůta 60 dnů pro zaplacení požadované úhrady, a proto řízení dosud nebylo
ukončeno.
Třetí podání doručené dne 15. 12. 2015 obsahovalo žádost o poskytnutí informací týkajících
se využití právního informačního systému CODEXIS na našem úřadu. Žádost obsahovala
celkem sedm dotazů. Po přezkoumání věci ZKI v Pardubicích dne 21. 12. 2015 poskytl
požadované informace odpovědí na tři z položených dotazů. Ve zbývající části žádosti

odkázal ZKI v Pardubicích na zveřejněné informace o veřejné zakázce s označením
„Informační systém právních informací“ zadané Českým úřadem zeměměřickým a
katastrálním
(ČÚZK).
Informace
byly
zveřejněny
na
webových
stránkách
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz a dále na https://www.tenderarena.cz v profilu
ČÚZK, kde lze nalézt kompletní dokumentaci zakázky, včetně plného textu smlouvy, která
byla s dodavatelem právního informačního systému CODEXIS uzavřena.
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