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 2008
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdrţel dne 2.12.2008 ţádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana J.S. ČÚZK ţádosti vyhověl
a poţadované informace dne 8.12.2008 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace o tom, z jakých důvodů a na základě jakého právního
předpisu uvádí ČÚZK v internetové aplikaci Nahlížení do katastru jako účastníky řízení
osoby, které účastníky nejsou. K tomu uvedl konkrétní příklad.
Ţadatel byl vyrozuměn o tom, ţe ČÚZK je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru
nemovitostí (srv. § 1 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů). V rámci své působnosti nevykonává správu katastru,
neprovádí zápisy do katastru, a tedy ani nevede protokoly o vkladech a záznamech do katastru.
Dále byl ţadatel poučen, ţe k prověření protokolu o zápisu a opravě případné chyby je
příslušné katastrální pracoviště, věcná příslušnost podle polohy nemovitosti.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdrţel dne
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana M.V.
pan M.V. vyzván k upřesnění jednoho z dotazů. Protoţe k upřesnění ze
v zákonné lhůtě nedošlo, vydal dne 10.11.2008 ČÚZK rozhodnutí, kterým
odmítl. Ostatní informace byly poskytnuty dne 10.10.2008.

30.9.2008 ţádost
Dne 9.10.2008 byl
strany pana M.V.
ţádost v této části

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požádal o zaslání výkazů účetní závěrky organizace za posledních pět let,
o statistiku výkonů v oblasti státní správy a o seznam organizací zřizovaných ČÚZK,
včetně jejich právní formy, adres a webových stránek.
Ţadateli byly zaslány účetní závěrky organizační sloţky státu Český úřad zeměměřický
a katastrální za rok 2003 – 2007 a bylo mu sděleno, ţe ČÚZK plní funkci zřizovatele vůči
Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému, v.v.i., se sídlem
Ústecká 98, 250 66 Zdiby, www.vugtk.cz. Dále byl ţadatel vyzván, aby upřesnil svoji obecnou
ţádost o statistiku výkonů v oblasti státní správy a pro lepší orientaci byl přiloţen i soubor
s platným zněním Organizačního řádu ČÚZK. Vzhledem k tomu, ţe ţádost v tomto směru
upřesněna nebyla, rozhodl následně ČÚZK v této části o jejím odmítnutí.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdrţel dne 28.1.2008 ţádost pana
R.Š. o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. ČÚZK ţádosti vyhověl

a poţadované informace dne 31.1.2008 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval sdělení, zda v rámci ČÚZK existuje vnitřní předpis definující, které
informace jsou považovány za utajené, popř. kdo rozhoduje o důvěrných dokumentech.
Další otázka byla, zda v ČÚZK existuje osoba pověřená vyřizováním dotazů podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jaké je zařazení takové osoby
ve struktuře ČÚZK.
Ţadatel byl informován, ţe ČÚZK nemá vnitřní předpis určující, které informace jsou
povaţovány za utajené, protoţe v rámci své věcné působnosti není původcem informací, které
by se daly takto klasifikovat. V případě jiných oblastí postupuje ČÚZK podle zákona č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů, a přílohy č. 1 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných
informací. V případě rozhodování, zda se má určitá informace utajit či nikoli a pod jaký stupeň
zařadit, rozhodoval by dle shora uvedeného zákona jako odpovědná osoba předseda ČÚZK.
K druhému dotazu bylo sděleno, ţe vyřizování podání odkazujících na zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je v působnosti sekretariátu
předsedy, který je organizačním útvarem ČÚZK přímo řízeným předsedou ČÚZK.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdrţel dne 24.1.2008 ţádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana R.Š. ČÚZK ţádosti
vyhověl a poţadované informace dne 25.1.2008 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se tázal, zda má ČÚZK vnitřní plán pro boj s korupcí a zda existuje možnost
anonymně upozornit na nezákonné (příp. potenciálně korupční) jednání.
Ţadateli bylo sděleno, ţe odpovídajícími předpisy jsou:
Opatření předsedy, kterým se vydává Protikorupční program Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního,
Opatření předsedy, kterým se vydává Kodex etiky zaměstnanců v resortu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního.
Dále byl informován, ţe tyto předpisy se nacházejí na úřední desce ČÚZK na webové stránce
www.cuzk.cz a ţe zde také nalezne v odkazu „Kontakty“, části „Podávání stíţností a oznámení“
potřebné informace o tom, kterak lze i anonymně sdělit eventuální poznatky o moţném
korupčním ohroţení činnosti některého z orgánů státní správy zeměměřictví a katastru
nemovitostí, včetně telefonního čísla.

