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 2018
ČÚZK došla dne 25.1.2018 žádost pana Ing. J. L. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Podatel se dotazuje na úplný výčet operací, které má
katastrální úřad k dispozici v řízení o potvrzení geometrického plánu a jak má katastrální úřad
postupovat, vezme-li ověřovatel před ukončením řízení zpět svoji žádost o potvrzení
geometrického plánu.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
V řízení o potvrzení geometrického plánu, tj. v rámci vedení protokolu PGP, má katastrální
úřad v informačním systému katastru nemovitostí k dispozici tyto operace:
kód
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Operace
Příprava návrhu změn
Rozhodnutí o řízení ve věci
Potvrzení GP
Nepotvrzení GP
Procesní rozhodnutí
Výzva k doplnění
Výzva k doplnění se stanovením lhůty usnesením
Výzva k zaplacení poplatku
Výzva k zaplacení poplatku se stanovením lhůty usnesením
Předvolání k osobní účasti při úkonu v řízení
Předvedení k osobní účasti při úkonu v řízení
Usnesení o stanovení lhůty
Usnesení o prodloužení lhůty
Prominutí zmeškání úkonu
Obeslání
Obecné obeslání
Rozhodnutí o vrácení SP
Úprava návrhu změny
Záznam jednání
Záznam jednání
Ukončení řízení
Ukončení řízení
Mylné řízení
Předání řízení ke zpracování
Předání ke zpracování
Obecná operace zpracování
Operace zpracování
Znovuotevření řízení
Znovuotevření řízení
Vynucené přiřazení řízení
Vynucené přiřazení řízení
Zápis poznámky
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Zápis poznámky
Navázání řízení
Založení nového řízení
Souvislost s řízením
Doplnění řízení po výzvě
Zakreslení změny
Předběžný zákres změny
Volná událost
Volná událost
Zpracování elektronických podpisů a značek
Ověření OG v certifikátu příloh
OG v el. podpisu nalezen
OG v el. podpisu nenalezen

Katastrální úřady jsou instruovány, aby v případě zpětvzetí žádosti o potvrzení geometrického
plánu
a) je-li uhrazen správní poplatek za podání žádosti o potvrzení geometrického plánu,
vyznačily v řízení PGP operaci Nepotvrzení GP s uvedením bližšího popisu o důvodu
nepotvrzení geometrického plánu (např. Zpětvzetí žádosti),
b) není-li uhrazen správní poplatek za podání žádosti o potvrzení geometrického plánu,
vyzvaly žadatele k uhrazení správního poplatku se stanovením lhůty usnesením a při
neuhrazení poplatku po uplynutí lhůty vyznačily v řízení PGP operaci Nepotvrzení GP
s uvedením bližšího popisu o důvodu nepotvrzení geometrického plánu (např.
Neuhrazení správního poplatku).

ČÚZK došla dne 1.2.2018 žádost paní J. K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Předmětem žádosti je vyřizování žádostí podle zákona o svobodném
přístupu k informacím v roce 2017.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
ČÚZK došlo v roce 2017 celkem 37 žádostí s odvoláním na InfZ. Z došlých 37 žádostí bylo 28
žádostí vyřízeno v režimu InfZ, 9 žádostí jako obecné dotazy související s vedením katastru
nemovitostí, v režimu zákona č. 123/1998 Sb. nebyla vyřizována žádná žádost.
Všechny požadované informace byly poskytnuty ve 27 případech, v 10 případech vydal ČÚZK
rozhodnutí o odmítnutí, byť i jen části žádosti. Proti žádnému z rozhodnutí o odmítnutí žádosti
nebylo podáno odvolání, resp. rozklad, proti žádnému z rozhodnutí ČÚZK nebyla podána
žaloba.
ČÚZK podmínil poskytnutí informací zaplacením úhrady v 5 případech, ve všech případech
byla požadovaná úhrada zaplacena a informace byly poskytnuty.
ČÚZK nevydal žádný vnitřní předpis, který by upravoval postup při vyřizování žádostí podle
InfZ.
ČÚZK došla dne 12.2.2018 žádost pana L. B. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je rozloha zemědělské půdy v ČR
k 31.12.2017 ve vlastnictví státu a celková rozloha zemědělské půdy v ČR k 31.12.2017.

ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.
Výměra zemědělské půdy v ČR ve vlastnictví ČR k 31. 12. 2017:
druh pozemku
orná půda
chmelnice
vinice
zahrada
ovocný sad
trvalý travní porost
celkem

výměra v ha
67 546,9
377,5
773,4
2 258,9
1 437,8
55 472,2
127 866,7

Výměra zemědělské půdy v ČR k 31.12.2017
druh pozemku
orná půda
chmelnice
vinice
zahrada
ovocný sad
trvalý travní porost
celkem

výměra v ha
2 958 603
10 066
20 008
164 815
45 245
1 006 552
4 205 289

ČÚZK došla dne 28.2.2018 žádost paní Mgr. J. S., LL.M., advokátky, o poskytnutí informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je stanovisko ČÚZK
č.j. ČÚZK-03999/2014-22 z 25.2.2014.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje poskytnutou informaci.

Více vkladových listin s jedním návrhem
ČÚZK došla dne 9.4.2018 žádost fyzické osoby o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Podatelka žádá o sdělení, jaký druh údajů z katastru
nemovitostí ČÚZK v roce 2016 a v roce 2017 dodal společnosti RK Ambassador s.r.o. („RK“)
a za jakou úplatu.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Jednotlivé formy poskytování údajů z katastru jsou upraveny v § 3 vyhlášky č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Podle § 4 odst. 2 vyhlášky poskytuje ČÚZK údaje z katastru pouze podle § 5 odst. 3, § 11 až
15 a podle § 18 až 20 vyhlášky.
 Podle § 5 odst. 3 vyhlášky ČÚZK umožňuje bezúplatné nahlížení do katastru aplikací
dostupnou prostřednictvím internetu, bezúplatné nahlížení na obraz katastrální mapy
formou prohlížecí služby a dále bezúplatně poskytuje údaje katastrální mapy
prostřednictvím služby stahování dat. Toto poskytnutí údajů z katastru je anonymní.






V § 11 až 14 vyhlášky je upraveno poskytování údajů z katastru nemovitostí
prostřednictvím dálkového přístupu. Touto formou RK v letech 2016 a 2017 žádné
údaje poskytnuty nebyly, protože RK nemá tuto službu zřízenu.
V § 15 vyhlášky je upraveno poskytování údajů/dat katastru v elektronické podobě.
ČÚZK žádná takováto hromadná data v elektronické podobě RK v letech 2016 a 2017
neposkytl.
Podle § 18 vyhlášky ČÚZK poskytuje souhrnné přehledy o půdním fondu, které jsou
volně dostupné na internetových stránkách resortu www.cuzk.cz, odkaz Periodika a
publikace.
Podle § 19 a 20 vyhlášky poskytuje ČÚZK údaje z katastru prostřednictvím tzv. služby
sledování změn. Touto formou RK v letech 2016 a 2017 žádné údaje poskytnuty
nebyly, protože RK nemá tuto službu zřízenu.

ČÚZK došla dne 18.5.2018 žádost fyzické osoby o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Žadatel žádá o sdělení, kterým "subjektům" ČÚZK
poskytl jeho osobní údaje.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadateli bylo sděleno, že katastr nemovitostí je podle § 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "katastrální zákon"),
veřejný seznam. V souladu s § 52 katastrálního zákona každý má právo do katastru nahlížet,
pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze sbírky
listin. Poskytování údajů z katastru nemovitostí je upraveno v §§ 55 a 56 katastrálního zákona,
vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, mj. podobně upravuje podmínky pro poskytování údajů z katastru, formu
poskytovaných údajů z katastru a úplaty za poskytování údajů z katastru.
Prokázání totožnosti žadatele o údaje z katastru nemovitostí se vyžaduje pouze u přehledu
vlastnictví, údaje o dosažených cenách nemovitostí a při poskytnutí údaje ze sbírky listin
katastru či pozemkové knihy. Nelze tak zjistit totožnost osoby, která si na přepážce
katastrálního úřadu či např. na kontaktních místech Czech POINT vyžádala konkrétní výpis
z katastru nemovitostí. U žádného z výstupů z katastru nemovitostí není katastrální úřad podle
platné právní úpravy oprávněn zkoumat důvody žádosti o poskytnutí.
Z podkladů poskytnutých sekcí centrální databáze katastru nemovitostí bylo zjištěno, že
v informačním systému katastru nemovitostí nebyl ohledně žadatele činěn žádný dotaz na
přehled vlastnictví nebo údaj o dosažené ceně nemovitosti v jeho vlastnictví ani nebyla
poskytnuta kopie listin ze sbírky listin, které se týkají nemovitosti ve vlastnictví žadatele. ČÚZK
dále uvedl, že i kdyby takový dotaz byl učiněn, nebyl by ČÚZK oprávněn žadateli poskytnout
– v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 18.4.2014 č.j. ÚOOÚ02756/14-5 – informaci o příjemci údajů, pouze o kategorii příjemce (fyzická nebo právnická
osoba). Český úřad zeměměřický a katastrální dále uvedl, že v rámci své působnosti poskytuje
i tzv. hromadná data.

ČÚZK došla dne 28.5.2018 žádost fyzické osoby o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka žádá o poskytnutí metodiky, podle které
katastrální úřad posuzuje soulad návrhu na vklad s právními předpisy.

ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
ČÚZK nevydal žádnou metodiku, která by se týkala posuzování návrhu na vklad práva do
katastru nemovitostí s právními předpisy. Řízení o povolení vkladu práva do katastru je
řízením správním, katastrální úřady postupují v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (rozsah přezkumu
vkladových listin je stanoven v § 17). Podrobnosti pak upravuje prováděcí vyhláška
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

ČÚZK došla dne 18.5.2018 žádost fyzické osoby o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Žadatel sděluje, že zaslal ČÚZK sken smlouvy, která
obsahuje jeho osobní údaje. Dotazuje se, komu ČÚZK jeho osobní údaje poskytl.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Úvodem bylo vysvětleno, že žadatel "zaslání oskenované smlouvy" zřejmě zaměňuje se
správním řízením o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, které vedl
příslušný katastrální úřad na podkladě smlouvy o bezúplatném převodu, kterou žadatel
uzavřel. Vlastnické právo k nemovitostem evidovaným v katastru se nabývá vkladem, po
povolení vkladu je zápis proveden, tzn. v katastru nemovitostí jsou vyznačeny příslušné změny
a do sbírky listin je založena listina, která byla podkladem pro zápis do katastru.
Katastr nemovitostí je podle § 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "katastrální zákon"), veřejný seznam.
V souladu s § 52 katastrálního zákona každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si z něj
pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze sbírky listin. Poskytování
údajů z katastru nemovitostí je upraveno v §§ 55 a 56 katastrálního zákona, vyhláška
č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
mj. podobně upravuje podmínky pro poskytování údajů z katastru, formu poskytovaných údajů
z katastru a úplaty za poskytování údajů z katastru.
Prokázání totožnosti žadatele o údaje z katastru nemovitostí se vyžaduje pouze u přehledu
vlastnictví, údaje o dosažených cenách nemovitostí a při poskytnutí údaje ze sbírky listin
katastru či pozemkové knihy. Nelze tak zjistit totožnost osoby, která si na přepážce
katastrálního úřadu či např. na kontaktních místech Czech POINT vyžádala konkrétní výpis
z katastru nemovitostí. U žádného z výstupů z katastru nemovitostí není katastrální úřad podle
platné právní úpravy oprávněn zkoumat důvody žádosti o poskytnutí.
Z podkladů poskytnutých sekcí centrální databáze katastru nemovitostí bylo zjištěno, že
v informačním systému katastru nemovitostí nebyl činěn žádný dotaz na přehled vlastnictví
žadatele nebo údaj o dosažené ceně nemovitosti ve vlastnictví žadatele ani nebyla poskytnuta
kopie listin ze sbírky listin, které se týkají nemovitosti ve vlastnictví žadatele.
Dále bylo sděleno, že při poskytování údajů o dosažených cenách nemovitostí se neposkytují
osobní údaje vlastníků.

ČÚZK došla dne 25.6.2018 žádost spolku Právo ve veřejném zájmu, z.s., o poskytnutí
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci pokuty uložené Úřadem

pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") v rámci veřejné zakázky Registr územní
identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Proti rozhodnutí předsedy ÚOHS č.j. S624/2012/VZ-16165/2013/521/JHn ze dne z 26.8.2013
o uložení pokuty byla podána správní žaloba, která byla zamítnuta rozsudkem Krajského
soudu v Brně č.j. 29 Af 73/2014-42 ze dne 14.11.2016. Proti cit. rozsudku krajského soudu
byla podána kasační stížnost, o které rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 3 As
303/2016-97 ze dne 7.2.2018 tak, že zrušil cit. rozsudek Krajského soudu v Brně a vyslovil
nicotnost rozhodnutí předsedy ÚOHS (o rozkladu) i prvostupňového rozhodnutí ÚOHS.

ČÚZK došla dne 25.7.2018 žádost paní M. V. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Předmětem dotazu je vyřizování žádostí o náhradu škody
podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
1. Počet došlých a šetřených žádostí (uplatněných nároků) o náhradu škody dle § 14
zákona č. 82/1998 Sb.
2010 – 37, 2011 – 44, 2012 – 46, 2013 – 27, 2014 – 38, 2015 – 38, 2016 – 39, 2017 – 26
2. Počet žádostí v rozdělení podle důvodu nároku a to v členění, v jakém Ministerstvo
evidenci vede. Alternativně výčet oblastí, které převažují či se opakují, jako důvod
uplatněného nároku.
Škodní případy, v jejichž rámci došlo k odškodnění ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., se týkaly
škody nebo nemajetkové újmy, které byly způsobeny nesprávným úředním postupem nebo
rozhodnutími katastrálních úřadů. Škála konkrétních pochybení je relativně široká, příkladmo
se jednalo o nesprávný zápis do katastru (např. záznamem, či zápis poznámky), nesprávný
výmaz zápisu (např. na základě k tomu nezpůsobilé listiny), o nesprávné povolení vkladu či
naopak zamítnutí návrhu na vklad, přestože podmínky vkladu byly splněny, dále o nesprávné
poskytnutí údajů z katastru nemovitostí (v rozporu s obsahem sbírky listin, které byly
podkladem pro zápis do katastru), o procesní pochybení ve správních řízeních (např. v řízení
o opravě chyby v katastrálním operátu, o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního
operátu), o chyby při doručování či o nedodržení lhůty (např. pro provedení vkladu) či průtahy
(např. v řízení o opravě chyby).
3. Počet šetřených žádostí, kterým bylo vyhověno zcela.
2010 – 4, 2011 – 5, 2012 – 7, 2013 – 4, 2014 – 4, 2015 – 6, 2016 – 5, 2017 – 2
4. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zčásti.
2010 – 4, 2011 – 4, 2012 – 8, 2013 – 0, 2014 – 2, 2015 – 2, 2016 – 3, 2017 – 2
5. Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno.
2010 – 29, 2011 – 35, 2012 – 31, 2013 – 23, 2014 – 32, 2015 – 30, 2016 – 31, 2017 – 22
6. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zcela nebo zčásti mimosoudně.
2010 – 8, 2011 – 9, 2012 – 15, 2013 – 4, 2014 – 6, 2015 – 8, 2016 – 8, 2017 – 4

7. Výše přiznaného/vyplaceného odškodnění na základě zákona č. 82/1998 Sb.
mimosoudně.
2010 – 504 450,70 Kč, 2011 – 192 408,60 Kč, 2012 – 413 607 Kč, 2013 – 40 800 Kč, 2014 –
138 094,50 Kč, 2015 – 162 003,54 Kč, 2016 – 202 671,40 Kč, 2017 – 30 291,58
8. Počet žádostí, které byly následně uplatněny u soudu.
2010 – 11, 2011 – 9, 2012 – 9, 2013 – 6, 2014 – 4, 2015 – 8, 2016 – 10, 2017 – 5
9. Počet případů, kdy soud vyhověl zcela.
2010 – 0, 2011 – 1, 2012 – 0, 2013 – 1, 2014 – 0, 2015 – 0, 2016 – 0, 2017 – 0
10. Počet případů, kdy soud vyhověl zčásti.
2010 – 1, 2011 – 1, 2012 – 0, 2013 – 0, 2014 – 1, 2015 – 1 + 1 smír, 2016 – 0, 2017 – 0
11. Počet případů, které byly soudem zamítnuty.
2010 – 7 + 2 řízení zastavena, 2011 – 6 + 1 řízení zastaveno, 2012 – 7 + 1 žaloba odmítnuta,
2013 – 4 + 1 řízení zastaveno, 2014 – 2, 2015 – 0, 2016 – 3 + 1 řízení zastaveno, 2017 – 0
12. Výše vyplaceného odškodnění na základě pravomocných rozsudků.
2010 – 142 185,81 Kč, 2011 – 3 234 928,01 Kč, 2012 – 0, 2013 – 1 198 035,31 Kč, 2014 –
1 300 914,81 Kč, 2015 – 87 626,15 Kč, 2016 – 0, 2017 – 0
Uvedené částky jsou vč. úroků z prodlení a nákladů řízení.
13. Průměrná doba vyřízení žádosti podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb.
Průměrná doba vyřízení v celém období 2 až 3 měsíce.
14.
15.
16.
17.

Počet případů uplatnění institutu regresní úhrady ve smyslu § 16 až § 18 zákona č.
82/1998 Sb.
Počet případů, ve kterých byla regresní úhrada vymožena zpět.
Výše regresní úhrady, která byla vymožena zpět.
Jak je v úřadu řešena problematika regresních úhrad, tedy např. kdo rozhoduje o tom,
zda regresní úhradu vymáhat, zda je to na návrh nebo i bez návrhu, existuje k tomu
účelu nějaký orgán, jaký je procesní postup? Existuje-li metodický pokyn, manuál či
obdobný dokument, který se týká regresních úhrad, prosím o jeho zaslání.

K otázce č. 14. až č. 17:
Regresní úhradu neuplatňuje Český úřad zeměměřický a katastrální, jako ústřední správní
úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí přímo, ale prostřednictvím jednotlivých katastrálních
úřadů (14 v ČR) jako územních orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí.
Osobami, které se dopustily nesprávného úředního postupu, či se podílely na vydání
nezákonného rozhodnutí, jsou zaměstnanci katastrálních úřadů (resp. státu,
reprezentovaného konkrétním katastrálním úřadem). Katastrální úřady, které jsou
organizačními složkami státu, tak mohou požadovat, resp. požadují regresní úhradu od svých
zaměstnanců.
Uplatňování regresních náhrad patří mezi základní povinnosti při hospodaření s majetkem
státu. Každý případ náhrady škody či nemajetkové újmy je projednán ve škodní komisi, která
je poradním orgánem ředitele příslušného katastrálního úřadu a která navrhne další postup ve
věci, tzn. v případě zaviněného porušení právních povinností zaměstnance uplatnění regresu.
Resortní předpis ohledně uplatňování regresu nebyl vydán.

ČÚZK došla dne 31.7.2018 žádost společnosti GEOREAL spol. s r.o. o poskytnutí informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem dotazu je průběh leteckého
měřického snímkování v roce 2018.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadateli byly zaslány zápisy z kontrolních dnů, které se konaly v souladu s bodem 5.7.
Rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických
snímků ČR v letech 2018 a 2019 (rámcová dohoda) a na DVD nosiči příloha žádosti
společnosti EMIS s.r.o. o prodloužení termínu snímkování z důvodu nedostatku vhodných
letových dnů.
K žádosti o informaci o provádění snímkování letounem ukrajinské firmy s imatrikulací URCRV bylo sděleno, že v rámcové dohodě je stanovena možnost poskytovatele využít v průběhu
plnění zakázky poddodávek. ČÚZK má v rámci zadávacího řízení povinnost ověřovat
kvalifikaci pouze u toho poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení
prokazuje splnění určité části požadované kvalifikace. V rámci zadávacího řízení na uzavření
rámcové dohody byla kvalifikace poddodavatelů prokázána. Pokud jde o působení ukrajinské
firmy Air Columbus, nejedná se o subjekt, prostřednictvím kterého by dodavatel prokazoval
splnění požadované kvalifikace nebo její části a rovněž tak se nejedná o subjekt, se kterým by
byl ČÚZK v jakémkoliv smluvním vztahu. Posouzení oprávněnosti působení uvedené
ukrajinské firmy z pohledu dodržování zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, není v působnosti ČÚZK, ale Úřadu pro civilní letectví.

ČÚZK došla dne 22.8.2018 žádost pana Ing. J. Č. o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Podatel požaduje kopie smluv, které byly v letech 2013
až 2018 uzavřeny se Společností pro Cenové mapy s.r.o. nebo Hyposervis Group, a.s.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
S uvedenými osobami nemá ČÚZK uzavřeny žádné smlouvy.
Vzhledem k tomu, na jaké právnické osoby se žadatel dotazoval, považoval ČÚZK za vhodné
nad rámec dotazu uvést následující: ČÚZK poskytuje hromadná data na základě žádostí o
šíření údajů katastru nemovitostí v elektronické podobě v souladu s ust. § 53 zákona č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 23
vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů. Takto předané údaje katastru jsou určeny výhradně k dalšímu šíření, šiřitelé nejsou
oprávněni údaje katastru žádným způsobem vytěžovat. S poskytnutými osobními údaji je šiřitel
povinen nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutá data katastru může šiřitel šířit
v elektronické podobě pomocí technického nosiče, webové služby či mapové aplikace.
Koncoví uživatelé, kterým byly údaje katastru uvedeným způsobem poskytnuty, nejsou
oprávněni je dále šířit.
Cenové údaje provozovateli serveru www.cenovamapa.org, kterým je Společnost pro Cenové
mapy ČR, s.r.o., byly poskytnuty šiřitelem GEPRO spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 77/52,
150 00 Praha 5. Při poskytování údajů o dosažených cenách nemovitostí se neposkytují
osobní údaje vlastníků.

ČÚZK došla dne 2.9.2018 žádost paní D. S. o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Podatelka žádá o sdělení, zda ČÚZK vydal nějaký vnitřní
předpis, který by obsahoval doporučení ČÚZK jakožto zřizovatele vůči Výzkumnému ústavu
geodetickému, topografickému a kartografickému, v. v. i., k přijímání a obsahu jeho vnitřních
předpisů vztahujících se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož
i k pravidlům hospodaření s fondy veřejných výzkumných institucí.
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace. Žadatelce bylo dne 4.9.2018 sděleno, že ČÚZK žádný
takový vnitřní předpis nevydal.

ČÚZK došla dne 28.8.2018 žádost společnosti TopGis, s.r.o., o poskytnutí informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Podatelka žádá o informace o průběhu veřejné
zakázky „Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých
měřických snímků ČR v letech 2018 a 2019“ a požaduje tyto podklady:
- "přehled splnění k datu, včetně přehledu výjimek a posunu plnění a podmínek s tím
spojených,
- doklady o splnění kvalifikačních kritérií EMIS, resp. jeho poddodavatelů,
- akceptační protokoly, vždy s uvedením poddodavatele konkrétních bloků a termínů plnění,
- zápisy o jednání.".
ČÚZK v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadatelce byly dne 11.9.2018 poskytnuty zápisy z kontrolních dnů, které se konaly v průběhu
plnění prováděcích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody na poskytování služeb
v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2018 a 2019 ze dne
28. března 2018 (rámcová dohoda). Žadatelce bylo sděleno, že současný stav plnění vyplývá
ze zápisu z třetího kontrolního dne konaného dne 16.8.2018 a z poskytnuté přehledové mapy
předané společností EMIS s.r.o. se stavem k 3.9.2018. Žadatelce bylo dále sděleno, že
vzhledem k nenaplnění požadovaných závazků dle jednotlivých prováděcích smluv ani k datu
16.8.2018 zhodnotil ČÚZK tento stav jako porušení povinností stanovených rámcovou
smlouvou a v souladu s bodem 6.4 rámcové dohody vyzval společnost EMIS s.r.o. ke sjednání
nápravy ve lhůtě 30 dnů. Posun termínu plnění je předmětem dodatků k prováděcím
smlouvám, které jsou veřejně dostupné v Registru smluv i v Národním elektronickém nástroji.
Žadatelce byly dále poskytnuty kopie dokladů o splnění kvalifikačních kritérií spol. EMIS s.r.o.,
včetně dokladů rumunské společnosti SC PRIMUL MERIDIAN SRL, poddodavatele, jehož
prostřednictvím prokázala firma EMIS s.r.o. splnění určité části požadované kvalifikace v rámci
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Akceptační protokoly poskytnuty nebyly,
protože v současné době neexistují. Tyto protokoly budou v souladu s bodem 5.10 písm. e)
rámcové dohody zpracovány až po kontrole všech dat, tj. do tří měsíců od převzetí plnění.

