ÚPLNÉ ZNĚNÍ – pracovní pomůcka
ve znění dodatku č. 1 č.j. 2576/2002-22 ze dne 20.5.2002, účinnost 28.6.2002

Český úřad zeměměřický a katastrální
V Praze dne 15. března 2002
Č.j. 1393/2002-22
STATUT
zeměměřických a katastrálních inspektorátů

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "ZKI") byly zřízeny zákonem
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech (dále jen "zákon"), jako
územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
(2) Sídla a územní působnost ZKI jsou stanoveny v příloze č. 1 zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) ZKI jsou podle § 3 písm. d) zákona, ve znění pozdějších předpisů, přímo řízeny
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen "Úřad").
(4) ZKI jsou podle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o majetku republiky"), organizačními složkami státu.
(5) ZKI jsou podle § 3 odst. 3 a § 51 odst. 1 zákona o majetku republiky účetními
jednotkami.
(6) ZKI nejsou právnickými osobami (§ 3 odst. 2 zákona o majetku republiky). Tím
však není dotčena jejich působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zákona
a právních předpisů uvedených v Organizačním a v Jednacím řádu ZKI a jejich
jednání v těchto případech je jednáním státu.
(7) ZKI řídí ředitelé, které jmenuje a odvolává předseda Úřadu.
Čl. 2
Věcná působnost
Věcná působnost ZKI je stanovena v § 4 zákona, ve znění pozdějších předpisů
v platném znění.

Čl. 3
Rozpočet, hospodaření s majetkem státu a účetnictví
ZKI postupují při financování své činnosti a hospodaření s majetkem, se kterým ZKI
přísluší hospodařit, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, zákonem o majetku republiky, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), prováděcími předpisy
k těmto zákonům, ekonomickými pravidly stanovenými Úřadem a vnitřními předpisy
ZKI.
Čl. 4
Práva a povinnosti zaměstnanců, organizace a řízení ZKI
Organizační řád ZKI podrobněji upraví organizační strukturu, poradní orgány
a porady, základní normy řízení, práva a povinnosti zaměstnanců, kontrolu plnění
úkolů, předávání funkcí, zastupování zaměstnanců, činnosti vedoucích zaměstnanců
a činnosti v rámci vnitřní organizace ZKI.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Statut ZKI ze dne 26. října 1993 č.j. 3323/1993-12.
(2) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Ing. Karel Večeře
předseda

