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ODŮVODNĚNÍ 
 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje mimo jiné formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze, respektive 

Základní báze geografických dat České republiky, která je komplexním digitálním 

geografickým modelem území České republiky. Předkládaný návrh vyhlášky je zpracován 

z důvodu nutnosti provést změny prováděcího právního předpisu v souvislosti 

s technologickým pokrokem při vedení a správě databáze – v roce 2016 byl dokončen 

a publikován digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) z celého území 

republiky a digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Navrhovaná 

novelizace vyhlášky je nezbytná k realizaci technického pokroku v oblasti poskytování dat 

z databáze, zejména je nezbytné, aby byly právním předpisem stanoveny nové, moderní 

formy poskytování dat databáze a základní pravidla pro jejich poskytování včetně stanovení 

úplat za jednotlivé položky, jejichž specifikace odpovídá skupinám geografických objektů 

vedených v databázi.  

Dále je předkládaným návrhem reagováno na změnu pracovních postupů a úpravu výukových 

plánů v rámci vzdělávání, a to v návaznosti na nové technické možnosti v oblasti 

geodetických měření a výpočtů bodů. 

V souladu s plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 

s vyznačením povinnosti zpracovat RIA nebylo k návrhu vyhlášky zpracováno hodnocení 

dopadů regulace (RIA). 

 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

 

Předložený návrh novelizace vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

je plně v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a upravuje problematiku v rozsahu 

zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 20 odst. 1 tohoto zákona.  

 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 

v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, 

s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního dvora. 
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Návrh vyhlášky neimplementuje do právního řádu ČR žádné předpisy EU. Návrh vyhlášky 

nespadá do rozsahu předmětu směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze 

dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů 

a předpisů pro služby informační společnosti, a tudíž se na návrh vyhlášky nevztahuje 

notifikační proces upravený touto směrnicí. 

 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, na 

míru administrativní zátěže, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná úprava nepředpokládá dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani 

negativní vliv na podnikatelské prostředí České republiky.  

Návrh nebude mít vliv na snížení či zvýšení aktuální míry administrativní zátěže. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady na specifické skupiny 

obyvatel, na osoby sociálně slabé ani osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani následné 

dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 

nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky předpokládá shromažďování osobních údajů Zeměměřickým úřadem, 

a to v případě přijímání a zpracování žádostí o poskytnutí dat databáze. Navrhovaná vyhláška 

předpokládá stanovení a zveřejnění předepsaných formulářů, na kterých lze žádost podat a 

které obsahují osobní údaje. Shromažďovány a zpracovávány tak budou zejména tyto osobní 

údaje: jméno, příjmení, obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu případně adresa sídla, 

identifikační číslo osoby a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon). Údaje obsažené 

v žádosti o poskytnutí dat databáze slouží zejména k identifikačním a fakturačním účelům, 

pro vedení řízení o této žádosti a poskytnutí požadovaných dat. Údaje nebudou zpracovávány 

veřejně a doba uchování osobních údajů se bude řídit platnými ustanoveními zákona 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Spisovým a skartačním řádem 

Zeměměřického úřadu. Každý subjekt, který by zjistil nebo se domníval, že zpracování jeho 

osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo 

v rozporu se zákonem nebo že jeho údaje jsou s ohledem na jejich zpracování nepřesné, bude 
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moci požádat správce o vysvětlení nebo se domáhat nápravy vzniklého stavu. Přístup subjektu 

údajů k informacím bude jinak obecně řešen v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. 

Předkládaný návrh tak respektuje právní rámec ochrany a zpracování osobních údajů a jeho 

jednotlivé parametry a dále zásadu přiměřenosti a zpracování osobních údajů zakládá pouze 

v případech, kdy je tak nezbytně nutné pro zajištění řádného výkonu státní správy v oblasti 

poskytování dat z databáze.  

 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádný vztah k obraně státu a nezakládá žádná rizika 

v oblasti bezpečnosti nebo obrany státu. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 10c) 

Vzhledem k obsahu databáze je třeba upřesnit, že z databáze lze poskytnout data pouze 

v takovém rozsahu a struktuře, které umožňuje programové vybavení informačního systému 

zeměměřictví. V ustanovení jsou dále vymezeny formy, ve kterých se data databáze poskytují, 

a obecné podmínky, za kterých lze data databáze poskytnout.  

 

K bodu 2 (§ 10d) 

Stanovují se podmínky, za kterých lze poskytnutá data užít a dále veřejně publikovat. Aby 

nedocházelo k trvalému neoprávněnému přetěžování nebo zneužívání dat databáze, je správci 

databáze dána možnost zabránit uživateli v takovém jednání technickými prostředky. 

Obdobné pravidlo je v současné době obsaženo ve vyhlášce, která upravuje poskytování údajů 

z katastru nemovitostí (vyhláška č. 358/2013 Sb.), kde se osvědčilo. 

 

K bodu 3 a 4 (body 4 a 5 přílohy) 

Úpravou bude dosaženo žádoucí shody a kompaktnosti rozsahu informací uváděných pro 

jednotlivé kategorie bodových polí. Doplňované informace již jsou v příloze uvedeny pro 

základní polohové bodové pole (příloha bod 2.10 vyhlášky) a zhušťovací body (příloha 

bod 3.9 vyhlášky), a po úpravě budou tyto informace uvedeny i u ostatních kategorií 

bodového pole, konkrétně u výškového bodového pole a tíhového bodového pole. 

 

K bodu 5 (bod 10 přílohy) 

Úprava reaguje na současný stav, kdy používání volného stanoviska již není chápáno pouze 

v jeho původním specifickém významu jednoduché geodetické úlohy řešené změřením délek 

na dva připojovací body a úhlu mezi nimi, ale nově zahrnuje i postupy, kdy určení souřadnic 

je dosaženo na základě vyrovnání většího počtu měřených geometrických prvků k více 

připojovacím bodům než pouze dvěma. 
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K bodu 6 (bod 11 přílohy) 

Navrhované úplaty za data databáze jsou stanoveny pro měrnou jednotku bod. Toto řešení 

zohledňuje rozdíly ve složitosti území, a tedy i v hustotě bodů, které jsou obsahem databáze, 

a vystihuje tak míru pracnosti vytvoření a údržby databáze. Z téhož důvodu jsou také 

odděleny jednotlivé kategorie objektů. Celková úplata za data databáze tedy bude určována 

úměrně počtu bodů, které budou v požadovaném zájmovém území. Jednotlivé položky pak 

odpovídají geografickým objektům, jež jsou vedeny v databázi a jejichž specifikace je 

stanovena v příloze v bodu 8 vyhlášky. Výše úplat se odvozují od nákladů na pořízení 

a aktualizaci dat tak, aby je bylo možné poskytovat v dostatečné kvalitě, a dále od nákladů na 

jejich zpřístupnění, případné slevy z nich či jejich navýšení byly stanoveny ve shodě 

s principy současného zpoplatnění dat. Konkrétní výše úplat byly stanoveny tak, aby 

odpovídaly současným cenám za data, a to na vybraném vzorku dat čítajícím průměrné 

katastrální území, obec, okresní město, okres, krajské město a kraj, kde podle současných cen 

činí celková výše 382 685 Kč, podle návrhu vyhlášky pak 356 427 Kč. Dále bylo při výpočtu 

vycházeno z dat za celé území České republiky, kde podle současných cen činí celková výše 

3 726 925 Kč, podle návrhu vyhlášky pak 3 265 628 Kč. Navrhuje se stanovit minimální 

úplatu, protože základní činnosti spojené s poskytnutím dat jsou totožné bez ohledu na rozsah 

poskytovaných dat. Při stanovení případných slev je nejprve stanovena základní úplata a z té 

se následně odečítají všechny slevy. V případě, že po odečtení všech slev je výsledná úplata 

nižší než 200 Kč, bude účtováno podle této položky.  

 

K čl. II 

Je navrhována účinnost vyhlášky od 1. července 2017. 
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