
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IV 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění 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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého úřadu zeměměřického  

a katastrálního č. j.: ČÚZK-18187/2016-11 dne 18. ledna 2017, s termínem dodání stanovisek do 8. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 

 

doc. JUDr. Radim Boháč, 

Ph.D., zástupce ředitele 

odboru a vedoucí oddělení, 

odbor 32 – Daňová 

legislativa, tel. 25704 2244, 

e-mail: 

radim.bohac@mfcr.cz    

 

Mgr. Lucie Linhartová, tel. 

25704 2974, e-mail: 

lucie.linhartova@mfcr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně 

Upozorňuje se, že úplaty za poskytování dat databáze mají 

charakter správního poplatku. Proto by bylo vhodnější tyto 

úplaty upravit jako poplatky v zákoně č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o správních poplatcích“), resp. v jeho sazebníku, 

kam systematicky patří. Úpravou těchto úplat, jako tomu je 

v zákoně o správních poplatcích, by bylo zároveň dosaženo 

stavu, kdy se na ně budou aplikovat obecná ustanovení 

zákona o správních poplatcích vymezující základní 

konstrukční prvky poplatku a správu poplatku. Je třeba 

ovšem zohlednit, že institut „úplaty“ byl již použit ve 

vyhlášce č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 

nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. Tudíž je 

potřebné, aby v obou vyhláškách Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního byl upraven stejný institut 

z důvodu zachování jednotnosti. Pokud není nyní možné 

změnit i vyhlášku č. 358/2013 Sb., pak lze souhlasit 

s použitím institutu „úplaty“, nicméně do budoucna bude 

potřebné obě vyhlášky upravit v duchu zákona o správních 

poplatcích.  

Vysvětleno. 

Ministerstvo financí od připomínky ustoupilo s tím, 

že do budoucna bude problematika úplat 

a správních poplatků řešena komplexněji.  
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JUDr. Vlasta Doležalová, 

odbor 39 – Správní činnosti, 

tel. 25704 2739,  

e-mail: 

Vlasta.Dolezalova@mfcr.cz 

 

Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 6 

Požadujeme bod 6 vypustit, neboť stanovení úplaty za 

poskytování dat z databáze jde nad rámec zmocnění 

obsaženého v § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů. Současně je třeba provést s tím související úpravy 

§ 10c odst. 3 a § 10d odst. 4.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Existence příslušného zákonného zmocnění 

k podzákonné úpravě spočívající ve stanovení za 

data ZABAGED vyplývá z příslušných ustanovení 

zeměměřického zákona, která nelze smysluplně 

vyložit jiným způsobem. I zmocňovací ustanovení 

totiž musí být stejně jako každé jiné ustanovení 

právního předpisu vykládáno v souladu s jeho 

smyslem a účelem a v kontextu s ostatními 

ustanoveními zákona jako celku, a i zde 

nepochybně platí premisa vyslovená Ústavním 

soudem, že jazykový výklad představuje pouze 

prvotní přiblížení k obsahu právní normy.  

Zmocnění stanovit formy poskytování a podmínky 

užití a rozšiřování dat databáze je obsahem novely 

zeměměřického zákona č. 319/2004 Sb., kterou 

byla doplněna ustanovení o ZABAGED. V § 4a 

odst. 3 zákona o zeměměřictví je přitom uvedeno, 

že „užívat a rozšiřovat data databáze lze pouze se 

souhlasem správce a za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem“. V § 4a odst. 6 

zákona o zeměměřictví je pak zakotveno, komu se 

data databáze poskytují bezplatně (správní úřady, 

soudy a orgány veřejné správy pro výkon jejich 

působnosti). Ze zákona tedy jasně vyplývá, že 

kromě stanovených výjimek se za data platí. 

Z uvedeného proto musíme dovozovat, že 

„podmínkou užití ZABAGED“ je stanovení úplat 

prováděcím předpisem, neboť ty jsou jednou 

z podmínek užití dat databáze.  
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Takový výklad je plně v souladu se závěry 

Ústavního soudu vyslovenými v nálezu sp. zn. III. 

ÚS 275/01, kde se uvádí, že „V řadě svých 

rozhodnutí … Ústavní soud zformuloval hlediska 

posuzování ústavnosti zmocňovacích zákonných 

ustanovení, a od nich se odvíjejících hledisek 

posuzování souladu "jiných právních předpisů" se 

zákony. Podle nálezů sp. zn. Pl. ÚS 17/95 a Pl. ÚS 

43/97 "jiný právní předpis" nemůže vybočit ze 

zákonných mezí - nemůže tedy být praeter legem, 

jinak řečeno, musí se držet v mezích zákona, které 

jsou buď vymezeny výslovně anebo vyplývají ze 

smyslu a účelu zákona.“ a dále, že „vůle 

zákonodárce k úpravě dalších, než v zákoně 

explicitně stanovených povinností, může být 

vyjádřeno přitom výslovně anebo může vyplývat ze 

smyslu a účelu zákona.“ 

K nadpisu návrhu vyhlášky 

Na konec textu se navrhuje doplnit slova „, ve znění 

pozdějších předpisů“. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

Ministerstvo obrany K § 10d odst. 4 navrhovaného znění a k čl. I bodu 2 

zvláštní části odůvodnění 

Z dikce navrhovaného znění § 10d) odst. 4 vyplývá pro 

Zeměměřický úřad povinnost („Zeměměřický úřad mu 

zabrání v přístupu……“) zabránit v přístupu k prohlížecí 

službě nebo ke službě stahování dat technickými prostředky 

uživateli těchto služeb v případě, že tento uživatel přetěžuje 

technologickou infrastrukturu, službu neodborně využívá 

nebo zneužívá, rozšiřuje data databáze, ač k tomu není 

oprávněn, anebo pokud neplní své povinnosti v oblasti úhrad 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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za poskytovaná data. Odůvodnění nicméně ve své zvláštní 

části, konkrétně čl. I bodu 2 stanoví, že smyslem 

navrhovaného § 10d) odst. 4 je dát správci databáze 

možnost, aby jednání takového uživatele technickými 

prostředky zabránil.  

 

Pokud má být tedy smyslem uvedeného ustanovení vytvořit 

právní základ, na základě kterého by měl správce databáze 

možnost rozhodnout, zda v takovém případě uživateli v 

přístupu k prohlížecí službě nebo ke službě stahování dat 

technickými prostředky zabrání či nikoliv, jak odůvodnění 

navrhovaného § 10d) odst. 4 předvídá, navrhujeme po vzoru 

vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 

nemovitostí, upravit § 10d) odst. 4 takto: 

 

„Pokud uživatel prohlížecí služby nebo služby stahování dat 

přetěžuje technologickou infrastrukturu, službu neodborně 

využívá nebo zneužívá, rozšiřuje data databáze, ač k tomu 

není oprávněn, anebo neplní-li své povinnosti v oblasti úhrad 

za poskytovaná data, je Zeměměřický úřad oprávněn mu 

v přístupu k prohlížecí službě nebo ke službě stahování dat 

zabránit technickými prostředky.“ 

 

Odůvodnění: 
Připomínka slouží k odstranění rozporu mezi zněním návrhu 

§ 10d odst. 4, který správci databáze ukládá povinnost, 

a odůvodněním návrhu § 10d odst. 4, ze kterého vyplývá, že 

smyslem navrhovaného ustanovení je přiznat správci 

databáze určitá oprávnění. 

 

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

Obecně  

Doporučujeme v textu návrhu vyhlášky sjednotit užívání 

Neakceptováno. 

Zkratkou „Úřad“ se rozumí Český úřad 
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Mgr. Tomáš Hrabal,  

tel. 224852968,  

email hrabal@mpo.cz 

termínů „Zeměměřičský úřad“ a „Úřad“. 

 

zeměměřický a katastrální (viz § 4 odst. 5 

vyhlášky), nikoliv Zeměměřický úřad. 

K bodu 2 

V § 10d odst. 1 doporučujeme zvážit, zda formulace 

„zveřejnit pouze v pasivní formě“ je pro adresáty právní 

normy dostatečně srozumitelná, a případně ji upravit. 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

Pasivní, neboli neoddělitelná od žadatelovy 

aplikace. Tato formulace byla užita již ve vyhlášce 

č. 162/2001 Sb. a nečinila v praxi problémy.  

K bodu 2 

V § 10d odst. 4 doporučujeme ke zmírnění tvrdosti tohoto 

ustanovení zvážit možnost zabránit v přístupu k prohlížecí 

službě nebo ke službě stahování dat až v případě, že uživatel 

nevyhoví předchozí výzvě Úřadu k nápravě. 

Akceptováno částečně. 

Text upraven takto: „…, je Zeměměřický úřad 

oprávněn mu v přístupu k prohlížecí službě nebo ke 

službě stahování dat zabránit technickými 

prostředky.“. 

K příloze 

V příloze, tabulce „Poskytování dat z databáze“, 

poznámkám, bodu f) doporučujeme zvážit praktické 

fungování ustanovení o zvýšení úplaty, pokud uživatel data 

následně zveřejní, jelikož v momentě placení za službu 

nemusí být Úřadu známo, že uživatel bude data následně 

zveřejňovat. V tomto směru by bylo možné stanovit ve 

formuláři k žádosti oddíl týkající se zájmu uživatele data 

následně zveřejnit. 

Neakceptováno. 

Žadatel musí již v žádosti o poskytnutí dat uvést, 

zda data bude zveřejňovat. V opačném případě se 

jedná o neoprávněné zveřejnění dat. 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

Mgr. Olga Slavíčková,  

odbor legislativy 

(tel.: 234811551, e-mail: 

olga.slavickova@msmt.cz). 

K novelizačním bodům 1 a 6 (bod 11 přílohy) 

Máme pochybnosti, zda stanovení výše úhrady za 

poskytování některých dat z databáze je v souladu se 

zmocněním v § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. Dle 

našeho názoru se předkladatel touto otázkou nedostatečně 

v materiálu zabýval a požadujeme proto stanovení úplaty za 

poskytování dat z databáze z návrhu vypustit, případně 

Neakceptováno. 

Existence příslušného zákonného zmocnění 

k podzákonné úpravě spočívající ve stanovení za 

data ZABAGED vyplývá z příslušných ustanovení 

zeměměřického zákona, která nelze smysluplně 

vyložit jiným způsobem. I zmocňovací ustanovení 

totiž musí být stejně jako každé jiné ustanovení 
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v materiálu řádně odůvodnit soulad dané úpravy se 

zmocněním v zákoně. I v případě, že by předkladatel svůj 

postup dostatečně odůvodnil, vzniká dle našeho názoru 

problém s úpravou bodu 11 přílohy, neboť poznámky či 

vysvětlivky nemají normativní charekter (viz např. nález 

Ústavního soudu ze dne 30.11.1999, sp. zn. II. ÚS 485/98). 

Požadujeme proto tyto novelizační body přepracovat 

v návaznosti na výše uvedené. 

Tato připomínka je zásadní. 

právního předpisu vykládáno v souladu s jeho 

smyslem a účelem a v kontextu s ostatními 

ustanoveními zákona jako celku, a i zde 

nepochybně platí premisa vyslovená Ústavním 

soudem, že jazykový výklad představuje pouze 

prvotní přiblížení k obsahu právní normy.  

Zmocnění stanovit formy poskytování a podmínky 

užití a rozšiřování dat databáze je obsahem novely 

zeměměřického zákona č. 319/2004 Sb., kterou 

byla doplněna ustanovení o ZABAGED. V § 4a 

odst. 3 zákona o zeměměřictví je přitom uvedeno, 

že „užívat a rozšiřovat data databáze lze pouze se 

souhlasem správce a za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem“. V § 4a odst. 6 

zákona o zeměměřictví je pak zakotveno, komu se 

data databáze poskytují bezplatně (správní úřady, 

soudy a orgány veřejné správy pro výkon jejich 

působnosti). Ze zákona tedy jasně vyplývá, že 

kromě stanovených výjimek se za data platí. 

Z uvedeného proto musíme dovozovat, že 

„podmínkou užití ZABAGED“ je stanovení úplat 

prováděcím předpisem, neboť ty jsou jednou 

z podmínek užití dat databáze.  

Takový výklad je plně v souladu se závěry 

Ústavního soudu vyslovenými v nálezu sp. zn. III. 

ÚS 275/01, kde se uvádí, že „V řadě svých 

rozhodnutí … Ústavní soud zformuloval hlediska 

posuzování ústavnosti zmocňovacích zákonných 

ustanovení, a od nich se odvíjejících hledisek 

posuzování souladu "jiných právních předpisů" se 

zákony. Podle nálezů sp. zn. Pl. ÚS 17/95 a Pl. ÚS 

43/97 "jiný právní předpis" nemůže vybočit ze 
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zákonných mezí - nemůže tedy být praeter legem, 

jinak řečeno, musí se držet v mezích zákona, které 

jsou buď vymezeny výslovně anebo vyplývají ze 

smyslu a účelu zákona.“ a dále, že „vůle 

zákonodárce k úpravě dalších, než v zákoně 

explicitně stanovených povinností, může být 

vyjádřeno přitom výslovně anebo může vyplývat ze 

smyslu a účelu zákona.“ 

 

Pokud jde o poukaz na nález Ústavního soudu 

týkající se poznámek, pak ten se zabývá odlišným 

typem poznámek, a to poznámkami pod čarou. 

Poznámky v bodě 11 přílohy však nejsou 

poznámkami pod čarou ve smyslu čl. 47 

Legislativních pravidel vlády, ani neobsahují 

odkazy na jiné normy, ale jsou přímou součástí 

přílohy vyhlášky a jako takové obsahují závazná 

pravidla pro aplikaci jednotlivých položek úplat 

stanovených v tabulce. Např. v zákoně č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích jsou pod jednotlivými 

položkami uvedeny „poznámky“ a jejich 

normativnost není zpochybňována. 

Připomínka po projednání změněna na 

doporučující. 

K novelizačnímu bodu 6, bod 11 přílohy, poznámky, 

písm. c) a i)  

Požadujeme úplné a bezplatné zpřístupnění dat školám 

za účelem vzdělávání a studentům pro účely zpracování 

bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem 

získání akademického titulu, tedy požadujeme vypuštění 

poznámky – písm. i) a úpravu písm. c). Není nám zřejmý 

Ad písm. c) 

Akceptováno. 

Navrhuje se stanovit minimální úplatu, protože 

základní činnosti spojené s poskytnutím dat jsou 

totožné bez ohledu na rozsah poskytovaných dat. 

Vysvětlení doplněno do odůvodnění.  
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důvod stanovení slevy ve výši 99 % za poskytnutá data 

školám za účelem vzdělávání a studentům pro účely 

zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce 

zpracované za účelem získání akademického titulu na 

podkladě písemné žádosti potvrzené školou a s touto 

úpravou nesouhlasíme. Nadto není nijak minimální výše 

úplaty ve výši 200 Kč žádným způsobem zdůvodněna 

a proto požadujeme řádně zdůvodnit stanovenou minimální 

výši. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ad písm. i) 

Akceptováno. 

Text upraven, sleva bude poskytnuta ve výši 100 %. 

Legislativně technické připomínky 

- Nadpis § 10c a § 10d doporučujeme vyznačit tučně. 

 

- V § 10c odst. 3 doporučujeme slova  „v příloze (bod 11)“ 

nahradit slovy „ v bodu 11 přílohy k této vyhlášce“. 
 

 

- V § 10c odst. 3 doporučujeme slova „nebo  mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána“ vypustit, 

neboť aplikační přednost mezinárodních smluv vyplývá 

z čl. 10 Ústavy. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

Neakceptováno. 

Formulace je v souladu se stávající terminologií 

vyhlášky. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

ÚV – KOM 

 

Mgr. Radomír Hanák 

K § 10c odst. 3 a bodu 11. přílohy 

Navrhovaná úprava zavádí zpoplatnění poskytování dat 

z databáze. 

Nejprve je vhodné uvést, zda vůbec může být taková úprava 

obsahem prováděcího právního předpisu a neměla by být 

upravena s ohledem na ustanovení čl. 11 odst. 5 LZPS přímo 

zákonem, tedy zřejmě zákonem č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

Stanovení úplat za poskytování určitých dat je 

obsahem prováděcího předpisu již tradičně 

v případě poskytování údajů z katastru, oprávněnost 

takové úpravy nebyla zpochybňována ani v případě 

vyhlášky č. 162/2001 Sb., ani při jejím nahrazení 

vyhláškou č. 358/2013 Sb. Vycházíme tedy 

z předpokladu, že takovýto postup je legitimní, 
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Na druhém místě je vhodné uvést, že, pokud takovou 

podzákonnou úpravu ustanovení čl. 11 odst. 5 LZPS nebo 

jiné ustanovení ústavního pořádku umožnuje, se tak zřejmě 

může stát pouze na základě výslovného zákonného 

zmocnění. Takové výslovné zákonné zmocnění však § 20 

odst. 1 zákona o zeměměřictví neobsahuje. V této souvislosti 

lze poukázat na zmocňovací ustanovení uvedené 

v katastrálním zákoně (§ 66 odst. 1 písm. j), které výslovně 

úplatu za poskytování údajů (z katastru nemovitostí) uvádí. 

Doporučujeme zpoplatnění poskytování dat z databáze 

vypustit. 

 

resp. nejsou nám známy důvody, proč by tomu tak 

být nemělo. 

Pokud jde o existenci příslušného zákonného 

zmocnění k takové podzákonné úpravě, pak toto 

podle našeho názoru vyplývá z příslušných 

ustanovení zeměměřického zákona, která nelze 

smysluplně vyložit jiným způsobem. I zmocňovací 

ustanovení totiž musí být stejně jako každé jiné 

ustanovení právního předpisu vykládáno v souladu 

s jeho smyslem a účelem a v kontextu s ostatními 

ustanoveními zákona jako celku, a i zde 

nepochybně platí premisa vyslovená Ústavním 

soudem, že jazykový výklad představuje pouze 

prvotní přiblížení k obsahu právní normy.  

Zmocnění stanovit formy poskytování a podmínky 

užití a rozšiřování dat databáze je obsahem novely 

zeměměřického zákona č. 319/2004 Sb., kterou 

byla doplněna ustanovení o ZABAGED. V § 4a 

odst. 3 ZemZ je přitom uvedeno, že „užívat 

a rozšiřovat data databáze lze pouze se souhlasem 

správce a za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem“. V § 4a odst. 6 je pak 

zakotveno, komu se data databáze poskytují 

bezplatně (správní úřady, soudy a orgány veřejné 

správy pro výkon jejich působnosti). Ze zákona 

tedy jasně vyplývá, že kromě stanovených výjimek 

se za data platí. Z uvedeného proto musíme 

dovozovat, že „podmínkou užití ZABAGED“ je 

i stanovení úplat prováděcím předpisem, neboť ty 

jsou jednou z podmínek užití dat databáze.  

Takový výklad je plně v souladu se závěry 

Ústavního soudu vyslovenými v nálezu sp. zn. III. 
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ÚS 275/01, kde se uvádí, že „V řadě svých 

rozhodnutí … Ústavní soud zformuloval hlediska 

posuzování ústavnosti zmocňovacích zákonných 

ustanovení, a od nich se odvíjejících hledisek 

posuzování souladu "jiných právních předpisů" se 

zákony. Podle nálezů sp. zn. Pl. ÚS 17/95 a Pl. ÚS 

43/97 "jiný právní předpis" nemůže vybočit ze 

zákonných mezí - nemůže tedy být praeter legem, 

jinak řečeno, musí se držet v mezích zákona, které 

jsou buď vymezeny výslovně anebo vyplývají ze 

smyslu a účelu zákona.“ a dále, že „vůle 

zákonodárce k úpravě dalších, než v zákoně 

explicitně stanovených povinností, může být 

vyjádřeno přitom výslovně anebo může vyplývat ze 

smyslu a účelu zákona.“ 

Pokud bude navrhovaná úprava ponechána, 

uplatňujeme níže uvedené doporučující připomínky 

k bodu 11. přílohy: 

1) zvláštní část odůvodnění neobsahuje zdůvodnění 

vztahující se k navýšení a redukci základní úplaty 

(poznámka f), g), i) a j). Doporučujeme řádně 

odůvodnit. 
2) navrhovaná úprava neřeší „souběh“ slev na úplatě; 

sčítají se, nebo se použije sleva nejpříznivější? Nebo 

tento „souběh“ má být vyřešen minimální výší úplaty 

200 Kč podle poznámky c)? Doporučujeme „souběh“ 

slev objasnit nebo upravit. 

3) sleva v poznámce i) ve výši 99 %, i přes (nebo právě 

proto?) minimální výši úplaty 200 Kč podle poznámky 

c), je nastavena zmatečně. A také proč pro studijní účely 

vůbec poskytování dat zpoplatňovat?. Dále se zcela 

opomíjí to, že právní řád zná kromě termínu „škola“ 

Akceptováno. 

Ad 1 na 2) Výše úplat a případné slevy z nich či 

jejich navýšení byly stanoveny ve shodě s principy 

současného zpoplatnění 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 základní minimální položky. Minimální 

úplata je stanovena z důvodu, že činnosti spojené 

s poskytnutím dat jsou totožné bez ohledu na rozsah 

poskytovaných dat. V případném souběhu slev tak 

nevidíme žádné nejasnosti. Výše uvedený text bude 

doplněn do odůvodnění.  

ad 3) Sleva pro studijní účely bude poskytnuta ve 

výši 100 %, terminologie bude upravena. 
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i termíny „školské zařízení“ a „vysoká škola“. Nicméně 

text v poznámce dále s akademickou sférou výslovně 

počítá. Tedy se vyhláška snaží nově vymezit termín 

„škola“? Konečně omezení poskytnutí dat na nezbytný 

rozsah je vágním vyjádřením. Doporučujeme 

zamýšlenou kategorii vyjmout z povinnosti hradit 

úplatu. 

 

 

 

 

 

 

K § 10d odst. 2 

Doporučujeme nahradit slovo „platná“ slovem 

„aktualizována“.     

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K odůvodnění 

Pokud návrh vyhlášky neimplementuje právní předpisy EU, 

resp. není implementační ve vztahu k právu EU, je vhodné 

v bodě 3. obecné části odůvodnění větu „Navrhovaná novela 

vyhlášky je s předpisy Evropské unie a s právem Evropské 

unie plně slučitelná.“ nahradit větou „Návrh vyhlášky 

neimplementuje do právního řádu ČR žádné předpisy EU“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Ministr pro lidská práva, 

rovné příležitosti a 

legislativu 

 

Švec Michal 

svec.michal@vlada.cz,  

tel.: 224 003 352 

 

 

K Odůvodnění  

Ke Zhodnocení korupčních rizik 

Návrhem jsou upravována některá práva a povinnosti 

uživatelů a žadatelů o data databáze (zejm. ustanovení 

§ 10d odst. 4 a stanovení úplaty za poskytnutí dat podle 

§ 10c odst. 3 a nové přílohy č. 11). V předloženém 

materiálu je v kap. 7 (Zhodnocení korupčních rizik) 

pouze konstatováno, že navrhovaná právní úprava 

nevytváří prostor pro korupční rizika. Předkladateli 

se k důkladnějšímu zhodnocení korupčních rizik doporučuje 

využít Metodiku hodnocení korupčních rizik 

Vysvětleno. 

Opatřením předsedy čj. ČÚZK-05763/2016-1 ze 

dne 31.3.2016 vydal Český úřad zeměměřický 

a katastrální s účinností od 1.4.2016 Rezortní 

interní protikorupční program ČÚZK, jehož 

součástí je Katalog korupčních rizik v resortu 

ČÚZK. Resortní interní protikorupční program je 

závazný pro všechny správní úřady resortu, tedy i 

pro Zeměměřický úřad; ten má dále zpracován svůj 

vlastní interní katalog rizik, který obsahuje i rizika 

spojená s poskytováním dat databáze. Interní 
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(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-

agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-

_CIA_.pdf), která byla schválena Radou vlády 

pro koordinaci boje s korupcí dne 1. prosince 2015.   

 

katalog je každoročně aktualizován a rizika jsou co 

do jejich významnosti a pravděpodobnosti výskytu 

vyhodnocována. 

Návrh novely vyhlášky neovlivní negativně ani 

významnost a pravděpodobnost stávajících 

sledovaných rizik viz výše, ani nevytváří prostor 

pro vznik rizik nových. 

K Odůvodnění  

K bodu I (§ 10c) 

V ustanovení § 10c odst. 3 je stanoveno, že „data databáze 

ve formách podle odstavce 1 písm. a) a c) se poskytují za 

úplatu stanovenou v příloze (bod 11), pokud jiný právní 

předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak“. Doporučujeme vysvětlit 

v odůvodnění, o jaký právní předpis nebo mezinárodní 

smlouvu se jedná. 

 

Akceptováno jinak. 

Text byl zrušen. 

K Odůvodnění  

K bodu I (§ 10c) 

Předložený návrh mj. upravuje stanovení úplaty 

za poskytnutí dat databáze (§ 10c odst. 3 a nová příloha č. 

11). V obecné části Odůvodnění (kap. 4) je pouze 

konstatováno, že navrhovaná úprava nepředpokládá dopad 

na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Doporučujeme v Odůvodnění vysvětlit, kdo bude příjemcem 

těchto plateb za poskytnutá data. 

 

Vysvětleno. 

Zpoplatnění dat vyhláškou nezavádí nové příjmy do 

rozpočtu. Již dnes je poskytování těchto dat 

zpoplatňováno a jejich příjemcem je Zeměměřický 

úřad. Výše úplat uvedené v předkládané novele 

vyhlášky jsou navrhovány takovým způsobem, aby 

nedošlo k žádnému dopadu do rozpočtu.  

 

Ministerstvo vnitra  

 

Obecně 

Domníváme se, že zavedení zpoplatnění dat ve formách 

Neakceptováno. 

Zmocnění stanovit formy poskytování a podmínky 
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Mgr. Lucie Jakubčíková, 

Tel. 974 817 346, e-mail: 

lucie.jakubcikova@mvcr.cz 

 

podle § 10c odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 31/1995 Sb. je 

v rozporu s čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, 

který stanovuje, že poplatky lze ukládat jen na základě 

zákona. Zákon č. 200/1994 Sb. ostatně ani neobsahuje 

explicitní zmocnění k zavedení poplatků podzákonným 

právním předpisem, a by dle našeho názoru navrhovaná 

vyhláška v tomto rozsahu překračovala rámec zákonného 

zmocnění, a tudíž by byla v rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy. 

 

 

užití a rozšiřování dat databáze je obsahem novely 

zeměměřického zákona č. 319/2004 Sb., kterou 

byla doplněna ustanovení o ZABAGED. V § 4a 

odst. 3 ZemZ je přitom uvedeno, že „užívat a 

rozšiřovat data databáze lze pouze se souhlasem 

správce a za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem“. V § 4a odst. 6 je pak 

zakotveno, komu se data databáze poskytují 

bezplatně (správní úřady, soudy a orgány veřejné 

správy pro výkon jejich působnosti). Ze zákona 

tedy jasně vyplývá, že kromě stanovených výjimek 

se za data platí. Z uvedeného proto musíme 

dovozovat, že „podmínkou užití ZABAGED“ je i 

stanovení úplat prováděcím předpisem, neboť ty 

jsou jednou z podmínek užití dat databáze.  

Takový výklad je plně v souladu se závěry 

Ústavního soudu vyslovenými v nálezu sp. zn. III. 

ÚS 275/01, kde se uvádí, že „V řadě svých 

rozhodnutí … Ústavní soud zformuloval hlediska 

posuzování ústavnosti zmocňovacích zákonných 

ustanovení, a od nich se odvíjejících hledisek 

posuzování souladu "jiných právních předpisů" se 

zákony. Podle nálezů sp. zn. Pl. ÚS 17/95 a Pl. ÚS 

43/97 "jiný právní předpis" nemůže vybočit ze 

zákonných mezí - nemůže tedy být praeter legem, 

jinak řečeno, musí se držet v mezích zákona, které 

jsou buď vymezeny výslovně anebo vyplývají ze 

smyslu a účelu zákona.“ a dále, že „vůle 

zákonodárce k úpravě dalších, než v zákoně 

explicitně stanovených povinností, může být 

vyjádřeno přitom výslovně anebo může vyplývat ze 

smyslu a účelu zákona.“ 
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Připomínka po projednání změněna na 

doporučující. 

Obecně 

Také není zřejmé, jakým způsobem se tvůrce návrhu 

vypořádal se vztahem k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, zejména jeho ustanovení 

§ 11c odst. 3, podle nějž za zpřístupnění tzv. prostorových 

dat povinných subjektů, jejichž úplatnost má navrhovaný 

bod vyhlášky reglementovat, může být požadována úhrada 

jen ve výši, která nepřesáhne minimální výši nezbytnou 

k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování prostorových 

dat a služeb založených na prostorových datech. Pro příklad 

lze uvést např. zpoplatnění položky č. 8 - Terénní reliéf – 

výškové body reliéfu (DMR 4G a 5G), kdy tato položka je 

upravena v části II. bodu č. 1 přílohy vyhlášky č. 103/2010 

Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na 

informace o životním prostředí, a to pod pojmem 

„Nadmořská výška“. Z uvedeného je zřejmé, že na 

poskytování údajů, o jejichž zpoplatnění předložený návrh 

usiluje, se vztahuje ustanovení § 11c odst. 3, věta druhá 

zákona o právu na informace o životním prostředí, jakož 

i ostatní ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcí předpisy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 

123/1998 Sb. Stahovací služby podle tohoto zákona 

jsou jen jinou formou poskytování stejných nebo 

obdobných údajů prostřednictvím ZABAGED, a 

jsou také zpoplatněny v souladu se zákonem. V § 

11c odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb. je stanoveno: Za 

zpřístupnění prostorových dat povinných subjektů a 

jiných poskytovatelů prostorových dat 

odpovídajících tématům uvedeným v prováděcím 

právním předpise a služeb založených na 

prostorových datech může být požadována úhrada 

ve výši, která nepřesáhne minimální výši nezbytnou 

k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování 

prostorových dat a služeb založených na 

prostorových datech. Směrnice EU č. 2007/2/ES o 

zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v 

Evropském společenství (INSPIRE), jež byla do 

předmětného zákona transponována, pak stanoví: 

Jsou-li vybírány poplatky, jsou udržovány v 

minimální výši nezbytné k zajištění potřebné kvality 

a poskytování souborů prostorových dat a služeb 

založených na prostorových datech spolu s 

přiměřenou ziskovostí, přičemž jsou respektovány 

případné požadavky na sebefinancování orgánů 

veřejné správy poskytujících soubory prostorových 

dat a služby založené na prostorových datech. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že výše úplaty se 
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odvozuje od nákladů na pořízení a aktualizaci dat 

tak, aby je bylo možné poskytovat v dostatečné 

kvalitě, a dále od nákladů na jejich zpřístupnění. 

Tedy, že úplaty za poskytovaná data by měly 

odrážet i náklady na pořízení, zpracování a 

aktualizaci dat, a to v míře dané způsobem 

financování, ne pouze náklady na samotné 

poskytování dat. 

Běžné roční náklady na pořízení, aktualizaci a 

zpřístupnění dat ZABAGED jsou obsaženy 

v připojené tabulce Náklady-příjmy ZABAGED. 

Vedle těchto nákladů je však třeba vzít v úvahu i 

jednorázové náklady na pořízení nových modelů 

výškopisu, které činí přibližně 100 mil. Kč. 

Výše uvedené bude doplněno do důvodové zprávy. 

Připomínka po projednání změněna na 

doporučující. 

K čl. I bodu 6 – k Příloze 

V případě, že nebude akceptována výše uvedená 

připomínka, upozorňujeme, že: 

1.  V navrhované příloze i v odůvodnění kromě obecných 

deklarací zcela absentuje popis obsahující způsob, např. 

vzorec, jakým byly konkrétní částky určeny. 

2. Taktéž není uvedeno, zda byl při přípravě uvedeného 

bodu proveden test proporcionality, z něhož by 

vyplývalo, jakými úvahami se tvůrce předmětného bodu 

řídil při posouzení oprávnění k náhradě nákladů 

poskytování předmětných údajů na straně jedné 

a ústavně zaručeného práva na informace, resp. 

povinnosti poskytovat informace (čl. 17 odst. 1 a 5 

Vysvětleno. 

Výše úplat byla stanovena tak, aby reflektovala 

náklady na pořízení, zpracování, aktualizaci a 

poskytování dat. (viz předchozí připomínka). 

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 
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Listiny základní práv a svobod) na straně druhé. 

Tato připomínka je zásadní. 

vyhlášky pak 3 265 628 Kč. 

Výše uvedené bude doplněno do důvodové zprávy. 

 

Připomínka po projednání změněna 

doporučující. 

K čl. I bodu 1 – k § 10c odst. 2 

V souladu se stávající legislativní praxí doporučujeme slovo 

„uveřejněn“ nahradit slovem „zveřejněn“. 

 

Neakceptováno. 

Pojem byl užit záměrně tak, aby byl v souladu se 

stávající terminologií vyhlášky. 

K čl. I bodu 1 – k § 10c odst. 3 

Dovětek „pokud jiný právní předpis nebo mezinárodní 

smlouva … nestanoví jinak“ doporučujeme vypustit pro 

nadbytečnost. Aplikace jiné právní úpravy totiž vyplývá z ní 

samé, ostatně v případě mezinárodních smluv platí jejich 

aplikační přednost založená čl. 10 ústavy. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K čl. I bodu 2 – k § 10d 

Za účelem sjednocení terminologie v rámci předpisu 

navrhujeme slova „veřejně publikuje“ nahradit slovem 

„zveřejňuje“. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K čl. I bodu 6 – k Příloze 

1. Zkratka „MJ“ není nikde v předpise zavedena, 

doporučujeme ji proto nahradit slovy „měrnou jednotku“. 

2. V poznámce b) doporučujeme slova „prostřednictvím 

internetu“ nahradit slovním spojením „způsobem 

umožňujícím dálkový přístup“, což je ustálený výraz pro 

sdělení dat elektronickou cestou.  

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Ministerstvo zemědělství  
 

JUDr. Adela Riegerová,  

tel.: 221 812 906,  

mail: 

Adela.Riegerova2@mze.cz. 

Připomínka ke zvláštní části odůvodnění 

 

Požadujeme podrobnější odůvodnění k novelizačnímu bodu 

6 týkajícímu se změny úplaty za poskytovaná data 

z databáze ZABAGED pomocí bodové měrné jednotky, a to 

konkrétně v těchto směrech:  

1) zda (ne)dojde k výraznému prodloužení doby 

objednávání, když se v „eshopu“ ČÚZK bude 

přepočítávat každý výběr v košíku na počet bodů; 

2) zda dojde ke změně výše úplaty za dat poskytovaná za 

územní rozsah celé ČR (jednotlivě pro každé z 11 

základních kategorií dat), případně o kolik se výše 

úplaty změní v Kč; 

3) zda budou klienti platit za tzv. nadbytečné body 

(duplicitní vertexy, vertexy příliš blízko sebe apod.); 

4) jaký je očekávaný nárůst výše úplaty za poskytovaná 

data v horizontu následujících 5 let.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

1) Při použití e-shopu nedojde k prodloužení doby 

objednávání vzhledem k tomu, že výdejními 

jednotkami zůstanou mapové listy, u kterých 

bude cena předem určena podle jejich obsahu a 

z ceny za měrnou jednotku; 

2) Z důvodu větší míry zpřístupnění dat je počítáno 

se snížením výše úplat, a to v průměru asi o 10% 

oproti současné době: 

 Úplata za  ZABAGED® - polohopis 

(položky 1-6, 11) se dle předložené podoby 

tabulky změní na 3,476 mil. Kč (pokles o 

250 tis. Kč); 

 Úplata za ZABAGED – vrstevnice 3D (pol. 

7) se změní na 0,961 mil. Kč (pokles o 90 

tis. Kč);  

 Úplata za DMR 4G (pol. 8) se sníží na 990 

tis. Kč (pokles o 989 tis. Kč); 

 Poznámka: Předpokládá se, že při užívání 

výškopisných dat z celé ČR bude tento 

produkt užíván nejvíce, případně bude pro 

účely globálních celorepublikových projektů 

ještě ředěn. Tímto výrazným snížením ceny 

ČÚZK chce podpořit užívání těchto dat 

v ČR.  

 Úplata za DMP 1G (pol. 9) se změní na 1,95 

mil. Kč (pokles o 989 tis. Kč); 

 Poznámka: Očekává se, že data DMP 1G 

budou perspektivně zahušťována. 

Navrhované výrazné zlevnění těchto dat má 

mimo jiné za cíl nezvýšit cenu tohoto 

produktu i po předpokládaném zahuštění dat 
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v horizontu budoucích 10 let.  

 Terénní reliéf – ostatní linie nebo objekty a 

kótované body (pol. 10) – nemá zatím 

porovnání se současným stavem. Bude se 

jednat o nové objekty ve 3D, přičemž jejich 

cena je stanovena obdobně jako ve 2D.  

3) Tzv. nadbytečné body podléhají platbě, nicméně 

odstranění nadbytečných bodů ve zdrojových 

datech polohopisu je věnována značná 

pozornost, tudíž se vyskytují jen velmi zřídka. 

4) V horizontu následujících 5 let se neočekává 

nárůst ceny za měrné jednotky (viz výše 

„poznámky“). 

Úřad vlády ČR – 

místopředseda vlády pro 

vědu, výzkum a inovace 

 

Mgr. Jakub Joklík,  

e-mail: 

joklik.jakub@vlada.cz,  

tel.: 224 002 273. 

K čl. I, novelizačnímu bodu 6 (bod 11 přílohy) 

Požadujeme úplatu za měrnou jednotku u všech položek 

snížit na 10 % navrhované částky. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že větší míra zpřístupnění dat povede k větší 

podpoře ekonomiky v daném segmentu a dalšímu 

generování sekundárních dat. Cílem by mělo být úplné 

a bezplatné zpřístupnění dat generovaných ve veřejném 

sektoru. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

Konkrétní výše úplat byla stanovena tak, aby 

odpovídala současným cenám za data sníženým 

o 10 %, a to na vybraném vzorku dat čítajícím 

průměrné kat. území, obec, okresní město, okres, 

krajské město a kraj, kde podle současných cen činí 

celková výše 382 685 Kč, podle návrhu ve vyhlášce 

pak 356 427 Kč. A 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 ve vyhlášce pak 3 265 628 Kč. 

Po korespondenčním projednání na připomínce 

netrvají. 

K čl. I, novelizačnímu bodu 6 (bod 11 přílohy) 

Požadujeme v poznámce j) umožnit poskytnutí slevy až do 

Neakceptováno. 

Data poskytovaná třetími osobami, na jejichž 
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výše 100 %. 

Odůvodnění: 

Nevidíme důvod pro to, aby osoba, která bezplatně poskytne 

Zeměměřickému úřadu data, nemohla dostat slevu až 100 %. 

Tato připomínka je zásadní. 

základě je poskytována sleva, nikdy neodpovídají 

svým obsahem, rozsahem nebo kvalitou datům 

poskytovaným Zeměměřickým úřadem. Maximální 

výše slevy je tak nastavena přiměřeně k poskytnuté 

„protihodnotě“. Pokud by tomu bylo jinak, mohlo 

za poskytnutí údajů o jediném bodu být třetí osobou 

požadováno poskytnutí kompletní ZABAGED 

z celého území republiky, což nelze připustit. 

Po korespondenčním projednání na připomínce 

netrvají. 

Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů ČR 

 

JUDr. Václav Amort,  

e-mail:amort@zsdnp.cz, 

tel: 224 230 588 

Dr. Jan Zikeš,  

e-mail: zikes@kzps.cz  

tel: 222 324 985 

 

K bodu 6. návrhu „Poskytování dat z databáze“ 

Pro uživatele a zákazníky je dle navržené specifikace 

jednotlivých vrstev a související úplata za měrné jednotky 

nereálné kalkulovat finální cenu v závislosti na rozsahu 

požadovaných dat zájmového území. Přehlednější způsob 

stanovení úplaty za poskytování dat z databáze navrhujeme 

dále řešit na základě určení rozdílných cen jednotlivých 

mapových listů dle konkrétního obsahu dat. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

V e-shopu mohou uživatelé a zákazníci zjišťovat 

cenu vybraných dat, aniž by museli odesílat 

objednávku. Cena výdejní jednotky (mapového 

listu) bude předem určena podle konkrétního 

obsahu dat. Tzn., že předběžná kalkulace zákazníka, 

resp. objednávání dat bude dostatečně přehledné a 

objektivní. Fakticky tak bude dosaženo toho, co je 

smyslem připomínky – tj. určení rozdílných cen 

jednotlivých mapových listů podle konkrétního 

obsahu dat. 

Ministerstvo dopravy 

 

JUDr. Josef Kropáček  

odbor legislativy, 

josef.kropacek@mdcr.cz,  

t. č. 225131406  

Ing. Jiří Černík  

K bodu 5 

V bodě 5 návrhu, který novelizuje bod 10.2 přílohy, se 

předpokládá při určování souřadnic použití metody volného 

polárního stanoviska. Tato metoda je v současné době 

používána nejčastěji a je považována za nejmodernější 

a nejpřesnější, což do určité míry konstatuje i odůvodnění 

k bodu 5. Návrh ji však dostatečně nerozvádí. Podle našeho 

Neakceptováno. 

Metoda volného polárního stanoviska je v celé šíři 

velkého počtu svých různých variant předmětem 

podrobné výuky na SŠ a VŠ a má se za to, že 

osobám způsobilým k výkonu zeměměřických 

činností jsou tedy možnosti volby její konkrétní 

varianty při použití v praxi dobře známy. Popis 
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odbor infrastruktury 

územního plánu, 

jiri.cernik@mdcr.cz,  

t. č. 225131328.   

 

názoru je proto nutné tuto metodu v návrhu podrobněji 

popsat a rozpracovat, aby byla jednotně aplikována.   

 

Tato připomínka je zásadní. 

takového rozsahu a metodické podrobnosti nemůže 

být předmětem obecně závazného předpisu, jakým 

je vyhláška. V předkládaném návrhu vyhlášky je 

tak záměrně zvolena formulace, která pouze 

stanovuje jak pro volné stanovisko, tak pro 

protínací úlohy, tak i pro další geodetické úlohy 

(např. při ortogonální metodě pro použití kolmice 

na měřickou přímku), pouze taková omezení, resp. 

obecně platné podmínky, při jejichž nedodržení 

nebude udržena požadovaná přesnost výsledku bez 

ohledu na to, jaká varianta konkrétní geodetické 

úlohy byla použita. 

 

Připomínka po korespondenčním projednání 

změněna na doporučující. 

 

 

V Praze dne 4. srpna 2017 

 

Vypracoval: Mgr. Lenka Vrzalová        Podpis: …………………………… 
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