
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

 

(tisk 597) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a 

regionální rozvoj č. 213 ze 43. schůze konané dne 7. června 2016 (tisk 597/1) 

 

A1. V čl. I uvozovací větě se do výčtu novel doplňuje zákon č. 126/2016 Sb. 

 

A2. V čl. I se za bod 18 vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„…  V § 23 odst. 7 písm. c) se slova „dotčená osoba“ nahrazují slovy „autorizovaná osoba“.“. 

       Následující novelizační body se přeznačí. 

 

A3. Čl. II (Účinnost) zní: 

„Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016 
 

 

 

B. Poslanec Ladislav Okleštěk 

SD 4853 

ČÁST I. 

 

1. Do názvu zákona se za slova „a techniků činných ve výstavbě“ doplňují slova „a o výkonu 

povolání autorizovaných zeměměřičů,“. 

 

2. V § 1 se doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) postavení, práva a povinnosti autorizovaných zeměměřičů,“. 

 

Dosavadní písm. c) až e) se označí d) až f). 

 

3. V § 1, písm. d), nově e), se za slova „činných ve výstavbě“ doplňují slova „a České komory 

zeměměřičů“. 

 

4. V § 1, písm. e), nově f) se za slova „ve výstavbě“ doplňují slova „a v zeměměřictví“. 
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5. V § 2, odst. 1 se na konec odstavce doplňují slova „a zeměměřických činností využívaných pro 

katastr nemovitostí nebo státní mapové dílo.“. 

 

6. V § 2, odst. 2 se za slova „ve výstavbě“ doplňují slova „a zeměměřických činností využívaných 

pro katastr nemovitostí nebo státní mapové dílo.“. 

 

7. V § 3 se doplňuje písmeno d), které zní: 

„d)  autorizovaný zeměměřič“. 

 

8. Doplňuje se nový § 5a, který zní: 

 

„§ 5a 

Autorizovaný zeměměřič 

 

(1) Autorizovaný zeměměřič je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je 

zapsán v seznamu autorizovaných zeměměřičů vedeném Českou komorou zeměměřičů. 

 

(2) Česká komora zeměměřičů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory: 

a) katastr nemovitostí, 

b) státní mapová díla, 

c) inženýrská geodezie, 

d) zeměměřické činnosti pro potřeby obrany státu.“. 

 

9. V § 7, odst. 3 se na konec odstavce doplňují slova „Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až 

g) se považují za splněné u uchazeče o autorizaci v oborech podle § 5a odst. 2, písm. a), b) a d), 

který je držitelem příslušného oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností podle 

jiného právního předpisu.“. 

 

10. V § 8, odst. 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní: 

„d) pro autorizaci podle § 3, písm. d) vysokoškolské vzdělání3h) zeměměřického směru získané 

studiem alespoň v magisterském studijním programu.“. 

 

11. V § 8 odst. 6 se doplňuje písm. d), které zní: 

„d) nejméně pět roků pro autorizaci podle § 5a.“. 

 

12. V § 8 odst. 9 se doplňuje písm. d), které zní: 

„d) „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný zeměměřič budu při své 

práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, mapových podkladů všech druhů a technických 

podkladů pro majetkoprávní jednání, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu 

respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného 

zeměměřiče.“.“. 

 

13. V § 13 odst. 1 první věta zní: 

 

„(1) Autorizovaná osoba je oprávněna podle druhu udělené autorizace používat označení 

„autorizovaný architekt“, „autorizovaný inženýr“, „autorizovaný technik“ nebo „autorizovaný 

zeměměřič“, a to ve spojení s označením oboru, popř. specializace, pro který jí byla autorizace 

udělena.“. 

 

14. V § 14 odst. 1 písm. a) zní:  

„a) svobodní architekti, svobodní inženýři nebo svobodní zeměměřiči vykonávající činnost podle 

tohoto zákona,“. 
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15. V § 15 odst. 1 úvodní věta zní: 

 

„(1) Svobodný architekt, svobodný inženýr nebo svobodný zeměměřič“. 

 

16. V § 15 odst. 1 písm. a) se za slovo „činnost“ doplňují slova „nebo zeměměřické činnosti“. 

 

17. V § 15 odst. 2 zní: 

 

„(2) Místem podnikání svobodného architekta, svobodného inženýra nebo svobodného 

zeměměřiče je místo podnikání zapsané v seznamu vedeném Komorou.“. 

 

18. V § 15a, odst. 1 zní (doplnění úpravy dle vládního návrhu): 

 

„(1) Vykonávají-li svobodní architekti, svobodní inženýři nebo svobodní zeměměřiči povolání 

společně12), upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně 

svobodní architekti, svobodní inženýři nebo svobodní zeměměřiči.“. 

 

19. V § 15b, odst. 1 zní: 

 

„(1) Vykonávají-li svobodní architekti, svobodní inženýři nebo svobodní zeměměřiči povolání 

jako společníci veřejné obchodní společnosti, musí být společníky pouze svobodní architekti, 

svobodní inženýři nebo svobodní zeměměřiči.“. 

 

20. Doplňuje se § 19a, který zní: 

„§ 19a 

 

Autorizovaný zeměměřič je v rozsahu oboru (§ 5a), pro který mu byla udělena autorizace, 

oprávněn vykonávat tyto odborné činnosti: 

a) vykonávat zeměměřické činnosti využívané pro správu katastru nemovitostí, 

b) vykonávat zeměměřické činnosti v bodových polích a pro státní mapové dílo, 

c) vykonávat zeměměřické činnosti pro přípravu, projektování, provádění, dokumentaci a provoz 

staveb, vyhotovovat podklady pro tvorbu územně plánovací dokumentace, provádět geodetická 

bezpečnostní měření posunů a přetvoření zejména jeřábových drah a liniových staveb nebo staveb 

stanovených zvláštními předpisy31), 

d) vykonávat zeměměřické činnosti v podrobném polohovém bodovém poli a pro státní mapová 

díla pro potřeby obrany státu.  

_____________ 
3l) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 

mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády 

č. 81/2011 Sb. § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. § 13 

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, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

 

21. V § 23 v odst. 1 se za slova „a techniků činných ve výstavbě“ doplňují slova „a Česká komora 

zeměměřičů,“. 

 

22. V § 23 odst. 2 se na konci odstavce doplňují slova „Česká komora zeměměřičů sdružuje jako 

řádné členy všechny autorizované zeměměřiče.“. 
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23. V § 24 písmeno a) se na konec věty doplňují slova „sněm Česká komora zeměměřičů,“. 

 

24. V § 25 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

 

„(4) Sněm je nejvyšším orgánem České komory zeměměřičů. Sněm svolává představenstvo 

nejméně jednou za tři roky. Představenstvo svolá sněm do tří měsíců, pokud o to písemně v průběhu 

dvou kalendářních měsíců požádá alespoň jedna třetina všech členů komory nebo dozorčí rada. 

Způsob volby členů sněmu a podmínky schopnosti se usnášet určují vnitřní předpisy České komory 

zeměměřičů.“. 

 

Odstavce (4) až (6) dle vládní novely se přečíslují na (5) až (7). 

 

25. V § 25 se doplňuje nový odstavec 8, který zní: 

 

„(8) Sněm České komory zeměměřičů volí z řádných členů České komory zeměměřičů členy 

představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným 

hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory 

zeměměřičů.“. 

 

26. V § 29 odst. 3 se doplňuje písm. c), které zní:  

„c) u autorizační rady České komory zeměměřičů 

1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, 

2. po jednom zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva obrany a Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního, 

3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou zeměměřičů pro každý z oborů jí 

udělované autorizace.“ 

 

27. V § 30b, odst. 1 se ve větě druhé za slova „podle § 30d odst. 1 a 2“ doplňuje „a 3“. 

 

28. V § 30d se doplňuje odst. 3, který zní: 

 

„(3) Česká komora zeměměřičů je uznávacím orgánem pro posuzování odborné kvalifikace a 

jiné způsobilosti pro výkon vybraných činností podle § 5a odst. 2. Při posouzení odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti pro činnost uvedenou v § 5 a odst. 2 písm. c) postupuje podle přílohy 

a nelze-li odbornou kvalifikaci takto uznat, postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. 

 

29. V § 30h odst. 2 se za slova „architektonických a stavebních“ doplňují slova „nebo 

zeměměřických“. 

 

ČÁST II. 

Přechodná ustanovení 

1. Fyzické osoby, kterým bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zeměměřického zákona, zapíše Česká komora zeměměřičů do seznamu autorizovaných zeměměřičů 

pro obor inženýrská geodézie. Zápisem do seznamu autorizovaných zeměměřičů nebo uplynutím 6 

měsíců od účinnosti tohoto zákona zaniká úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zeměměřického zákona, ve znění do účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Fyzické osoby, kterým bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a), b) nebo d) 

zeměměřického zákona, ve znění do účinnosti tohoto zákona, zapíše Česká komora zeměměřičů do 

seznamu autorizovaných zeměměřičů pro obor katastr nemovitostí, státní mapová díla nebo státní 

mapová díla pro potřeby obrany státu podle typu uděleného úředního oprávnění. Zápisem do 
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seznamu autorizovaných zeměměřičů nebo uplynutím šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona 

zaniká pro osoby, které nejsou zaměstnanci resortu ČÚZK, úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 

písm. a), b) anebo d) zeměměřického zákona, ve znění do účinnosti tohoto zákona 

 

3. Úřední oprávnění udělená Ministerstvem obrany podle § 13 odst. 1 písm. d) zeměměřického 

zákona, ve znění do účinnosti tohoto zákona, se považují za úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 

písm. c) zeměměřického zákona, ve znění od účinnosti tohoto zákona. 

 

4. Do ustanovení představenstva České komory zeměměřičů vykonává jeho funkci 

představenstvo Komory geodetů a kartografů, není-li dále stanoveno jinak.  

 

5. Do ustanovení dozorčí rady České komory zeměměřičů vykonává její funkci dozorčí rada 

Komory geodetů a kartografů. 

 

6. Komora geodetů a kartografů připraví a svolá nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona ustanovující sněm České komory zeměměřičů. 

 

ČÁST III. 

Změna a doplnění některých zákonů 

 

 (1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném 

znění se mění takto: 

 

1. V § 3 odst. 2 písm. i) nově zní:  

„i) autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě a autorizovaných 

zeměměřičů, kteří vykonávají svojí činnost jako svobodní architekti, svobodní inženýři a svobodní 

zeměměřiči10a),“. 

 

2. V příloze č. 2 se u předmětu podnikání Výkon zeměměřických činností ve sloupci 2 

Požadovaná odborná způsobilost písm. d) nově zní: 

„d) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb.,“. 

 

3. V příloze č. 2 se u předmětu podnikání Výkon zeměměřických činností ve sloupci 3 Poznámka, 

doplňují slova: … „a zákon č. 360/1992 Sb.“. 

 

 

(2) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonu 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 

319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 

189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 

350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 7 odst. 3 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje. 

 

2. V § 7 odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 písm. a), b), nebo c) 

živnostenského zákona nebo“. 

 

3. V § 7 odst. 3 se doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) potvrzeným opisem ze seznamu autorizovaných zeměměřičů.“. 
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4. V § 12 odst. 1 zní: 

 

„(1) Výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí 

a pro státní mapová díla musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění 

pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen „úřední oprávnění“).“. 

 

5. V § 12 odst. 3 se slova „písm. a)“ zrušují. 

 

6. V § 12 se odstavec 4 zrušuje. 

 

7. V § 13 odst. 1 se písmeno c) zrušuje, včetně poznámky pod čarou č. 10). 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písm. c). 

 

8. V § 14 odst. 1 zní: 

 

„(1) Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) a b) uděluje Úřad. Úřední oprávnění podle 

§ 13 odst. 1 písm. c) uděluje Ministerstvo obrany.“. 

 

9. V § 14 odst. 6 písm. a) se slova „písm. a) až c)“ nahrazují slovy „písm. a) a b)“. 

 

10. V § 14 odst. 6 písm. b) se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“. 

 

11. V § 14 se na konci odst. 7 doplňuje věta „O udělení úředního oprávnění fyzické osobě, která 

není v pracovním nebo služebním poměru k České republice, informují Úřad a Ministerstvo obrany 

Českou komoru zeměměřičů zřízenou podle jiného právního předpisu.“. 

 

12. V § 14a odst. 2 se slova „písm. a) až c)“ nahrazují slovy „písm. a) a b)“ a slova „písm. d)“ se 

nahrazují slovy „písm. c)“. 

 

13. V § 15 odst. 4 zní: 

 

„(4) Ministerstvo obrany může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 

písm. c) na základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu 

způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila.“. 

 

14. V § 15 se doplňuje nový odstavec 8, který zní: 

 

„(8) Úřad a Ministerstvo obrany informují o zániku nebo odejmutí úředního oprávnění 

Českou komoru zeměměřičů zřízenou podle jiného právního předpisu.“. 

 

15. V § 16 odst. 1 písm. a) se slova „písm. a), b) a d)“ nahrazují slovy „písm. a) až c)“. 

 

16. V § 16 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f). 

 

17. V § 16 odst. 1 písm. d) se slova „písm. a) až d)“ nahrazují slovy „písm. a) až c)“. 
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ČÁST IV. 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 8. září 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Petrů, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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