
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: VI. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

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

a katastrálního č. j. ČÚZK-00093/2020-11 dne 24. ledna 2020, s termínem dodání stanovisek do 21. února 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

Resort   Připomínky Vypořádání 

MV 

 

 

1 Z K čl. I bodu 17 – k § 5 

V návaznosti na navrhovanou úpravu je nutné zohlednit směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 

2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací ve 

veřejném sektoru. Navrhujeme podrobněji rozebrat, do jaké míry se 

bude tato směrnice týkat činnosti příslušných úřadů, zejména z 

hlediska rozsahu zpřístupňování informací a jejich úhrady (ve 

smyslu příslušných článků směrnice).  

Je nutné konkrétněji popsat legislativní řešení vztahu poskytování 

informací dle návrhu a přístupu k informacím podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je třeba se 

zabývat otázkou speciální úpravy vylučující přístup (srov. § 2 odst. 

3 zákona č. 106/1999 Sb.), kdy musí být zvláštní úpravou naplněny 

i požadavky směrnice (pokud se bude na danou oblast vztahovat), 

nebo zda půjde o úpravu pouze dílčí, například stanovící speciální 

důvody pro neposkytnutí určitých informací, zvláštní úhradu 

nákladů apod. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva k ustanovení byla upravena tak, aby lépe 

vysvětlovala vztah k právní úpravě podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a ke směrnici o otevřených datech a 

opakovaném použití informací ve veřejném sektoru: 

Jelikož dosavadní úprava problematiky poskytování 

výsledků zeměměřických činností a dalších údajů 

spravovaných Zeměměřického úřadu je nedostatečná, 

navrhuje se upravit tuto oblast podrobněji tak, aby se 

jednalo o speciální právní úpravu vylučující přístup ve 

smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovují se proto lhůty pro poskytnutí údajů a postup 

v případě odmítnutí žádosti. Způsob a náležitosti podání 

žádosti a opravné prostředky není třeba stanovovat, neboť 

úprava této problematiky ve správním řádu je plně 

použitelná. Prakticky bude postupováno tak, že žadateli 
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Tato připomínka je zásadní.   budou ve stanovené lhůtě informace buďto neformálně 

poskytnuty nebo bude vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti 

podle části druhé správního řádu. Proti takovému 

rozhodnutí bude v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu 

možno podat odvolání k Českému úřadu zeměměřickému a 

katastrálnímu. Proti rozhodnutí Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního pak bude možné podat 

žalobu ve správním soudnictví.  

Výše popsaný postup zároveň naplňuje požadavky článku 4 

a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1024, ze dne 20. června 2019, o otevřených datech 

a opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále jen 

„směrnice“), zejm. požadavek na zpracování žádostí o 

opakované použití dokumentů, lhůty pro poskytnutí 

dokumentů, odůvodnění při zamítavém rozhodnutí 

(v případě neposkytnutí informací je vydáváno rozhodnutí, 

které podle správního řádu musí obsahovat řádné 

odůvodnění a uvedení právních ustanovení, podle nichž bylo 

rozhodováno) a odkaz na prostředky pro zjednání nápravy 

(v případě neposkytnutí informací je vydáváno rozhodnutí, 

které podle správního řádu musí obsahovat poučení). 

Konkrétní podmínky pro poskytování údajů spravovaných 

Zeměměřickým úřadem, formy jejich poskytování a úplaty za 

ně pak budou stanoveny prováděcím právním předpisem na 

základě zmocnění obsaženého v § 20 odst. 1 písm. c) zákona, 

a to tak, aby celkový příjem z jejich poskytování 

nepřesahoval náklady na jejich reprodukci, zpřístupňování 

a šíření souladu s článkem 6 odst. 1 směrnice. 

Dále bude upraven § 20 odst. 1 písm. c) tak, že slova 

„shromažďování, vytváření, reprodukci a šíření“ byla 

nahrazena slovy „reprodukci, zpřístupňování a šíření“. 

2 Z K čl. I bodu 17 – k § 5 odst. 1 a 2 Akceptováno. 
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Nesouhlasíme s tím, aby (negativní) rozhodnutí ve věci bylo 

vydáváno pouze tehdy, když po oznámení důvodů neposkytnutí 

údajů žadatel sdělí, že s neposkytnutím údajů nesouhlasí, neboť tím 

je celý proces poskytování údajů prodlužován a je vyžadován další 

úkon od žadatele. Není přitom zřejmé, co má znamenat, že správní 

orgán vydá rozhodnutí ve věci (v případě, že žadatel sdělí, 

že s neposkytnutím údajů nesouhlasí), tedy zda v takovém případě 

vydává rozhodnutí o poskytnutí údajů anebo rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti, či zda vydává pouze rozhodnutí o zamítnutí žádosti. V této 

části žádáme předkladatele též o vysvětlení jeho záměru. 

Zároveň navrhujeme, aby se požadované údaje poskytovaly bez 

vydávání rozhodnutí (poskytnutí požadovaných údajů je svojí 

povahou úkonem podle části čtvrté správního řádu, nikoliv 

rozhodnutím ve správním řízení). Avšak v případě, kdy se údaje 

neposkytnou, navrhujeme, aby bylo o tomto rozhodnuto 

rozhodnutím, a to ve stejné lhůtě jako pro poskytnutí údajů. 

Tedy aby v předmětné lhůtě buď byly „neformálně“ poskytnuty 

požadované údaje, anebo aby bylo v téže lhůtě vydáno zamítavé 

rozhodnutí (rozhodnutí o zamítnutí žádosti, popřípadě o zamítnutí 

části žádosti, pokud některé údaje budou poskytnuty, jiné nikoliv).  

Navrhujeme proto v § 5 odst. 2 slova „oznámí Zeměměřický úřad 

žadateli písemně důvody jejich neposkytnutí. Sdělí-li žadatel do 30 

dnů od doručení oznámení Zeměměřickému úřadu, že s 

neposkytnutím nesouhlasí, vydá Zeměměřický úřad rozhodnutí ve 

věci“ nahradit slovy „Zeměměřický úřad vydá v téže lhůtě 

rozhodnutí, kterým žádost zcela nebo zčásti zamítne“.  

Obdobnou změnu navrhujeme také v § 5 odst. 3. 

Tato připomínka je zásadní.  

Ustanovení bude upraveno následovně: 

(2) … Nelze-li požadované údaje poskytnout, oznámí 

Zeměměřický úřad žadateli písemně důvody jejich 

neposkytnutí. Sdělí-li žadatel do 30 dnů od doručení 

oznámení Zeměměřickému úřadu, že s neposkytnutím 

nesouhlasí, vydá Zeměměřický úřad rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti. 

(3) ... Nelze-li požadované údaje poskytnout, oznámí 

Ministerstvo obrany žadateli písemně důvody jejich 

neposkytnutí. Sdělí-li žadatel do 30 dnů od doručení 

oznámení Ministerstvu obrany, že s neposkytnutím 

nesouhlasí, vydá Ministerstvo obrany rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti. 

 

3 D K čl. I bodu 22 – k § 12 odst. 6 a 7  

Dáváme ke zvážení, zda je žádoucí, aby výsledky zeměměřických 

činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru, respektive 

Neakceptováno. 

Pro zaměstnance orgánů zeměměřictví a katastru a 

Ministerstva obrany jsou i tyto předpisy závazné, a proto je 
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Ministerstvem obrany jako součást výkonu jejich působnosti 

musely být těmito orgány ověřeny, zda svými náležitostmi 

a přesností odpovídají nejen právním předpisům, ale též resortním 

vnitřním aktům řízení vydaným Úřadem, respektive Ministerstvem 

obrany. Tyto akty nejsou prameny práva, přičemž mají zásadně 

interní charakter. Není tak zřejmé, proč má být ověřována „shoda“ 

též s těmito akty. Pojem „resortní vnitřní akty řízení“ může nadto 

dle našeho názoru způsobovat výkladové nejasnosti. Domníváme 

se, že vhodnějším pojmem mohou být dle záměru předkladatele 

„vnitřní předpisy“. 

namístě, aby výsledky zeměměřických činností vyhotovené 

orgány zeměměřictví a katastru a Ministerstvem obrany byly 

ověřeny i v tomto rozsahu.  

Pojem „resortní vnitřní akty řízení“ byl zvolen záměrně. 

S pojmem „vnitřní předpisy“ totiž pracuje pouze zákoník 

práce, služební zákon pak pracuje s pojmem „služební 

předpisy“. Záměrem je postihnout obě tyto kategorie. 

Pozn.: úprava přesunuta do § 16b odst. 1 a 16c odst. 1. 

4 Z K čl. I bodu 36 – k § 16 odst. 5 

Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený 

elektronický podpis, který je tvořen kvalifikovaným prostředkem 

pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy (viz čl. 3 odst. 

12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze 

dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a 

o zrušení směrnice 1999/93/ES). Navrhujeme tedy větu druhou 

upravit následujícím způsobem: „Výsledek zeměměřické činnosti v 

elektronické podobě fyzická osoba s úředním oprávněním podepíše 

kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným 

elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát v tomto 

případě obsahuje údaje podle odstavce 4 písm. a) až c)“. 

Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno. 

Text upraven. 

Nutno ještě upřesnit tak, aby bylo zřejmé, že speciální 

obsahové náležitosti jsou předepsány pro certifikát, na 

kterém je založen elektronický podpis ověřovatele, nikoliv 

pro certifikát, na které je založen elektronický podpis, resp. 

pečeť elektronického časového razítka, například takto: 

„Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě 

fyzická osoba s úředním oprávněním podepíše 

kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří 

kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 

Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založen elektronický 

podpis fyzické osoby s úředním oprávněním, pro tento účel 
obsahuje údaje podle odstavce 4 písm. a) až c)“. 

5 D K čl. I bodu 38 – k § 16b odst. 5  

V dalších ustanoveních § 16b je užíván pouze pojem 

„zaměstnanec“, odstavec 5 však stanoví povinnost připojit podpis 

„státního zaměstnance“. Doporučujeme užívanou terminologii 

sjednotit. 

Akceptováno. 

Terminologie sjednocena na „zaměstnanec“. 
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6 Z K čl. I bodu 38 – k § 16a až § 16c 

Upozorňujeme, že pokud se počítá s nabytím účinnosti 

navrhovaného zákona dne 1. ledna 2022, může dojít k situaci, kdy 

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“) a 

Ministerstvo obrany nebudou po dobu prvního měsíce od nabytí 

účinnosti tohoto zákona oprávněni využívat údaje ze základních 

registrů a dalších informačních systémů veřejné správy, jelikož 

v návrhu zákona absentuje ustanovení, které by je opravňovalo 

k přístupu do základních registrů či ostatních informačních systémů 

veřejné správy (tzv. položková skladba). Ustanovení § 5 odst. 1 

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 

12/2020 Sb., na jehož základě bude z agendových zákonů 

položková skladba vypuštěna, totiž nabyde účinnosti až 1. února 

2022. 

Tato připomínka je zásadní.  

Po projednání změněno na doporučující. 

Vysvětleno. 

S ohledem na skutečnost, že přístup k údajům základních 

registrů a dalších ISVS je potřebný pouze při zápisu změny 

evidovaného údaje a v souvislosti s udělením úředního 

oprávnění, nepovažujeme za efektivní zařazovat ustanovení, 

které by opravňovalo k přístupu do základních registrů či 

ostatních informačních systémů veřejné správy) pouze na 

jeden měsíc. 

7 Z K čl. I bodu 38 – k § 16a odst. 1 

1. Navrhujeme použít terminologii podle zákona č. 365/2000 Sb., o 

informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť výraz „vedou“ může být v kontextu ustanovení 

zavádějící, nemusí být zřejmé, zda je myšlen správce 

informačního systému, nebo například jeho provozovatel. 

2. V případě zřízení nového informačního systému veřejné správy 

by měla být v navrhovaném zákoně tato skutečnost výslovně 

upravena. Pokud má být rejstřík fyzických osob s úředním 

oprávněním informačním systémem veřejné správy, požadujeme 

navrhovaný § 16a zpřesnit ve výše uvedeném smyslu. 

V případě, že rejstřík fyzických osob s úředním oprávněním 

bude veden v již zřízeném informačním systému veřejné správy, 

je třeba výslovně uvést, v rámci kterého informačního systému 

bude veden. 

Po projednání změněno na doporučující. 

ad 1. Vysvětleno. 

Ve vztahu k rejstříkům je pojem „vést“ používán zcela 

standardně – odpovídá terminologii občanského zákoníku, 

zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

a o evidenci svěřenských fondů, zákona o ochranných 

známkách, zákona o civilním letectví a celé řady dalších 

právních předpisů, které se týkají různých rejstříků. Nadto 

s ohledem na skutečnost, že rejstřík vedený Ministerstvem 

obrany nebude mít s ohledem na jeho rozsah podobu 

informačního systému veřejné správy, by nebylo použití 

terminologie zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy vhodné. 

ad2. Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní.  Doplněno, že rejstřík vedený Úřadem je informačním 

systémem veřejné správy, a to jako odstavec 3. Odstavce 3 

až 6 přečíslovány na 4 až 7. 

Rejstřík vedený MO nebude mít s ohledem na jeho malý 

rozsah podobu informačního systému veřejné správy. 

8 Z K čl. I bodu 38 – k § 16a odst. 2 písm. i)  

Dle navrhovaného ustanovení by se do rejstříku zapisovaly i údaje 

o rozhodnutí o spáchání přestupku na úseku zeměměřictví a den 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí  

(k projednávání přestupků je příslušný Zeměměřický úřad, 

inspektorát nebo Ministerstvo obrany – viz § 17a odst. 2 a § 17b 

odst. 3). Není však uvedeno, jakým způsobem se Úřad a 

Ministerstvo obrany o těchto rozhodnutích dozví. Požadujeme 

proto vysvětlení, popřípadě úpravu těchto ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 

V resortu ČÚZK jsou zavedeny interní mechanismy, které 

tuto informovanost již v současnosti zajišťují, konkrétně je 

to upraveno v Jednacím řádu zeměměřických a katastrálních 

inspektorátů. 

V resortu Ministerstva obrany žádné opatření v tomto směru 

není potřebné, neboť orgán, který vede rejstřík, je zároveň 

orgánem, který je příslušný k projednání přestupků. 

9 Z K čl. I bodu 38 – k § 16a odst. 5  

Ustanovení opravňuje k dálkovému přístupu vybraných osob do 

neveřejné části rejstříku fyzických osob s úředním oprávněním, 

v ustanovení i v důvodové zprávě však schází jakékoli informace 

ohledně tohoto přístupu. Požadujeme upřesnit mechanismus 

přístupu do neveřejné části rejstříku. V této souvislosti 

upozorňujeme na § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické 

identifikaci, který stanoví, že vyžaduje-li právní předpis nebo 

výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání 

totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze 

prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. 

Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno. 

Do důvodové zprávy bude doplněno, že přístup fyzických 

osob s úředním oprávněním do neveřejné části rejstříku bude 

zajištěn s využitím elektronické identifikace prostřednictvím 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace. 
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10 Z K čl. I bodu 40 – k § 17a odst. 1 písm. d) 

Skutkovou podstatu navrhujeme upravit, neboť předmětná 

povinnost je uložena zvláštnímu subjektu (vlastníkovi stavby, která 

tvoří polohopisný obsah kartografických děl), přičemž předmětná 

povinnost je uložena pouze vůči orgánům státní správy a orgánům 

územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2. Skutkovou podstatu 

navrhujeme koncipovat s odkazem na porušovanou povinnost (v 

takovém případě totiž skutková podstata nemusí obsahovat 

podrobný popis protiprávního jednání, ale postačí uvést jeho hlavní 

znaky), a to následovně: „d) jako vlastník stavby, která tvoří 

polohopisný obsah kartografických děl, v rozporu s § 6 odst. 2 na 

vyzvání nepředloží orgánům státní správy nebo orgánům územní 

samosprávy geodetickou část dokumentace skutečného provedení 

stavby“. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno částečně. 

Text upraven následovně: 

d)  v rozporu s § 6 odst. 2 na vyzvání nepředloží 

orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy 

geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby, 

která tvoří polohopisný obsah kartografických děl, … 

Je dostatečné uvést odkaz na porušovanou povinnost, 

opakování celé povinnosti zakotvené v § 6 odst. 2 je již 

nadbytečné. 

 

11 Z K čl. II – k přechodným ustanovením: 

Upozorňujeme, že přechodná ustanovení by měla upravovat právní 

režim v návaznosti na znění novelizovaného zákona, nikoliv na text 

jeho novely.  

a) V bodě 1 proto navrhujeme slova „tohoto zákona“ nahradit 

slovy „zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona“. 

b) V bodě 5 navrhujeme slova „řízení podle tohoto zákona“ 

nahradit slovy „řízení podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Přechodná ustanovení byla přeformulována, a to tak, aby 

zohledňovala změny zákona s ohledem na jeho dělenou 

účinnost. 

12 Z K čl. II – k přechodným ustanovením: 

V bodě 3 požadujeme vypuštění věty druhé pro nadbytečnost. Je-li 

zahájeno řízení o přestupku, přičemž daný přestupek je v průběhu 

Akceptováno. 

Přechodná ustanovení byla přeformulována. 
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řízení ze zákona bez náhrady vypuštěn (tj. dané jednání již není 

přestupkem), pak se takové řízení usnesením zastaví, a to podle § 

86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, neboť skutek, o němž se vede řízení, není 

přestupkem. Zakotvení předmětného ustanovení, dle kterého by se 

takové řízení nabytím účinnosti tohoto zákona zastavilo, by proto 

bylo nadbytečné, matoucí a způsobovalo by výkladové nejasnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

13 Z K čl. II – k přechodným ustanovením: 

V bodě 4 navrhujeme větu druhou vypustit pro nadbytečnost. 

Bude-li řízení o přestupku zahájeno až po nabytí účinnosti tohoto 

zákona, byť by byl samotný přestupek spáchán před nabytím 

účinnosti tohoto zákona, bude se na řízení o takovém přestupku 

aplikovat již procesní úprava ve znění ode dne nabytí účinnosti 

navrhovaného zákona, tedy také „nová“ ustanovení o místní 

příslušnosti k řízení o přestupku. Tuto problematiku proto není 

nutné a ani vhodné upravovat v přechodném ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Přechodná ustanovení byla přeformulována. 

14 D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

Obecně: 

1. Navrhujeme do návrhu zákona doplnit jeho název. 

2. Závorky za označením poznámek pod čarou doporučujeme 

v celém předpise uvádět jako horní index. 

3. V textu předpisu jsou alternativně užívány pojmy „rejstřík 

fyzických osob s úředním oprávněním“, „rejstřík fyzických osob, 

kterým [Úřad nebo Ministerstvo obrany] udělily úřední 

oprávnění“ a „rejstřík“. Zavedená legislativní zkratka „rejstřík“ 

navíc není zavedena na prvním místě výskytu tohoto pojmu (§ 

15 odst. 7), ale až  

 

 

ad. 1. Akceptováno. 

Text upraven. 

ad. 2. Neakceptováno. 

Závorky v návrhu odpovídají způsobu, jakým jsou uváděny 

v textu uveřejňovaném ve Sbírce zákonů. 

ad.3. Neakceptováno. 

Legislativní zkratka „rejstřík“ je záměrně užita pro text, 

který se vyskytuje až v § 16a odst. 1. Její zavedení dříve by 
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v § 16a odst. 1. S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme zavést legislativní zkratku na místě, 

kde je příslušné slovní spojení v právním předpise použito 

poprvé, a používání této zkratky poté důsledně dodržovat. 

znamenalo novelizaci dalších ustanovení, což však již je nad 

rámec novely. 

 

 15 D K čl. I – k úvodní větě:  

Před slova „se mění“ doporučujeme vložit čárku. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 16 D K čl. I bodu 22 – k poznámce pod čarou č. 16:  

S ohledem na čl. 64 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme na konci textu poznámky pod čarou doplnit slova „, 

ve znění zákona č. 46/2016 Sb.“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 17 D K čl. I bodu 38 – k poznámkám pod čarou č. 17 a 18:  

S ohledem na čl. 64 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme na konci poznámky pod čarou č. 17 doplnit slova „, 

ve znění pozdějších předpisů“ a na konci textu poznámky pod 

čarou č. 18 doplnit slova „, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 18 D K čl. I bodu 42 – k § 17b odst. 4:  

Za účelem zpřesnění textu doporučujeme před slovo „inspektorát“ 

vložit slovo „ten“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

MZe 

 

19 D Obecně 

Doporučujeme nadpis zákona uvést do souladu s Legislativními 

pravidly vlády (tzn. uvést název zákona). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

20 Z K bodu 8 [k § 4 odst. 1 písm. k)] 

Dle našeho názoru je účelné dokumentaci a archivaci výsledků 

zeměměřických činností považovat za zeměměřickou činnost, 

Vysvětleno.  

Chápeme-li smysl připomínky správně, pak směřuje k tomu, 

aby byla zajištěna dokumentace a archivace výsledků 
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případně je nutné v důvodové zprávě podrobněji vymezit, jak a 

kým bude dokumentace a archivace výsledků zeměměřičské 

činností zajištěna.  

Tato připomínka je zásadní. 

zeměměřičské činností. To však pouhé zařazení 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností 

mezi zeměměřické činnosti žádným způsobem negarantuje. 

K dosažení takového cíle by musela být vyhotovitelům nebo 

spíše ověřovatelům výsledků zeměměřických činností 

zákonem uložena povinnost po určenou dobu výsledky 

dokumentovat a uchovávat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 

pozměnění či zničení. Takové povinnosti však nevyplývají 

ani ze současného znění zákona, a jejich případné uložení 

soukromým osobám by bylo nutné velmi dobře zvážit, 

neboť by se mohlo jednat o povinnost značně základnou. 

21 D K bodu 15 [k § 4a odst. 5 písm. b)] 

V § 4a odst. 5 písm. b) navrhujeme za slovo „činností“ vložit slovo 

„prováděných“. 

Akceptováno jinak.  

V souladu s jinými ustanoveními zákona, kde se 

v obdobných souvislostech používá slovní spojení „výsledky 

zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu“, 

bude za slovo „činností“ doplněno slovo „využívané“.  

Pozn.: Po zapracování změn z připomínek jde o § 4a odst. 4 

písm. b). 

22 Z K bodu 17 (k § 5 odst. 2) 

V řízení o pozemkových úpravách je prováděno značné množství 

zeměměřických činností, které jsou realizovány v souladu se 

zněním dosavadního § 5 odst. 2 tohoto zákona. Jeho vypuštěním by 

mohlo dojít (při striktním výkladu) ke znemožnění zajišťování 

geodetických prací při pozemkových úpravách. Požadujeme proto 

toto ustanovení zachovat jeho doplněním do nové textace § 5. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Oprávnění provádět zeměměřické činnosti je jakožto nedílná 

součást zpracování návrhu pozemkových úprav svěřeno 

pozemkovému úřadu přímo zákonem o pozemkových 

úpravách. Oprávnění zajistit potřebné zeměměřické činnosti 

osobami odborně způsobilými podle zeměměřického zákona 

vyplývá pro Státní pozemkový úřad z § 19 písm. b) zákona o 

pozemkových úpravách. Z pohledu pozemkových úprav tak 

ustanovení § 5 odst. 2 zeměměřického zákona již 

v současnosti není vůbec využíváno. K odstranění 

případných pochybností bude v tomto směru doplněna 

důvodová zpráva.  
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23 Z K bodu 18 (k § 6 odst. 1)  

Zrušení tohoto ustanovení není dostatečně zdůvodněno. Chybí 

adekvátní odkaz na právní předpis, na jehož základě budou 

výsledky zeměměřických činností poskytovány. Požadujeme tedy 

přiměřeně doplnit důvodovou zprávu, příp. ustanovení nerušit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva bude doplněna o odkaz na komplexní 

právní úpravu poskytování výsledků zeměměřických 

činností nově provedenou v § 5. 

24 Z K bodu 38 (k § 16b odst. 3) 

Není zcela zřejmé, zda osoba uvedená v § 16b odst. 3 nemusí mít 

ani úřednickou zkoušku. Pokud úřední oprávnění k ověřování 

výsledků podle § 16b odst. 3 nahrazuje podmínku uvedenou v § 

16b odst. 2 písm. a) a b), pak je třeba znění tohoto odstavce 

přeformulovat, nebo doplnit důvodovou zprávu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Skutečnost, že osoba uvedená v § 16b odst. 3 musí vykonat 

obecnou část úřednické zkoušky, vyplývá z příslušných 

ustanovení zákona o státní službě a nařízení vlády o 

rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací 

zvláštní části úřednické zkoušky. V tomto směru bude 

doplněna důvodová zpráva. 

25 D K bodu 38 (k § 16a odst. 1) 

V ustanovení § 16a odst. 1 doporučujeme z důvodu vyšší 

srozumitelnosti nahradit text „fyzických osob, kterým udělily“, 

textem „fyzických osob, kterým byla udělena“. Z nového znění by 

se mohlo dovozovat, že dosavadní rejstříky zanikly a povedou se 

nově až od této novely. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 

 

26 D K bodu 38 (k § 16a odst. 3 a 5) 

V § 16a odst. 3 a 5 doporučujeme přeformulovat užité spojení 

„nahlížet na údaje“, které není z jazykového hlediska vhodné. 

Vysvětleno.  

Slovní spojení „nahlížet na údaje“ se v právních předpisech 

standardně používá, jako příklad lze uvést vyhlášku o 

poskytování údajů z katastru nemovitostí, zákon o vysokých 

školách, zákon o léčivech nebo vyhlášku o předepisování 

léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb. 

V souvislosti s nahlížením do různých evidencích se používá 

předložka „do“, hovoří-li se nahlížení do příslušné evidence, 

pokud se však v rámci této evidence vztahuje nahlížení 
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pouze ke konkrétním údajům, používá se předložka „na“ – 

tj. např. „Ministerstvo dále … umožňuje nahlížet do registru 

uměleckých výstupů podle § 77c …2. osobám, jejichž osobní 

údaje jsou uvedeny v registru, a to na údaje týkající se jejich 

osoby, ..,“ (viz § 87 odst. 2 zákona o vysokých školách). 

27 D K přechodným ustanovením, odst. 1 

Pokud se jedná o úřední oprávnění pouze podle zákona o 

zeměměřičství, je třeba přechodné ustanovení upravit tak, aby se 

vztahovalo pouze na úřední oprávnění podle tohoto zákona. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

28 D K důvodové zprávě 

V obecné části, bodu 5 doporučujeme v prvním odstavci slovo 

„vyhlášky“ nahradit slovem „zákona“. 

Rovněž doporučujeme vyčíslit náklady na vybudování nového 

informačního systému do příslušné části důvodové zprávy. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

MSp 

 

29 D K nadpisu 

Dle čl. 30 Legislativních pravidel vlády je součástí nadpisu 

právního předpisu i jeho název, který má stručně a výstižně vyjádřit 

obsah právního předpisu. Doporučujeme tedy, aby navrhovatel 

název právního předpisu do nadpisu doplnil. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

30 D K úvodní větě 

Není zřejmé, jaký zákon je myšlen zákonem č…/2020 Sb. 

Požadujeme proto buď v odůvodnění uvést číslo sněmovního tisku, 

nebo jej z úvodní věty vypustit. 

Akceptováno. 

Text upraven. Jedná se o zákon č. 47/2020 Sb. 

31 D K bodům 1 a 3 - § 2 písm. c) a n) 

Navrhovatel zde nesprávně zavádí legislativní zkratky. Obecně 

platí, že definici pojmu nelze spojovat se zavedením legislativní 

zkratky. Pokud navrhovatel definicí vymezí, co bude určitým 

Akceptováno.  

Text upraven. 
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pojmem nahrazovat, může tento pojem dále v textu návrhu 

používat, aniž by pro něj musel zavádět legislativní zkratku. Proto 

požadujeme u vymezení pojmu „geodetické základy České 

republiky“ vypustit zavedení legislativní zkratky „dále jen 

geodetické základy“, u vymezení pojmu „permanentní stanice pro 

přesné určování polohy“ vypustit zavedení legislativní zkratky 

„dále jen permanentní stanice„ a doporučujeme místo toho vymezit 

pojmy „geodetické základy“ a „permanentní stanice“. 

32 D K bodu 1 - § 2 písm. c) 

Vymezení pojmu geodetické základy České republiky není příliš 

srozumitelné. Pro lepší srozumitelnost doporučujeme poslední větu 

této definice vypustit, neboť se jedná o další vymezení v rámci 

jedné definice, a pojem „soubor zařízení“ definovat samostatně. 

Vzhledem k tomu, že zbylý text zákona pracuje pouze s pojmem 

„geodetické základy“ doporučujeme zároveň vypustit slova „České 

republiky“. 

Akceptováno částečně. 

Byla vypuštěna slova „České republiky“. 

Vzhledem k tomu, že pojem „soubor zařízení“ se dále 

v zákoně nepoužívá, nedávalo by smysl zavádět jeho 

samostatnou definici, jeho vysvětlení bylo tedy ponecháno 

jako součást definice. 

 

33 D K bodu 3 - § 2 písm. n) 

Není vhodné užívat v textu právních předpisů cizích slov, tím 

méně, pokud existuje obsahově totožný český výraz. 

Doporučujeme proto slovo „permanentní“ nahradit slovem 

„trvalý“. 

Neakceptováno. 

Jedná se o zaužívaný odborný termín, se kterým již 

v současnosti pracuje 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. 

34 Z K bodům 17 a 44 - § 5 a § 20 odst. 1 písm. c) 

Předkladatel v § 5 odst. 1 navrhuje stanovit, že vybrané údaje 

spravované Zeměměřickým úřadem budou poskytovány bezplatně 

jako otevřená data s výjimkou údajů, k nimž je přístup vyloučen 

nebo omezen dle krizového zákona. V odstavci druhém § 5 se 

potom navrhuje stanovit podmínky poskytování údajů podle 

odstavce 1, ale i dalších údajů, kterými Zeměměřický úřad 

disponuje, v jiných formátech. Navrhovaná úprava je odlišná od 

úpravy v zákoně č. 106/1999 Sb. Upozorňujeme, že úpravu 

Vysvětleno. 

Navrhovaná právní úprava poskytování údajů podle 

odstavce 2 je koncipována jako speciální úprava vylučující 

přístup ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. S Ministerstvem vnitra jako gestorem 

informačního zákona toto bylo v rámci vypořádání jejich 

připomínky k tomuto ustanovení projednáno a potvrzeno, že 

navrhovaná úprava v tomto ohledu splňuje potřebné 
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v zákoně č. 106/1999 Sb. takovýmto způsobem nelze nahrazovat, 

jednalo by se o tzv. nepřímou novelu tohoto zákona. Pokud by tedy 

zeměměřický úřad obdržel žádost o poskytnutí informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., musel by jí i nadále vyřídit v souladu 

s tímto zákonem. Co se týká posledního odstavce § 5 upravujícího 

poskytování informací týkajících se obrany státu orgánům státní 

správy a územní samosprávy, bylo by možné ji použít pouze na 

informace, které se neposkytují podle zákona č. 106/1999 Sb., což 

však z navrhovaného znění nevyplývá. Rovněž z něj nevyplývá, 

zda mají být ostatní informace správním orgánům poskytovány za 

úplatu. Pokud by tomu tak bylo, bylo by to v rozporu se zákonem 

č. 106/1999 Sb. Z výše uvedených důvodů proto požadujeme, aby 

byla navrhovaná úprava jako celek vypuštěna. 

Tato připomínka je zásadní 

parametry. Skutečnost, že jde speciální úpravu vůči zákonu 

č. 106/1999 Sb., byla na základě požadavku ministerstva 

vnitra promítnuta výslovně i do důvodové zprávy, která po 

úpravách projednaných s MV bude znít takto: 

Jelikož dosavadní úprava problematiky poskytování 

výsledků zeměměřických činností a dalších údajů 

spravovaných Zeměměřického úřadu je nedostatečná, 

navrhuje se upravit tuto oblast podrobněji tak, aby se 

jednalo o speciální právní úpravu vylučující přístup ve 

smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovují se proto lhůty pro poskytnutí údajů a postup 

v případě odmítnutí žádosti. Způsob a náležitosti podání 

žádosti a opravné prostředky není třeba stanovovat, neboť 

úprava této problematiky ve správním řádu je plně 

použitelná. Prakticky bude postupováno tak, že žadateli 

budou ve stanovené lhůtě informace buďto neformálně 

poskytnuty nebo bude vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti 

podle části druhé správního řádu. Proti takovému 

rozhodnutí bude v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu 

možno podat odvolání k Českému úřadu zeměměřickému a 

katastrálnímu. Proti rozhodnutí Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního pak bude možné podat 

žalobu ve správním soudnictví.  

Pokud jde o poskytování informacím správním orgánům, 

pak je důvodný předpoklad, že veškeré potřeby správních 

orgánů budou dostatečně zajištěny údaji poskytovanými 

podle § 5 odst. 1 bezúplatně (mezi tyto údaje patří mimo jiné 

kompletní obsah základní báze geografických dat včetně 

výškopisu). Pokud by tomu tak nebylo, tj. existovaly by 

nějaké potřeby správních orgánů, které nebudou údaji podle 

odstavce 1 pokryty, pak na základě příslušných požadavků 

bude bezúplatnost pro tyto účely promítnuta do úpravy ve 
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vyhlášce, kterou budou na základě zmocnění úplaty 

stanoveny. 

35 D K bodu 31 - § 16 odst. 1 písm. a) 

Navrhovaná změna má být reakcí na změnu právní úpravy 

správního trestání, podle níž fyzická osoba může odpovídat pouze 

za zaviněné nedodržení povinností. Dle slov předkladatele je 

přitom velmi obtížné, ne-li nemožné, prokázat zavinění úředně 

oprávněné osoby ověřující výsledky zeměměřické činnosti při 

nesplnění povinností, které jsou právními předpisy stanoveny 

výhradně pro vyhotovitele výsledků zeměměřických činností. Za 

účelem zachování údajné možnosti sankcionovat porušení těchto 

povinností pomocí skutkové podstaty vymezené v § 17b odst. 2 

písm. a) zákona o zeměměřictví, je tedy navrhováno stanovit 

povinnost úředně oprávněné osoby prověřit soulad postupů 

vyhotovitele a náležitostí ověřovaného výsledku zeměměřických 

činností s právními předpisy. Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat 

mezi odpovědností vyhotovitele za porušení povinnosti při 

vyhotovování výsledků zeměměřické činnosti, kterou mu ukládá 

speciální předpis, a odpovědností úředně oprávněné osoby za 

zaviněné porušení povinnosti při ověřování výsledků zeměměřické 

činnosti. Povinnost ověřovat soulad výsledků zeměměřické 

činnosti s právními předpisy má úředně oprávněná osoba na 

základě § 12 zákona o zeměměřictví. Zakotvení obdobné 

povinnosti do navrhovaného znění § 16 odst. 1 písm. a) je tedy 

nadbytečné. Osobu úředně oprávněnou k ověřování bude možné 

sankcionovat toliko pouze za pochybení při posuzování, zda 

k porušení povinností při vyhotovování zeměměřických výsledků 

došlo či nikoli, ledaže by sama byla vyhotovitelem. To platí i dle 

stávající úpravy. V případě, kdy úředně oprávněná osoba soulad 

s právními předpisy posoudí špatně a výsledek zeměměřičské 

činnosti ověří, přestože postup vyhotovitele byl protizákonný, bude 

předmětem zkoumání, zda úředně oprávněná osoba postupovala při 

ověřování v souladu se zákonem (tzn. odborně, nestranně, atd.), 

Akceptováno jinak. 

Pojmově není povinnost ověření náležitostí a přesnosti 

výsledků zeměměřických činností totožná s prověřením 

souladu postupů s právními předpisy. V praxi pak často 

dochází k situacím, že výsledek odpovídá přesností a 

náležitostmi, ale při jeho vyhotovení nebyly dodrženy 

postupy požadované předpisy, např. nebylo jednáno 

s vlastníkem nemovitosti. Ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) 

je tedy nezbytné. Není však vhodně vyřešen jeho vztah k § 

12, což je vlastně smyslem této připomínky, a proto bude 

upraven § 12 tak, aby nevytvářel částečnou duplicitu vůči § 

16 odst. 1. 
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teprve, pokud by se ukázalo, že tomu tak nebylo, mohla by být na 

základě § 17b odst. 2 písm. a) zákona o zeměměřictví 

sankcionována. Porušení povinnosti při prověřování souladu 

postupů vyhotovitele s právními předpisy v žádném případě 

nezakládá odpovědnost úředně pověřené osoby za protiprávnost 

těchto postupů. Doporučujeme proto slova „prověřit soulad 

postupů vyhotovitele a náležitostí ověřovaných výsledků 

zeměměřických činností s právními předpisy“ nahradit slovy 

„postupovat v souladu s právními předpisy“. 

36 D K bodu 35 - § 16 odst. 4 písm. b) 

Dle čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel vlády lze legislativní 

zkratku v právním předpisu poprvé použít v nadpisu toho 

ustanovení, v němž se legislativní zkratka zavádí. Legislativní 

zkratka „rejstřík“ pro rejstříky fyzických osob, kterým bylo 

uděleno úřední oprávnění, je zavedena až v § 16a odst. 1 

navrhovaného zákona. Doporučujeme ji proto zavést již v § 16 

odst. 4 písm. b) a pracovat s ní dále v textu zákona. 

Neakceptováno. 

Legislativní zkratka „rejstřík“ je záměrně užita pro text, 

který se vyskytuje až v § 16a odst. 1. Její zavedení dříve by 

znamenalo novelizaci dalších ustanovení, což však již je nad 

rámec novely. 

37 Z K přechodným ustanovením 

K bodu 1 – Udělování úředních oprávnění je kompletně upraveno 

v zákoně o zeměměřictví. Navrhovaný zákon sice tuto úpravu 

mění, ale nenahrazuje ji jako celek, není tedy přesné hovořit o tom, 

že se úřední oprávnění udělí podle navrhovaného zákona. Stejně tak 

je nepřesné hovořit o udělování úředních oprávnění podle 

dosavadních předpisů, když jediným předpisem, který na tuto 

problematiku dopadá je právě zákon o zeměměřictví. 

Doporučujeme proto přechodné ustanovení formulovat následovně:  

„Úřední oprávnění udělená podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za 

úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném 

po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo přeformulováno následovně: 

1. Úřední oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností udělená podle zákona č. 

200/1994 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2021, 

se považují za úřední oprávnění podle zákona č. 

200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2022. 

2. Úřední oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností udělená podle zákona č. 

200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se 

považují za úřední oprávnění podle zákona č. 

200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 

2023. 
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Tato připomínka je zásadní  

 38 Z K přechodným ustanovením 

K bodu 5 – Z formulace přechodného ustanovení není zřejmé, jaký 

cíl předkladatel sleduje. Není jasné, zda se má přechodné 

ustanovení vztahovat na přezkumná řízení a nová řízení zahájená 

již přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona a co je 

myšleno formulací „podle tohoto zákona“. Dále nevíme, co má 

vyjadřovat pojem „nová řízení“. Požadujeme tedy uvedené 

ustanovení buď přeformulovat tak, aby bylo zřejmé, jakým 

způsobem má být zajištěna předkladatelem deklarovaná návaznost 

postupů v řízení o přestupcích, nebo jej vypustit bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 

MK 

 

39 Z K § 4 odst. 2 písm. c) – nový bod 10 

Ministerstvo kultury navrhuje za bod 9 vložit nový bod 10 

v následujícím znění: 

„V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „a orgány územní 

samosprávy v rozsahu své působnosti“ se nahrazují slovy „, orgány 

územní samosprávy a právnické osoby jimi zřízené  

v rozsahu své působnosti“.“  

Dosavadní body 10 až 45 se označují jako body 11 až 46. 

Ustanovení § 4a odst. 5 a 6 návrhu zákona zavádí novou povinnost 

a současně rozšiřuje okruh povinných osob o orgány územní 

samosprávy a právnické osoby zřizované orgány státní správy a 

orgány územní samosprávy. Takovou právnickou osobou bude také 

Národní památkový ústav. Pokud však mají tyto osoby předávat 

data ve stanovené kvalitě a rozsahu, je nezbytné zakotvit jim 

zákonné oprávnění využívat výsledky zeměměřických činností ve 

veřejném zájmu. Proto požadujeme dát do souladu ustanovení § 4 

odst. 2 s novým ustanovením § 4a odst. 5 a 6 a doplnit výše 

Vysvětleno. 

Národní památkový ústav bude mít veškerá data z produkce 

Zeměměřického úřadu vyjmenovaná v § 5 odst. 1 

k dispozici bezplatně. Jedná se přitom o naprostou většinu 

významných geoprostorových informací, neboť podle 

odstavce 2 bude postupováno pouze v případech speciálních 

požadavků – např. na tištěné mapy. Vzhledem k tomu, že 

tisk map obnáší určité náklady, je namístě údaje 

poskytované v takové podobě zpoplatnit.  

V této souvislosti upozorňujeme, že mezi údaje poskytované 

podle § 5 odst. 1 bezplatně patří kompletní obsah základní 

báze geografických dat včetně výškopisu. 
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zmíněné právnické osoby do výčtu subjektů využívajících výsledky 

zeměměřických činností. 

Tato připomínka je zásadní. 

40 Z K bodu 15 – k § 4a odst. 5 a 6 

V důvodové zprávě k tomuto bodu je uvedeno, že „cílem 

navrhované úpravy je rozšířit povinnost poskytovat geografická 

data, která jsou předmětem správy“ a dále „navrhované opatření 

nebude mít negativní ekonomické důsledky, poněvadž se jedná 

o informace, které příslušné orgány veřejné moci již spravují buď 

přímo na základě zákonného zmocnění, nebo k naplnění své 

základní působnosti.“  

V případě rozšíření okruhu povinných osob, aniž by byla 

definována datová rozhraní a aniž by byla zajištěna kvalita dat, 

jejich formát atp., proto nesouhlasíme se závěrem, že realizace 

nebude mít ekonomické důsledky, zejména z pohledu dopadů na 

státní rozpočet.  

Dále upozorňujeme, že ačkoli v důvodové zprávě k bodu 15 (k § 4a 

odst. 6 se na str. 9) je uvedeno, že „Problematika poskytování dat z 

databáze je z 4a odst. 6 vyčleněna do nového  

§ 4aa.“, žádný nový § 4aa předložený návrh neobsahuje. 

V tomto smyslu požadujeme doplnit důvodovou zprávu o vyčíslení 

nákladů pro státní rozpočet spojený se zavedením zmíněného 

principu a dále požadujeme popsat technické řešení tohoto postupu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

V důvodové zprávě k tomuto bodu je uvedeno, že se jedná o 

informace, které příslušné orgány veřejné moci již spravují. 

Povinnost dle § 4a odst. 5 a 6 tedy nesměřuje k tomu, že by 

měly dotčené orgány veřejné moci pořizovat nová data a ani 

k tomu, že by měly vytvářet nějaká speciální datová - 

softwarová rozhraní. Řešení směřuje k tomu, že orgány 

veřejné moci budou mít povinnost poskytovat data, která již 

spravují do Základní báze geografických dat České 

republiky (databáze), respektive do státních mapových děl 

České republiky. Zákon neřeší konkrétní typy dat. Ty jsou a 

budou specifikovány v prováděcí vyhlášce 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. Předpokládá se, že tato vyhláška bude rovněž 

novelizována, a to ve spolupráci s orgány veřejné moci 

včetně Ministerstva kultury. Zákon rovněž nedefinuje 

datová rozhraní, poněvadž se budou lišit u různých orgánů 

veřejné moci v závislosti na stupni vývoje informačních 

systémů vytvářených v jejich vlastní působnosti, zpravidla 

na základě oborového zákonného zmocnění. Vzhledem ke 

skutečnosti, že mají být předávána pouze existující data v de 

facto libovolných formátech na libovolných nosičích, 

přičemž se ale předpokládá, že orgány veřejné moci 

respektují obvyklé standardy OGC a INSPIRE, 

nepředpokládá se, že by takové poskytování mělo 

ekonomické důsledky nad rámec běžných agend orgánů 

veřejné moci. V dlouhodobém horizontu se samozřejmě 

předpokládá vytvářet vazby (integraci) územně 

orientovaných informačních systémů veřejné správy na bázi 
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on line dálkového přístupu mezi databázemi, na základě 

standardizovaných rozhraní. Tuto povinnost ale předložená 

novela zákona č. 200/1994 Sb. neřeší a neukládá. 

41 D K bodu 16 – k § 4a odst. 1 písm. a) a e) 

Nad rámec předložené novely upozorňujeme, že v § 4a odst. 1 

písm. a) a e) jsou uvedeny pojmy „kulturní objekty“ a „chráněná 

území“, které však nejsou blíže definovány a jejichž obsah 

nekoresponduje minimálně s pojmy na úseku státní památkové 

péče. Podle § 4a odst. 6 návrhu zákona mají právnické osoby 

zřízené orgány státní správy poskytnout potřebná data. S ohledem 

na terminologii použitou v předmětném ustanovení však není 

zřejmé, jaká data mají být poskytována z hlediska zájmů státní 

památkové péče.  

V důvodové zprávě je k tomuto bodu uveden rozšířený 

demonstrativní výčet dat, o která se jedná. Ve výčtu však nejsou 

zmíněny údaje o ochraně nemovitostí podle zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, zapisované do Ústředního seznamu 

kulturních památek ČR. 

V této souvislosti není zřejmé, co vše má být zahrnuto pod pojem 

„kulturní objekt“, kterým může být např. nemovitá kulturní 

památka nebo nemovitá národní kulturní památka. Obdobně není 

zřejmé, co má být „chráněným územím“, a ke kterým veřejným 

zájmům mají být tato území vztahována. Na úseku památkové péče 

přichází v úvahu „památkové rezervace“ a „památkové zóny“, 

zatímco na úseku ochrany přírody a krajiny to mohou být „zvláště 

chráněná území“ nebo „chráněné krajinné oblasti“, na úseku 

ochrany nerostného bohatství „chráněná ložisková území“ apod. 

Ani v jednom případě však toto ustanovení nedopadá na ochranná 

pásma těchto území nebo na ochranná pásma nemovitých 

kulturních památek nebo nemovitých národních kulturních 

památek. 

Vysvětleno. 

V zákoně jsou záměrně použity velmi obecné pojmy tak, 

aby jimi byly postiženy skutečnosti, které mohou být 

v různých právních předpisech vyjádřeny v jiné míře 

podrobnosti odlišným způsobem. 

Pokud jde o otázku, jaká data mají být poskytována 

z hlediska zájmů státní památkové péče, pak v současné 

době jsou z resortu Ministerstva kultury pro vedení 

ZABAGED využívány volně publikované informace od 

NPÚ v rámci Ústředního seznamu kulturních památek 

(https://www.pamatkovykatalog.cz/). 

S případným rozšířením obsahu ZABAGED o údaje o 

ochranných pásmech nemovitých kulturních památek nebo 

nemovitých národních kulturních památek se počítá pro 

případ, že se podaří prosadit právní úpravu, která umožní 

zápis těchto údajů do RÚIAN. Odtud pak bude možné tyto 

údaje automatizovaně přebírat i do základní báze 

geografických dat. 
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Ač tato připomínka nesměřuje přímo k novelizovanému 

ustanovení, s ohledem na navrhovanou úpravu obsaženou v § 4a 

odst. 6 má i tato problematika jasnou vazbu na záměr předmětné 

novelizace. Proto navrhujeme zvážit, zda nestanovit v návrhu 

zákona výčet těchto prvků v souladu se zvláštními předpisy nebo 

zobecnit pojmy „kulturní objekty“ či „chráněná území“ ve vazbě na 

data, která jsou evidována ve stanoveném okruhu veřejných 

seznamů. 

MF 

 

42 Z K důvodové zprávě (obecná část) – k bodu 7. Předpokládaný 

hospodářský a finanční dopad 

Požadujeme doplnit, že výdaje na vybudování informačního 

systému ČÚZK budou uhrazeny z rozpočtových výdajů této 

kapitoly a nebudou předmětem žádosti o dodatečné navyšování 

rozpočtu této kapitoly. Rovněž je třeba jednoznačně napsat, zda 

obdobné potřeby nevyvstanou také v kapitole Ministerstva obrany 

(také má vést rejstřík jako ČÚZK) a v případě, že vyvstanou, 

rovněž požadujeme, aby takové výdaje nebyly předmětem 

dodatečné žádosti o navyšování rozpočtu kapitoly Ministerstva 

obrany. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text upraven ve smyslu připomínky. Do důvodové zprávy 

bude doplněno: 

Rejstřík vedený Ministerstvem obrany nebude mít s ohledem 

na jeho rozsah podobu informačního systému veřejné 

správy, proto v této souvislosti žádné požadavky na 

rozpočtovou kapitolu Ministerstva obrany nevzniknou.  

43 D K materiálu obecně 

1. Zákon neobsahuje v rozporu s Legislativními pravidly vlády 

žádný název. Požadujeme název zákona doplnit. 

2. Vzhledem k tomu, že předmětný zákon obsahuje novelu pouze 

jednoho právního předpisu, nečlení se takový zákon na části, 

nýbrž pouze na články (čl. 28 Legislativních pravidel vlády). 

Označení části první společně s nadpisem se proto doporučuje 

odstranit. 

3. Upozorňujeme na skutečnost, že zákon o zeměměřictví (stejně 

jako zákon katastrální) používá zastaralého pojmu 

„nemovitost“, který byl v souvislosti s rekodifikací soukromého 

 

ad. 1 Akceptováno. 

Text upraven. 

ad. 2 Akceptováno. 

Text upraven. 

 

ad. 3 Akceptováno jinak. 

V 1 odst. 1 katastrálního zákona je zavedena legislativní 

zkratka „nemovitost“ pro nemovitou věc. Aby nedošlo 
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práva nahrazen pojmem „nemovitá věc“ (srov. § 468 

občanského zákoníku). Lze předpokládat, že zákon o 

zeměměřictví nepoužívá tento pojem autonomně, ale odvolává 

se na význam daný občanským zákoníkem. V takovém případě 

by měl ale být s ohledem na jednotu právního řádu používán 

pojem „nemovitá věc“ jednotně, aby se předešlo riziku právní 

nejistoty. 

   V souvislosti s tím lze odkázat například na zákonné opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, 

které napříč všemi daňovými zákony nahradilo pojem 

„nemovitost“ pojmem „nemovitá věc“ (v důsledku toho došlo 

např. k přejmenování daně z nemovitostí na daň z nemovitých 

věcí apod.). Bylo by žádoucí, aby k obdobné změně, byť 

dodatečně, došlo i u předpisů v oblasti zeměměřictví a v oblasti 

katastrální. 

k použití dvou různých pojmů v textu zeměměřického 

zákona (tam, kde se hovoří o katastru nemovitostí, by byl 

používán pojem „nemovitost“, neboť se jedná o součást 

názvu příslušného veřejného seznamu podle katastrálního 

zákona, a v ostatních souvislostech by byl používán pojem 

„nemovitá věc“), bude zavedena stejná legislativní zkratka v 

§ 3 odst. 1 zeměměřického zákona. 

 

44 D K Čl. I bodu 4  

Upozorňujeme na skutečnost, že v dosavadním textu se používá 

pojmu „územně-správní celek“, zatímco v novelizovaném textu se 

používá pojem „územně správní celek“. Tento pojem není vymezen 

a je v právním řádu používán zřídka, a proto by bylo vhodné jej 

alespoň vysvětlit v důvodové zprávě, případně zavést jeho legální 

definici v zákoně. 

Není zcela jasné, zda je vypuštění spojovníku motivováno věcně 

nebo nikoliv. Podle pravidel českého pravopisu totiž tyto pojmy 

mají různý význam. V důvodové zprávě by tak mělo být uvedeno, 

zda dochází ke zpřesnění dosavadního pojmu bez ambice posunout 

jeho význam, nebo zda má jít o hranice jiných celků než doposud. 

Složené přídavné jméno se spojovníkem znamená kombinaci dvou 

rovnocenných pojmů. Spojení „územně-správní celek“ by tak 

znamenalo celek územní a celek správní. 

Na rozdíl od toho, slovo „územněsprávní“ bez spojovníku, které lze 

psát také jako skupinu příslovce a přídavného jména, jak je 

Akceptováno jinak. 

Pojem „územně správní celek“ nahrazen pojmem „územní 

jednotka“, který je použit již v dosavadním znění zákona.  
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uvedeno v předloženém návrhu, vyjadřuje, že jedno slovo rozvíjí 

druhé, jde tak o celek územní správy. 

45 D K Čl. I bodu 10  

Za text „odst. 3“ je nutno vložit slova „úvodní části ustanovení“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

46 D K Čl. I bodu 17  

V navrhovaném znění § 5 odst. 2 je třeba slova „předchozího 

odstavce“ nahradit slovy „odstavce 2“. Na konci textu poznámky 

pod čarou č. 15 je nutno doplnit slova „,ve znění pozdějších 

předpisů“. Obdobně je zapotřebí takto upravit i text poznámky pod 

čarou č. 16 (bod 22) a text poznámky pod čarou č. 18 (bod 38). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

47 D K Čl. I bodu 18  

Doporučujeme novelizační bod 18 rozdělit na dva novelizační 

body. Prováděné změny nejsou stejného (obdobného) charakteru, a 

proto je nevhodné uvádět je v jediném novelizačním bodu. 

Neakceptováno. 

Změny na sebe logicky navazují a text nepůsobí jakékoli 

výkladové nejasnosti. 

48 D K Čl. I bodu 21 (§ 12 odst. 1) 

Doporučujeme nepoužívat závěrečnou část ustanovení a odstavec 

buď přeformulovat, nebo rozdělit. V poslední době se tato 

konstrukce v legislativě nepoužívá. Současně se doporučuje do 

úvodní části odstavce 1 přesunout opakující se slova „využívané 

pro“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude přeformulováno následovně: 

„(1) Výsledky zeměměřických činností využívané pro 

státní mapová díla, správu katastru nemovitostí a pro státní 

mapová díla a tvorbu a vedení databázových souborů 

obsahujících prostorové informace pro potřeby obrany státu 

musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností 

(dále jen „úřední oprávnění“), není-li dále stanoveno 

jinak.“ 

49 D K Čl. I bodu 36 

Slova „věta druhá zní“ je nutno nahradit slovy „se věta druhá 

nahrazuje větou“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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50 D K Čl. I bodu 38 

V § 16b odst. 2 písm. b) doporučujeme odkaz na poznámku pod 

čarou, který nemá normativní charakter, nahradit tzv. normativním 

odkazem, tj. slova „jiného právního předpisu17)“ nahradit slovy 

„zákona o státní službě“ a poznámku pod čarou č. 17 vypustit 

(v návaznosti na to pak upravit i text úvodní věty bodu 38 a číslo 

stávající poznámky č. 18). 

Akceptováno jinak. 

Slova „jiného právního předpisu“ nahrazena slovy „zákona o 

státní službě“. Poznámka pod čarou ponechána v souladu 

s čl. 45 Legislativních pravidel vlády. 

51 D K Čl. I bodu 40 

Upravené znění § 17a dost. 1 písm. d) definuje jako skutkovou 

podstatu nového přestupku nepředložení geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby, která tvoří polohopisný 

obsah kartografických děl, orgánům státní správy a orgánům 

územní samosprávy.  Povinnost předložit uvedené části 

dokumentace vyplývá z § 6 odst. 3, ze kterého vyplývá, že jde o 

povinnost vlastníka. V souvislosti se zavedením sankce za porušení 

této povinnosti doporučujeme vyjasnit, koho bude tato povinnost 

stíhat v případě bytového spoluvlastnictví, kdy v jedné budově je 

několik bytových jednotek, ve vlastnictví různých osob (které 

současně mají podíl na společných částech domu). 

Vysvětleno. 

Podle § 1190 občanského zákoníku je za správu domu 

odpovědné společenství vlastníků. Podle § 1189 pak platí, že 

„Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a 

prováděním změn společných částí domu nástavbou, 

přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání,“. 

52 D K Čl. II Přechodná ustanovení  

Doporučujeme v přechodných ustanoveních v bodech 1, 4 a 5 slova 

„podle tohoto zákona“ nahradit slovy „podle zákona č. 200/1994 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Důvodem je skutečnost, že pojem „tento zákon“ označuje 

předloženou novelu, a nikoliv zákon č. 200/1994 Sb. v 

novelizovaném znění, nové skutečnosti však vymezuje právě zákon 

č. 200/1994 Sb. v novelizovaném znění, a nikoliv předložená 

novela. 

Doporučujeme v přechodných ustanoveních v bodech 2, 3 a 4 slova 

„podle dosavadních právních předpisů“ nahradit slovy „podle 

Akceptováno. 

Přechodná ustanovení byla upravena. 
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zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona“. 

Současně platí, že v přechodných ustanoveních nelze používat 

legislativní zkratky zavedené v kontextu zákona č. 200/1994 Sb. 

v novelizovaném znění, protože přechodná ustanovení spadají 

do kontextu předložené novely, ve kterém nejsou tyto zkratky 

zavedeny. To znamená, že například není možné v přechodném 

ustanovení použít zkráceného pojmu „úřední oprávnění“, ale je 

nutné použít pojem nezkrácený, tedy „úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností“. 

MD 

 

53 Z K § 3 odst. 1 

Požadujeme zachovat z původního znění textaci „určení 

prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového 

průzkumu Země“. 

Lze souhlasit s důvodovou zprávou ohledně omezení výčtu 

činností, ale v návrhu byly vypuštěny oblasti inženýrské geodézie a 

dálkového průzkumu Země a jsou zahrnuty ve spojení „a staveb“. 

Nejedná se v těchto případech o činnosti, ale o samostatné obory 

zeměměřictví zahrnující velké množství druhů zeměměřických 

činností. Proto požadujeme pro zachování homogenity v oblasti 

zeměměřictví uvést i obory inženýrské geodézie a dálkového 

průzkumu Země.  

Dálkový průzkum Země považujeme zároveň za jednu ze zásadních 

metod zeměměřictví, kterou je nutné ve výčtu činností zachovat.   

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Podle § 2 písm. a) se zeměměřictvím rozumí souhrn 

geodetických, fotogrammetrických a kartografických 

činností včetně technických činností v katastru nemovitostí. 

V souladu s tím jsou metodami zeměměřictví tedy 

nepochybně jak metody inženýrské geodézie, tak metody 

dálkového průzkumu země. To, co je obsahem připomínky, 

je tedy fakticky v navrhovaném znění již obsaženo.  

54 Z K § 3 odst. 5 

Požadujeme odstavec 5 z návrhu zákona vypustit pro jeho 

nadbytečnost, jakož i pro jeho rozpor s § 3 odst. 3 zákona 

o zeměměřictví. 

Akceptováno.  

Předložený návrh zákona je reakcí na situaci, kdy jako 

zeměměřická činnost je zákonem přímo označeno například 

vyhotovení geometrického plánu jako celek, přestože proces 

vyhotovení geometrického plánu se skládá z celé řady 
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Neexistuje žádný důvod, proč by měl zákon o zeměměřictví řešit 

postavení pomocných pracovníků odborně způsobilých osob pro 

výkon zeměměřických činností.  

Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně 

způsobilé osoby, prostřednictvím nichž je zajištěna odborná kvalita 

těchto činností. Pravdou sice je, že na výkonu pomocných prací se 

podílí pomocní pracovníci, ale není u nich důvod explicitně 

upravovat míru jejich podílu na zeměměřických činnostech. 

Pomocní pracovníci vykonávají pouze dílčí pomocné práce dle 

pokynů odborně způsobilé osoby, které nelze zaměňovat 

s výkonem zeměměřické činnosti, za niž je odpovědná odborně 

způsobilá osoba. Výkon zeměměřických činností pomocnými 

pracovníky nelze považovat za výkon zeměměřických činností. 

Analogicky lze též poukázat například na oblast zdravotnictví, kde 

lékař vystupuje jako odborně způsobilá osoba, která využívá pro 

zajištění své činnosti pomocný zdravotnický personál, aniž by tento 

mohl vykonávat stejnou činnost jako lékař. Obdobně tomu tak je 

i ve stavebnictví. 

V důvodové zprávě uvedené činnosti, jako je dávkové zpracování 

výsledků měření, výpočet výměr a především kubatur, nelze 

označit za činnosti „nevyžadující zvláštní odbornou způsobilost“. Z 

navrhovaného znění odstavce 5 vyplývá, že tyto zeměměřické 

činnosti by (dle druhé věty odstavce 5) mohly vykonávat i osoby 

bez odborného vzdělání. V důvodové zprávě uváděný fakt, že 

pomocní pracovníci se kromě terénních prací „zpravidla“ podílí i 

na kancelářských činnostech nevyžadujících zvláštní odbornou 

způsobilost, je ve skutečnosti upozornění na jednání v rozporu s 

§ 17a odst. 1 písm. e) zákona o zeměměřictví, ke kterému dochází 

dosud v omezené míře, a který se nejeví vhodné řešit rozvolněním 

požadavků kladených dosud platnou legislativou, ale právě naopak 

důsledným vyžadováním jejího dodržování.  

Do budoucna, kdy je zamýšlen rozvoj automobilizace 

a autonomizace procesů například v rámci zavádění autonomního 

dílčích úkonů, z nichž některé jsou a některé nejsou svým 

charakterem zcela zeměměřické. Příkladem činností 

nezbytných k vyhotovení geometrického plánu, které 

nevyžadují příslušnou odbornost, může být například 

obstarání podkladů nebo obeslání vlastníků sousedních 

pozemků apod. 

Text zákona přitom nejde na takovou úroveň podrobnosti, a 

ani není žádoucí, aby tak činil. Smyslem návrhu proto bylo 

dát zákonný podklad pro odlišení těch úkonů v rámci celku 

zeměměřické činnosti, které odbornost nevyžadují. 

Skutečnost, že na výkonu zeměměřických prací se již 

v současnosti podílejí, a i vždy v minulosti podíleli rovněž 

pomocní pracovníci, se v současném textu zákona projevuje 

v § 7 odst. 1, který umožňuje, aby na pozemky vstupovali 

společně s osobami oprávněnými vykonávat zeměměřické 

činnosti i jejich pomocní pracovníci. Není tedy pravdou, že 

postavení těchto pracovníků by zákon neměl řešit – již tak 

činí, a naopak by bylo žádoucí toto postavení zakotvit 

výslovněji. 

Předkladatel se proto neztotožňuje z názorem 

připomínkového místa v tom, že by podíl osob bez odborné 

způsobilosti na výkonu zeměměřické činnosti byl bez 

dalšího jednáním v rozporu s § 17a odst. 1 písm. e) zákona o 

zeměměřictví – vykonávají-li tyto osoby jednotlivé dílčí 

úkony, které objektivně nevyžadují příslušnou odbornost, a 

děje-li se tak pod dohledem osoby odborně způsobilé, která 

zodpovídá za výkon zeměměřické činnosti jako celku a 

garantuje, že pomocným pracovníkům jsou svěřovány právě 

jen ty úkoly, které odbornost nevyžadují, nelze na takovém 

postupu shledat nic nezákonného. Skutečnost, že 

předkladatel vyjadřuje opačný názor, naopak potvrzuje, že 

snaha předkladatele upravit toto v zákoně, což by přispělo 

k odstranění pochybností, je namístě. 
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řízení vozidel nebo navádění stavebních strojů, bude kvalita 

prostorových dat právě zásadním parametrem pro jejich možné 

užití. Navrhovaná změna by pravděpodobně měla v dlouhodobém 

časovém horizontu negativní vliv na kvalitu výstupních dat ze 

zeměměřických činností, které jsou zpravidla podkladovými daty 

pro další technické činnosti a rozhodování. Tudíž by v delším 

časovém horizontu navrhovaná právní úprava mohla mít i negativní 

hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné 

rozpočty, na podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost České 

republiky.  

Navrhovaná výjimka tak umožní, aby se na zeměměřických 

činnostech podílely i osoby bez odborné způsobilosti, což bude mít 

negativní dopad na kvalitu výstupů zeměměřických činností. S 

ohledem na rostoucí potřebu tvorby map ve vysokém rozlišení a 

zachování stávající kvality zeměměřických činností tak s touto 

navrhovanou úpravou zásadně nesouhlasíme. 

Tato připomínka je zásadní. 

Předkladatel rovněž nesdílí obavy připomínkového místa, že 

by tato úprava měla mít negativní vliv na kvalitu 

zeměměřických činností, když odpovědnost vyhotovitele i 

ověřovatele zůstává v plném rozsahu zachována. Ze strany 

připomínkového místa se jedná o ničím nepodloženou 

spekulaci. 

S ohledem na míru nepochopení, se kterou se návrh setkal, 

se však předkladatel rozhodl upustit od této úpravy i 

s ohledem na to, že nové znění § 3 odst. 1 umožňuje výrazně 

lépe odlišit pomocné práce od prací skutečně 

zeměměřického charakteru (zeměměřickými činnostmi jsou 

měřické, výpočetní a další související odborné činnosti …). 

Uvedené tedy bude i nadále dovozováno výkladem, přičemž 

oporu pro tento výklad bude poskytovat jak ustanovení § 3 

odst. 1, tak § 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví. 

 

55 Z K § 4 odst. 1 

Požadujeme doplnit nové písmeno tohoto znění „zeměměřické 

činnosti v přípravě, výstavbě a provozu staveb“. 

Výsledky zeměměřických činností v přípravě, výstavbě a provozu 

staveb jsou předmětem státních mapových děl a jiné dokumentace 

pro veřejnou správu. 

Doplněním dojde též k propojení těchto zeměměřických činností se 

stavebním zákonem, vytvoří se vazba na § 13 odst. 1 písm. c) 

zákona o zeměměřictví a § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. a bude 

zajištěna návaznost a přesnost realizace stavby v závazných 

geodetických referenčních systémech České republiky 

specifikovaných v nařízení vlády č. 430/2006 Sb. 

Výstavba je jen jedním ze segmentů celoživotního cyklu stavby. Je 

však žádoucí jednoznačně vymezit celou oblast, aby bylo v zákoně 

Akceptováno jinak. 

Pod písmenem k) bude doplněno: 

„k) vybrané zeměměřické činnosti ve výstavbě uvedené v § 

12 odst. 2.“ 

Zároveň bude doplněna definice zeměměřických činností o 

zeměměřické činnosti ve výstavbě, a to následovně: 

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní 

a další související odborné činnosti při určování rozměrů 

a prostorových vztahů metodami zeměměřictví zpravidla za 

účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy 

katastru nemovitostí, správy prostorových informací 

v územně orientovaných informačních systémech, tvorby 

kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic 
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umožněno ověřovat výsledky zeměměřických činností v celém 

rozsahu životního cyklu stavby, kdy je nutno např. provádět 

účelová měření pro potřeby správy a kontroly parametrů stavby 

během provozování a v souladu s vyplývajícími povinnostmi. 

Omezení na slovo „ve výstavbě“ může být doslovným výkladem 

časově určeno jen pro část životního cyklu stavby. 

Tato připomínka je zásadní. 

územních jednotek, nemovitých věcí (dále jen „nemovitost) 

a ve výstavbě. 

Dále bude doplněn do § 12 nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být 

ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění, v případě, že se jedná o geodetický podklad pro 

výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci 

o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro 

účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové 

polohy a geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby.“   

To, že zeměměřickými činnostmi ve výstavbě se rozumí 

zeměměřické činnosti v celém životním cyklu stavby, je 

takto dlouhodobě a bez jakýchkoliv obtíží vykládáno. To je 

ostatně zřejmé i z obsahu ustanovení § 13 vyhlášky č. 

31/1995 Sb., které v této souvislosti hovoří o přípravě 

staveb, projektování staveb, provádění staveb a dokumentaci 

a provozu staveb – v opačném případě by totiž toto 

ustanovení nemohlo být v daném znění vůbec přijato. 

56 Z K § 4a odst. 6 

Požadujeme na konec odstavce 6 doplnit tuto větu „Nelze-li 

požadované údaje poskytnout, oznámí orgány státní správy, orgány 

územní samosprávy nebo právnické osoby jimi zřízené správci 

databáze písemně důvody jejich neposkytnutí.“. 

Požadované údaje nemusí mít orgány veřejné správy nebo ostatní 

subjekty k dispozici, popřípadě tyto údaje jsou v určitém režimu 

utajení nebo jsou důvěrné. Proto je žádoucí stejně jako v ostatních 

případech uvedených v zákonu (např. § 5 odst. 2 a 3 návrhu 

zákona) neposkytnutí údajů žadateli odůvodnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Pozn.: Po zapracování změn z uplatněných připomínek jde o 

§ 4a odst. 5. 
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57 Z K § 5 odst. 1 a 2 (a § 6) 

V souvislosti se zrušeným odstavcem 1 v § 6 a navrženým řešením 

sdílení a poskytování dat (např. úplných dat z katastru nemovitostí 

přes výměnný formát pro využití při majetkoprávní přípravě 

staveb) požadujeme, aby i nadále docházelo k bezplatné výměně 

dat mezi subjekty veřejného sektoru, tedy, že najednou nevznikne 

situace, kdy by data vyžádána podřízenými organizacemi 

spadajícími pod rezort dopravy byla najednou zpoplatněna.  

Bylo by totiž nežádoucí, aby případný pokles příjmů Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního byl kompenzován v rámci 

veřejného sektoru. Kompenzace by měly plynout odjinud.   

Jsme toho názoru, že k jakékoliv výměně dat atp. má v rámci 

veřejného sektoru docházet bezplatně, jinak se jedná pouze 

o „přemisťování“ peněžních prostředků z jednoho rozpočtu 

do druhého.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Podřízené organizace spadající pod rezort dopravy budou 

mít veškerá data z produkce Zeměměřického úřadu 

vyjmenovaná v § 5 odst. 1 k dispozici bezplatně. Jedná se 

přitom o naprostou většinu významných geoprostorových 

informací, neboť podle odstavce 2 bude postupováno pouze 

v případech speciálních požadavků – např. na tištěné mapy. 

Vzhledem k tomu, že tisk map obnáší určité náklady, je 

namístě takto poskytované údaje zpoplatnit. Podřízené 

organizace spadající pod rezort dopravy však takové formy 

údajů nepochybně nevyužívají. V této souvislosti 

upozorňujeme, že mezi údaje poskytované podle § 5 odst. 1 

bezplatně patří kompletní obsah základní báze 

geografických dat včetně výškopisu. 

Pokud jde o problematiku poskytování údajů z katastru, ta 

spadá do režimu zcela odlišného předpisu – katastrálního 

zákona, který není touto novelou žádným způsobem dotčen. 

Nárok na bezplatné poskytování údajů z katastru 

nemovitostí je třeba ukotvit do vhodného nosiče, který 

věcně upravuje účel, ke kterému mají být údaje katastru 

takto poskytovány.  

58 Z K § 8 odst. 1 a 2  

Požadujeme, aby se toto ustanovení vztahovalo i na podřízené 

organizace spadající pod rezort dopravy (například Ředitelství 

silnic a dálnic ČR), které by se tak, kromě zde uvedených subjektů, 

staly samostatnými správci značek. 

V rámci celoživotního cyklu stavby je nutno pro správnou evidenci 

a vedení geoprostorových údajů o stavbě vést odpovídající 

informace dle právních předpisů a jedním z důležitých základních 

rámců je i účelové bodové pole. Úprava tohoto paragrafu a 

rozšíření správců značek umožní jednodušší jednání s majiteli 

Nejde o připomínku k návrhu zákona. Požadavek se týká 

ustanovení zákona o zeměměřictví, která nejsou 

novelizována. 

V případě, že je namístě, aby bodové pole využívané při 

přípravě a provádění staveb sloužilo širší odborné veřejnosti, 

je možné ve spolupráci s katastrálním úřadem zařadit tyto 

body mezi body podrobného polohového bodového pole. 

Katastrální úřad pak správu těchto bodů v režimu § 8 

převezme. 
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nemovitých věcí pro potřeby státu zejména v přípravě a provádění 

staveb.  

Tato připomínka je zásadní. 

Rovněž je možné, aby údaje o tzv. účelových bodových 

polích byly zveřejněny pro další využití prostřednictvím 

Geoportálu ČÚZK. 

59 Z K § 9a 

Požadujeme v souvislosti s připomínkou k § 8 odst. 1 a 2 zajistit 

ochranné pásmo značek účelových bodových polí. 

Účelová bodová pole využívaná v rámci veřejného sektoru jinými 

subjekty je potřeba mít pod stejnou ochranou, jako jsou bodová 

pole vedená Zeměměřickým úřadem. Je přínosné, aby i k těmto 

bodovým polím bylo přistupováno jednotně a vznikl systém sdílení 

informací včetně zákonné ochrany. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nejde o připomínku k návrhu zákona. Požadavek se týká 

§ 9 zákona o zeměměřictví, které není novelizováno. 

Ustanovení § 9a, na které připomínka odkazuje, neřeší 

problematiku zřizování ochranných pásem, ale až 

následného vedení údajů o ochranách v RÚIAN. 

 

60 Z K § 12 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. 

b) 

Požadujeme pojem „ve výstavbě“ nahradit slovy „v přípravě, 

výstavbě a provozu staveb“. 

Výstavba je jen jedním ze segmentů celoživotního cyklu stavby. Je 

však žádoucí jednoznačně vymezit celou oblast, aby bylo v zákoně 

umožněno ověřovat výsledky zeměměřických činností v celém 

rozsahu životního cyklu stavby, kdy je nutno např. provádět 

účelová měření pro potřeby správy a kontroly parametrů stavby 

během provozování a v souladu s vyplývajícími povinnostmi. 

Omezení na slovo „ve výstavbě“ může být doslovným výkladem 

časově určeno jen pro část životního cyklu stavby. 

Dále požadujeme upravit znění tak, že jako první budou uvedeny 

činnosti v přípravě, výstavbě a provozu staveb, a až poté bude 

uvedeno vedení digitální technické mapy. Jako první nastává 

činnost v přípravě, výstavbě a provozu staveb, poté teprve dochází 

Vysvětleno. 

Současné znění zákona je dlouhodobě a bez jakýchkoliv 

obtíží vykládáno tak, že pojem „ve výstavbě“ v sobě 

zahrnuje celý cyklus života stavby – to je ostatně zřejmé i 

z obsahu ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., které 

v této souvislosti hovoří o přípravě staveb, projektování 

staveb, provádění staveb a dokumentaci a provozu staveb. 
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k vedení digitální technické mapy. Požadujeme proto, aby uvedené 

činnosti byly uvedeny v tomto pořadí.  

Bylo by též vhodné dořešit souvislost s poznámkou pod čarou č. 

10, která odkazuje na zákon č. 50/1976 Sb., jenž byl ale nahrazen 

zákonem č. 183/2006 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 

61 Z K § 15 odst. 4 

Požadujeme odstavec doplnit i o fyzické osoby s úředním 

oprávněním dle § 13 odst. 1 písm. a) a b). 

Je žádoucí v zákoně postihnout i další osoby s úředním oprávněním 

a případně odebírat osobám s úředním oprávněním dle § 13 odst. 1 

písm. a) a b) jejich oprávnění. Tento paragraf cílí pouze na jeden 

segment rozsahu úředního oprávnění. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Fyzické osoby s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 

písm. a) a b) podléhají dohledu zeměměřických a 

katastrálních inspektorátů, a je tak u nich zajištěno, aby 

v případě, že nepostupují dostatečně odborně, jim bylo 

odebráno úřední oprávnění podle § 15 odst. 3, tedy fakticky 

mnohem dříve, než by došlo k odebrání úředního oprávnění 

z důvodu uvedeného v § 15 odst. 4. Ustanovení § 15 odst. 4 

cílí pouze na fyzické osoby s úředním oprávněním podle § 

13 odst. 1 písm. c) právě proto, že nepodléhají dohledu ZKI, 

a není tak jiná možnost, jak v případě nekvalitního výkonu 

činnosti zasáhnout. 

62 Z K § 16 odst. 2 

Požadujeme, aby v odstavci 2 bylo zahrnuto, že fyzická osoba při 

ověřování výsledků zeměměřických činností odpovídá též 

za prověření souladu postupů vyhotovitele se smluvně 

dohodnutými podmínkami s objednatelem, byly-li tyto podmínky 

sjednány, a dále že fyzická osoba při ověřování výsledků 

zeměměřických činností odpovídá i za prověření souladu postupů 

vyhotovitele s dalšími podmínkami výkonu zeměměřických 

činností stanovených na základě § 11 odst. 2. 

Právní předpisy v oboru zeměměřictví nezahrnují a nepopisují 

požadavky na výkon zeměměřických činností dle tohoto zákona do 

takové míry, aby tyto požadavky byly pro zadavatele dostačující. Z 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 16 odst. 2 bude vypuštěno, rozsah povinností 

ověřující osoby je dostatečně zakotven v § 16 odst. 1. 
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tohoto důvodu je nutné, aby fyzická osoba s úředním oprávněním 

odpovídala též za výsledky zeměměřických činností, které 

stanovují smluvní podmínky objednatele, pokud se k tomu písemně 

zavázala, anebo také za podmínky stanovené podle § 11 odst. 2. 

Tato připomínka souvisí s připomínkou k § 16 odst. 1 písm. b) a § 

16 odst. 2 je rovněž i v rozporu s § 12 odst. 4 a 5 pro výsledky 

zeměměřických činností dle § 12 odst. 1 písm. b) a c). 

Tato připomínka je zásadní. 

63 Z K § 16 odst. 4 

Požadujeme, aby v § 16 odst. 4 text ověření odpovídal rozdílným 

požadavkům na ověření plynoucím z § 12 odst. 1, resp. rozdílnosti 

požadavků na ověření dle § 12 odst. 3, odst. 4, odst. 5, odst. 6 

a odst. 7. 

Důvodem je, že v § 12 jsou uvedeny požadavky na ověření, aniž by 

byly takto promítnuty i do textu ověření § 16 odst. 4, resp. nelze 

akceptovat současnou podobu § 16 odst. 4 neodrážející rozdílné 

požadavky na ověření zakotvené v § 12. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Rozsah odpovědnosti ověřující osoby je dán ustanovením § 

16 ZemZ, nikoliv textem ověřovacího razítka. Otisk razítka 

je pouze formálním vyjádřením toho, že došlo k ověření, a 

že tedy ověřovatel splnil veškeré povinnosti, které mu 

v souvislosti s ověřením právní předpisy ukládají. Úplný 

výčet těchto povinností z logiky věci nemůže být obsahem 

razítka. V tomto směru bude doplněna důvodová zpráva. 

Odlišnými texty razítek by navíc došlo ke zvýšení 

administrativní zátěže ověřovatelů, kteří by jednak museli 

pořídit více typů razítek, a pak v praxi následně i důsledně 

rozlišovat jejich použití. To je nežádoucí. Záměrem 

předkladatele není administrativní zátěž zvyšovat, ale 

naopak ji snížit, např. poskytnutím otevřených dat nebo 

zrušením některých povinností v souvislosti s vedením 

rejstříku fyzických osob, kterým byla udělena úřední 

oprávnění. 

64 Z K § 17a odst. 1 písm. e) 

Požadujeme ponechat znění §17a odst. 1 písm. e) v původním 

znění, a to v návaznosti na požadavek na zrušení ustanovení § 3 

odst. 5 (viz výše). 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Tato připomínka je zásadní. 

65 Z K § 17 odst. 2 

Za porušení § 17a odst. 1 písm. e) požadujeme navýšení maximální 

možné výše sankce z 25 000 Kč na 50 000 Kč, případně až na 

100 000 Kč. Pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, 

která vědomě zadává odborné práce pomocným pracovníkům v 

rozporu s platným zákonem, se jeví též vhodné stanovení pokuty na 

alespoň 350 000 Kč. 

Dle závažných sdělení z důvodové zprávy není současná výše 

sankce evidentně dostatečně demotivující. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Z dohledové činnosti inspektorátů a z praktických 

zkušeností s vedením konkrétních přestupkových řízení 

taková potřeba neplyne. Není tedy ani žádný důvod ke 

zvyšování sankcí, obzvlášť když z praxe se dlouhodobě 

ukazuje, že zvýšení sankce není v přímé úměře ke snížení 

páchání příslušného přestupku. 

66 Z K § 17b odst. 4 

Práce smluvně zajištěné s objednatelem, např. pro Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, nejsou přebírány katastrálním úřadem a ze znění 

paragrafu není zřejmé, kde bude přestupek řešen. Znění z důvodové 

zprávy je jednostranně zaměřeno na práce v katastru nemovitostí a 

pomíjí zeměměřické práce v přípravě, výstavbě a provozu 

staveb/komunikací. 

Požadujeme tak vyřešit otázku místní příslušnosti i v těchto 

případech (například u prací vymezených v § 13 odst. 1 písm. c)). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo přeformulováno tak, aby bylo možné řešit 

otázku místní příslušnosti i v případech prací vymezených v 

§ 13 odst. 1 písm. c), a to tak, že se místní příslušnost se 

bude řídit místem, kdy se nachází nemovitost, které se 

výsledek zeměměřické činnosti týká. 

67 Z Obecně k návrhu 

Požadujeme, aby možnost využívání výsledků zeměměřických 

činností, tj. kupříkladu poskytování a sdílení výsledků 

zeměměřické činnosti, využívání zpracovaných podkladů a další 

činnosti uvedené v zákoně o zeměměřictví, byly rozšířeny i 

na podřízené organizace spadající pod rezort dopravy (jako 

Vysvětleno.  

Podřízené organizace spadající pod rezort dopravy budou 

mít veškerá data z produkce Zeměměřického úřadu 

vyjmenovaná v § 5 odst. 1 k dispozici bezplatně. Jedná se 

přitom o naprostou většinu významných geoprostorových 

informací, neboť podle odstavce 2 bude postupováno pouze 

v případech speciálních požadavků – např. na tištěné mapy. 

Vzhledem k tomu, že tisk map obnáší určité náklady, je 
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například Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železnic, státní 

organizace, Ředitelství vodních cest České republiky). 

Omezení možnosti využívání výsledků zeměměřické činnosti 

pouze orgány státní správy nebo orgány územní samosprávy 

považujeme s ohledem na zajištění řádného fungování i dalších 

subjektů v rámci veřejného sektoru, které tyto výsledky ke své 

činnosti využívají, za kontraproduktivní.  

Dle našeho názoru by výsledky zeměměřických činností měly být 

proto dostupné všem subjektům v rámci veřejného sektoru, jež tyto 

výsledky využívají za účelem výkonu jim svěřených činností. 

Typicky se právě jedná o organizace spadající pod rezort dopravy. 

Výše uvedené se dotýká zejména § 4 odst. 1 písm. g), § 4 odst. 2 

písm. c), § 6 odst. 2 a 3 a § 8.  

Tato připomínka je zásadní. 

namístě takto poskytované údaje zpoplatnit. Podřízené 

organizace spadající pod rezort dopravy však takové formy 

údajů nepochybně nevyužívají. V této souvislosti 

upozorňujeme, že mezi údaje poskytované podle § 5 odst. 1 

bezplatně patří kompletní obsah základní báze 

geografických dat včetně výškopisu. 

 

ČBÚ 

 

68 Z K bodu 24 (§ 13 odst. 1 písm. c) 

V novele zákona se dle důvodové zprávy navrhuje „zobecnit, že 

úřední oprávnění podle písm. c) se uděluje pro ověřování výsledků 

využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě. 

S ohledem na rozmanitost stavebních postupů a s nimi 

souvisejících výsledků zeměměřických činností je následný výčet 

pouze demonstrativní.“ 

Z ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) není tedy zcela zřejmé, kterých 

všech výsledků zeměměřičských činností využívaných pro vedení 

digitální technické mapy a ve výstavbě se týká úřední ověření dle 

tohoto zákona. Konkrétně máme na mysli výsledky zeměměřických 

činností - tzv. důlně měřických činností při činnostech prováděných 

hornickým způsobem v podzemí (podzemní stavitelství) nebo při 

hornické činnosti (výstavba dolu v podzemí), což je upraveno 

vyhláškou ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při 

Vysvětleno. 

Novelou zeměměřického zákona nejsou dotčeny zvláštní 

předpisy, tedy ani horní zákon, který stanoví povinnost vést, 

včas doplňovat a uchovávat důlně měřickou a geologickou 

dokumentaci s tím, že podrobnosti o důlně měřické 

dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným 

právním předpisem a podrobnosti o geologické dokumentaci 

stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným 

právním předpisem.  

I po novele § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

bude tedy výsledky důlně měřických činností ověřovat 

hlavní důlní měřič ve smyslu vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

stejně jako dosud. 
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hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem. 

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme s předkladatelem 

vyjasnit otázku, zda by i po novele § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 

200/1994 Sb. mohl i nadále výsledky důlně měřických činností, 

uvedených shora, ověřovat hlavní důlní měřič ve smyslu vyhlášky 

č. 435/1992 Sb. jako dosud. 

Tato připomínka je zásadní 

BIS 

 

69 Z Návrh výše uvedeného zákona stanovuje v § 4a odst. 5 oprávnění 

správce databáze vyžadovat od orgánů státní správy, orgánů 

územní samosprávy a právnických osob jimi zřízených za účelem 

vedení databáze data, která tyto orgány a právnické osoby spravují. 

Přestože Bezpečnostní informační služba není orgánem státní 

správy, je orgánem veřejné moci a důvodová zpráva k tomuto 

ustanovení uvádí, že cílem navrhované úpravy je rozšířit povinnost 

poskytovat geografická data na všechny orgány veřejné moci. 

Pokud by skutečně bylo záměrem předkladatele vztáhnout tuto 

povinnost na všechny orgány veřejné moci, žádáme pro 

zpravodajské služby České republiky z důvodu ochrany dat 

důležitých pro bezpečnost státu o udělení výjimky z povinnosti 

poskytovat geografická data. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Záměrem předkladatele nebylo, aby byla povinnost vztažena 

i na zpravodajské služby České republiky, neboť jsme 

nepředpokládali, že tyto orgány vedou údaje, které by byly 

potřebné pro vedení ZABAGED. Za účelem odstranění 

pochybností navrhujeme doplnit ustanovení § 4 odst. 6 

následovně: 

(6) Orgány státní správy, orgány územní samosprávy 

a právnické osoby jimi zřízené jsou povinny poskytnout 

potřebná data správci databáze bezplatně, nebrání-li tomu 

omezení vyplývající z jiných právních předpisů13). Nelze-

li požadované údaje poskytnout, oznámí orgány státní 

správy, orgány územní samosprávy nebo právnické osoby 

jimi zřízené správci databáze písemně důvody jejich 

neposkytnutí. 

__________ 

13) Například zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č.  

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti. 

70 Z K novelizačnímu bodu 4 - § 3 odst. 1 

V navrhovaném ustanovení byla vypuštěna zmínka o určení 

Akceptováno jinak. 
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Svaz 

měst a 

obcí ČR 

 

 

prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového 

průzkumu země. Navrhujeme výše uvedené doplnit. 

Odůvodnění:  

Jednoznačně nelze opomenout jednu ze základních zeměměřických 

činností, jakou je “ určení prostorových vztahů metodami 

inženýrské geodézie a dálkového průzkumu země“. To by mělo za 

důsledek totální degradaci veškerých zeměměřických prací 

v investiční výstavbě apod. Předpokládáme, že se jedná o omyl, 

protože v důvodové zprávě není o vypuštění tohoto ustanovení 

žádná zmínka. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nejedná se omyl, a ani nedochází k vypuštění. Podle § 2 

písm. a) se zeměměřictvím rozumí souhrn geodetických, 

fotogrammetrických a kartografických činností včetně 

technických činností v katastru nemovitostí. V souladu 

s citovaným jsou metodami zeměměřictví tedy nepochybně 

jak metody inženýrské geodézie, tak metody dálkového 

průzkumu země. Aby byla role inženýrské geodézie 

v definici lépe podchycena, budou do příkladmého výčtu 

účelů doplněny zeměměřické činnosti ve výstavbě, a o 

následovně: 

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní 

a další související odborné činnosti při určování rozměrů 

a prostorových vztahů metodami zeměměřictví zpravidla za 

účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy 

katastru nemovitostí, správy prostorových informací 

v územně orientovaných informačních systémech, tvorby 

kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic 

územních jednotek, nemovitých věcí (dále jen „nemovitost) 

a ve výstavbě. 

71 Z K novelizačnímu bodu 4 - § 3 odst. 1 

V navrhovaném ustanovení byly vypuštěny pojmy dokumentace a 

archivace výsledků zeměměřických činností. Navrhujeme výše 

uvedené doplnit. 

Je nutné doplnit vypuštěné pojmy dokumentace a archivace 

výsledků zeměměřických činností – viz odůvodnění v připomínce 

č. 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Chápeme-li smysl připomínky správně, pak směřuje k tomu, 

aby byla zajištěna dokumentace a archivace výsledků 

zeměměřičské činností. To však pouhé zařazení 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřičské činností 

mezi zeměměřické činnosti žádným způsobem negarantuje. 

K dosažení takového cíle by musela být vyhotovitelům nebo 

spíše ověřovatelům výsledků zeměměřických činností 

zákonem uložena povinnost po určenou dobu výsledky 

dokumentovat a uchovávat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 

pozměnění či zničení. Takové povinnosti však nevyplývají 

ani ze současného znění zákona, a jejich případné uložení 

soukromým osobám by bylo nutné velmi dobře zvážit, 

neboť by se mohlo jednat o povinnost značně základnou. 
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Rovněž by to znamenalo významné zvýšení administrativní 

zátěže podnikatelů. 

Ministerstvo zemědělství u věcně shodné připomínky po 

projednání vysvětlení akceptovalo. 

72 Z K novelizačnímu bodu 5 - § 3 odst. 5  

Navrhujeme vypustit bez náhrady tento odstavec, protože není 

v souladu s § 3 odst. 3. 

Odůvodnění:  

Není důvod řešit zákonem postavení pomocných pracovníků 

odborně způsobilých osob pro výkon zeměměřických činností. 

Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně 

způsobilé osoby a tím je zajištěna jejich odborná kvalita. 

Na výkonu pomocných prací se sice podílí pomocní pracovníci, ale 

není u nich důvod explicitně upravovat míru jejich podílu při 

zeměměřických činnostech přímo zákonem. Pomocní pracovníci 

vykonávají pouze dílčí pomocné práce dle pokynů odborně 

způsobilé osoby, které nelze zaměňovat s výkonem zeměměřické 

činnosti, za kterou je odpovědná odborně způsobilá osoba. Výkon 

zeměměřických činností pomocnými pracovníky bez přítomnosti 

odborně způsobilé osoby nelze považovat za výkon zeměměřických 

činností. 

V krajních případech se může stát, že si firmu založí jedna odborně 

způsobilá osoba se středoškolským vzděláním a ta bude mít jako 

zaměstnance “pomocné pracovníky”, kteří budou vykonávat 

zeměměřické činnosti bez potřebného vzdělání.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Předložený návrh zákona je reakcí na situaci, kdy jako 

zeměměřická činnost je zákonem přímo označeno například 

vyhotovení geometrického plánu jako celek, přestože proces 

vyhotovení geometrického plánu se skládá z celé řady 

dílčích úkonů, z nichž některé jsou a některé nejsou svým 

charakterem zcela zeměměřické. Příkladem činností 

nezbytných k vyhotovení geometrického plánu, které 

nevyžadují příslušnou odbornost, může být například 

obstarání podkladů nebo obeslání vlastníků sousedních 

pozemků apod. 

Text zákona přitom nejde na takovou úroveň podrobnosti, a 

ani není žádoucí, aby tak činil. Smyslem návrhu proto bylo 

dát zákonný podklad pro odlišení těch úkonů v rámci celku 

zeměměřické činnosti, které odbornost nevyžadují. 

Skutečnost, že na výkonu zeměměřických prací se již 

v současnosti podílejí, a i vždy v minulosti podíleli rovněž 

pomocní pracovníci, se v současném textu zákona projevuje 

v § 7 odst. 1, který umožňuje, aby na pozemky vstupovali 

společně s osobami oprávněnými vykonávat zeměměřické 

činnosti i jejich pomocní pracovníci. Není tedy pravdou, že 

postavení těchto pracovníků by zákon neměl řešit – již tak 

činí, a naopak by bylo žádoucí toto postavení zakotvit 

výslovněji. 

S ohledem na míru nepochopení, se kterou se návrh setkal, 

se však předkladatel rozhodl upustit od této úpravy i 

s ohledem na to, že nové znění § 3 odst. 1 umožňuje výrazně 

lépe odlišit pomocné práce od prací skutečně 
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zeměměřického charakteru (zeměměřickými činnostmi jsou 

měřické, výpočetní a další související odborné činnosti …). 

Uvedené tedy bude i nadále dovozováno výkladem, přičemž 

oporu pro tento výklad bude poskytovat jak ustanovení § 3 

odst. 1, tak § 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví. 

Předkladatel rovněž nesdílí obavy připomínkového místa, že 

by tato úprava měla mít negativní vliv na kvalitu 

zeměměřických činností, když odpovědnost vyhotovitele i 

ověřovatele zůstává v plném rozsahu zachována. Ze strany 

připomínkového místa se jedná o ničím nepodloženou 

spekulaci. 

73 Z K bodu 8 - § 4 odst. 1 

V návrhu bylo vypuštěno písm. k), navrhujeme ho ponechat 

v původním znění a znovu doplnit. 

„k) Dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností“ 

Argumentace z důvodové zprávy: „…nebo o činnosti, u kterých v 

současné době již není opodstatnění pro to, aby u nich byla 

vyžadována odbornost zeměměřického charakteru, a to i s 

přihlédnutím ke způsobu, jakým jsou tyto činnosti v současné době 

vykonávány (dokumentace a archivace výsledků zeměměřických 

činností)“, bude znamenat, že nebudou uchovávány výsledky 

zeměměřických činností pro dozorovou a kontrolní činnost ze 

strany ZKI. Jedná se především o zeměměřické činnosti ověřované 

dle § 13 odst.1) písm. c), kde je absence dozorové a kontrolní 

činnosti ze strany ZKI.    

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Chápeme-li smysl připomínky správně, pak směřuje k tomu, 

aby byla zajištěna dokumentace a archivace výsledků 

zeměměřičské činností. To však pouhé zařazení 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřičské činností 

mezi zeměměřické činnosti žádným způsobem negarantuje. 

K dosažení takového cíle by musela být vyhotovitelům nebo 

spíše ověřovatelům výsledků zeměměřických činností 

zákonem uložena povinnost po určenou dobu výsledky 

dokumentovat a uchovávat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 

pozměnění či zničení. Takové povinnosti však nevyplývají 

ani ze současného znění zákona, a jejich případné uložení 

soukromým osobám by bylo nutné velmi dobře zvážit, 

neboť by se mohlo jednat o povinnost značně základnou. 

Rovněž by to znamenalo významné zvýšení administrativní 

zátěže podnikatelů. 

Ministerstvo zemědělství u věcně shodné připomínky po 

projednání vysvětlení akceptovalo. 

74 Z K bodu 8 - § 4 odst. 1 Akceptováno jinak. 
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Dále navrhujeme doplnit zeměměřické činnosti ve výstavbě, které 

jsou předmětem státních mapových děl a jiné dokumentace pro 

veřejnou správu nebo samosprávu.  Navrhované znění: 

„l) zeměměřické činnosti ve výstavbě“ 

Odůvodnění: 

Zeměměřické činnosti ve výstavbě vyplývající ze stavebního 

zákona, ve vazbě na zákon o zeměměřictví dle §13, odst. 1, písm. 

c) zákona č. 200/1994 Sb., §13 Vyhl. č. 31/1995 Sb. a zajištění 

návaznosti a přesnosti realizace stavby v závazných geodetických 

referenčních systémů ČR specifikovaným Nařízením vlády č. 

430/2006 Sb. z důvodu možnosti budoucího využití pro potřeby 

převzetí do agend státní nebo veřejné správy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Pod písmenem k) bude doplněno: 

„k) vybrané zeměměřické činnosti ve výstavbě uvedené v § 

12 odst. 2.“ 

Zároveň bude doplněna definice zeměměřických činností o 

zeměměřické činnosti ve výstavbě, a to následovně: 

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní 

a další související odborné činnosti při určování rozměrů 

a prostorových vztahů metodami zeměměřictví zpravidla za 

účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy 

katastru nemovitostí, správy prostorových informací 

v územně orientovaných informačních systémech, tvorby 

kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic 

územních jednotek, nemovitých věcí (dále jen „nemovitost) 

a ve výstavbě. 

Dále bude doplněn do § 12 nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být 

ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění, v případě, že se jedná o geodetický podklad pro 

výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci 

o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro 

účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové 

polohy a geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby.“   

75 D K novelizačnímu bodu 21 - § 12 odst. 1  

Navrhujeme upravit navrhované znění: 

b) využívané ve výstavbě,10) a pro vedení digitální technické mapy. 

Odůvodnění: 

Zeměměřické činnosti ve výstavbě dle §13, odst. 1, písm. c) zákona 

č. 200/1994 Sb. a §13 Vyhl. č. 31/1995 Sb. a zeměměřické činnosti 

Akceptováno jinak. 

V důsledku zapracování změn plynoucích z jiných 

připomínek, kterým bylo vyhověno, zejm. připomínky 

předcházející, budou v § 12 odst. 1 uvedeny pouze výsledky 

zeměměřických činností využívané pro správu a vedení 

katastru nemovitostí, státní mapová díla, vedení digitální 

technické mapy a pro státní mapová díla a tvorbu a vedení 

databázových souborů obsahujících prostorové informace 
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využívané pro vedení digitální technické mapy vznikající ve 

výstavbě. 

Bylo by vhodné dořešit souvislost s odkazem 10) který je na zákon 

č. 50/1976 Sb., resp. zákon č. 183/2006 Sb., který ho nahradil. 

pro potřeby obrany státu. Výsledky zeměměřických činností 

využívané ve výstavbě budou řešeno samostatně v novém 

odstavci 2, který zní: 

„(2) Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být 

ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění, v případě, že se jedná o geodetický podklad pro 

výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci 

o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro 

účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové 

polohy a geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby.“   

Nové znění § 12 odst. 2 již neobsahuje odkaz na stavební 

zákon, neboť by to bylo v rozporu se současnými požadavky 

Legislativních pravidel vlády, podle kterých se 

nenormativního odkazu na jiný právní předpis používá zcela 

výjimečně, například je-li to odůvodněno potřebou 

komplexnosti obsahu právní úpravy. 

76 Z K novelizačnímu bodu 24 – § 13 odst. 1 písmeno c) 

Navrhujeme následující znění: 

c) výsledků zeměměřických činností využívaných ve výstavbě a pro 

vedení digitální technické mapy, zejména geodetického podkladu 

pro vedení digitální technické mapy a pro výstavbu, dokumentace o 

vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru 

a tvaru stavby pro účely výstavby10) a o dohledu na dodržování její 

prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby,10) která obsahuje geometrické, polohové a 

výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 

Odůvodnění: 

Nejprve vzniká ve výstavbě, pak je dokumentováno pro vedení 

DTM. Slovo "zejména" je nadbytečné. 

Neakceptováno. 

Požadována je pouhá změna slovosledu bez věcného 

dopadu. 

V důsledku zapracování změn plynoucích z jiných 

připomínek, kterým bylo vyhověno, bude část textu 

počínající slovem „zejména“ vypuštěna celá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQTDYRWO)



   

Tato připomínka je zásadní. 

77 Z K novelizačnímu bodu 40 – § 17a odst. 1 písm. e) 

Na základě výše uvedeného v odůvodnění připomínky číslo 2 

požadujeme tento odstavec zachovat v původním znění tj.: 

“vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilá” 

Navrhujeme vypustit větu: “....,nebo se podílí na výkonu 

zeměměřické činnosti bez dohledu odborně způsobilé osoby.“  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

UZS ČR 

 

78 Z K bodu 5 (§ 3 odst. 5) 

Nový odst. 5 v § 3 je velmi problematický. Navrhovatel uvádí, že 

úprava zákona zpřesňuje, kdo může vykonávat zeměměřické 

činnosti. Předkládaný návrh ale působí naprosto opačně. Tento 

odstavec neguje předchozí odstavce 3-4 a umožňuje vznik situací, 

kdy pod dohledem odborně způsobilé osoby budou pracovat tzv. 

pomocní pracovníci bez odborného vzdělání zeměměřického 

směru. Přitom nikde není stanoveno, za jakých podmínek má 

takový dohled probíhat (např. zda má být realizován po celou dobu 

měření v terénu) nebo jaké práce mohou nekvalifikované osoby 

provádět. Doporučujeme tento odst. z návrhu novely vypustit. 

Odůvodnění: 

Pokud budou takto nově nastaveny podmínky pro výkon 

zeměměřických činností, dostanou se do souladu se zákonem 

situace, kdy ve firmě nebo na katastrálním úřadě bude pouze jedna 

kvalifikovaná osoba a ostatní bez odborné kvalifikace budou 

pracovat pod jejím odborným dohledem, což bude mít zásadní vliv 

na kvalitu měřických prací i požadovaných výstupů. Takto by 

mohly být vykonávány dokonce i zeměměřické činnosti ve 

veřejném zájmu.  

Akceptováno.  

Předložený návrh zákona je reakcí na situaci, kdy jako 

zeměměřická činnost je zákonem přímo označeno například 

vyhotovení geometrického plánu jako celek, přestože proces 

vyhotovení geometrického plánu se skládá z celé řady 

dílčích úkonů, z nichž některé jsou a některé nejsou svým 

charakterem zcela zeměměřické. Příkladem činností 

nezbytných k vyhotovení geometrického plánu, které 

nevyžadují příslušnou odbornost, může být například 

obstarání podkladů nebo obeslání vlastníků sousedních 

pozemků apod. 

Text zákona přitom nejde na takovou úroveň podrobnosti, a 

ani není žádoucí, aby tak činil. Smyslem návrhu proto bylo 

dát zákonný podklad pro odlišení těch jednotlivých dílčích 

úkonů v rámci celku zeměměřické činnosti, které odbornost 

nevyžadují. Skutečnost, že na výkonu zeměměřických prací 

se již v současnosti podílejí, a i vždy v minulosti podíleli 

rovněž pomocní pracovníci, se v současném textu zákona 

projevuje v § 7 odst. 1, který umožňuje, aby na pozemky 

vstupovali společně s osobami oprávněnými vykonávat 

zeměměřické činnosti i jejich pomocní pracovníci.  
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Střední odborné školství v ČR vzdělává žáky i v oboru Geodézie a 

katastr nemovitostí. Absolventi jsou připraveni jako osoby odborně 

způsobilé pro výkon zeměměřických činností. Tito středoškolsky 

vzdělaní technici jsou schopni používat moderní přístrojovou 

techniku a vykonávat i náročnější práce v dostatečné kvalitě. 

Dodržují předepsané technologie, dokáží zhodnotit vlivy působící 

na přesnost měření a jsou schopni vyhotovit požadované výstupy. 

Naopak nekvalifikovaní, odborně nezpůsobilí pracovníci bez 

potřebného vzdělání jsou dnes díky využívání moderních 

technologií (např. GNSS, robotické totální stanice) zaměstnáváni 

daleko méně než tomu bylo dříve. Moderní technologie práci 

usnadňují, ale zároveň kladou větší nároky na odbornost jejich 

uživatelů. Kvalifikace Asistent v zeměměřictví definovaná v NSK je 

v současné době v podstatě zbytečná. Výkon tzv. pomocných 

měřických prací je zcela zanedbatelný. Není proto třeba upravovat 

legislativu tak, aby mohly osoby bez odborné způsobilosti 

vykonávat práce, které jim ani nepřísluší. 

Tato připomínka je zásadní. 

Předkladatel nesdílí obavy připomínkového místa, že by tato 

úprava měla mít negativní vliv na kvalitu zeměměřických 

činností, když odpovědnost vyhotovitele i ověřovatele 

zůstává v plném rozsahu zachována. Ze strany 

připomínkového místa se jedná o ničím nepodloženou 

spekulaci. 

S ohledem na míru nepochopení, se kterou se návrh setkal, 

se však předkladatel rozhodl upustit od této úpravy i 

s ohledem na to, že nové znění § 3 odst. 1 umožňuje výrazně 

lépe odlišit pomocné práce od prací skutečně 

zeměměřického charakteru (zeměměřickými činnostmi jsou 

měřické, výpočetní a další související odborné činnosti …). 

Uvedené tedy bude i nadále dovozováno výkladem, přičemž 

oporu pro tento výklad bude poskytovat jak ustanovení § 3 

odst. 1, tak § 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví. 

 

KZPS 

 

79 Z K § 3 odst. 1 

Vypadla zmínka o určení prostorových vztahů metodami 

inženýrské geodézie a dálkového průzkumu země. A dále 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností. 

Zdůvodnění: Jednoznačně nelze opomenout jednu ze základních 

zeměměřických činností, jakou je “ určení prostorových vztahů 

metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu země“. To 

by mělo za důsledek totální degradaci veškerých zeměměřických 

prací v investiční výstavbě apod. Předpokládáme, že se jedná o 

omyl, protože v důvodové zprávě není o vypuštění tohoto 

ustanovení žádná zmínka. 

“Dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností“ – 

viz bod číslo 3 

Akceptováno jinak. 

Nejedná se omyl, a ani nedochází k vypuštění. Podle § 2 

písm. a) se zeměměřictvím rozumí souhrn geodetických, 

fotogrammetrických a kartografických činností včetně 

technických činností v katastru nemovitostí. V souladu 

s citovaným jsou metodami zeměměřictví tedy nepochybně 

jak metody inženýrské geodézie, tak metody dálkového 

průzkumu země. Aby byla role inženýrské geodézie 

v definici lépe podchycena, budou do příkladmého výčtu 

účelů doplněny zeměměřické činnosti ve výstavbě, a o 

následovně: 

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní 

a další související odborné činnosti při určování rozměrů 

a prostorových vztahů metodami zeměměřictví zpravidla za 
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Tato připomínka je zásadní. účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy 

katastru nemovitostí, správy prostorových informací 

v územně orientovaných informačních systémech, tvorby 

kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic 

územních jednotek, nemovitých věcí (dále jen „nemovitost) 

a ve výstavbě. 

80 Z K § 3 odst. 5) 

Tento odstavec je nadbytečný a protiřečí si s § 3, odst. 3.  

Zdůvodnění: 

Není důvod řešit zákonem postavení pomocných pracovníků 

odborně způsobilých osob pro výkon zeměměřických činností. 

Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně 

způsobilé osoby a tím je zajištěna jejich odborná kvalita. 

Na výkonu pomocných prací se sice podílí pomocní pracovníci, ale 

není u nich důvod explicitně upravovat míru jejich podílu při 

zeměměřických činnostech přímo zákonem. Pomocní pracovníci 

vykonávají pouze dílčí pomocné práce dle pokynů odborně 

způsobilé osoby, které nelze zaměňovat s výkonem zeměměřické 

činnosti, za kterou je odpovědná odborně způsobilá osoba. Výkon 

zeměměřických činností pomocnými pracovníky bez přítomnosti 

odborně způsobilé osoby nelze považovat za výkon zeměměřických 

činností. 

Analogie ze zdravotnictví - lékař je rovněž odborně způsobilou 

osobou, který využívá pro zajištění své svého výkonu činnosti 

pomocný zdravotní personál, který ovšem nemůže léčit. 

Takové doplnění původního ustanovení povede k další degradaci 

oboru zeměměřictví a zároveň povede ke snížení zájmu o vzdělání 

v tomto oboru. 

V krajních případech se může stát, že si firmu založí jedna odborně 

způsobilá osoba se středoškolským vzděláním a ta bude mít jako 

Akceptováno.  

Předložený návrh zákona je reakcí na situaci, kdy jako 

zeměměřická činnost je zákonem přímo označeno například 

vyhotovení geometrického plánu jako celek, přestože proces 

vyhotovení geometrického plánu se skládá z celé řady 

dílčích úkonů, z nichž některé jsou a některé nejsou svým 

charakterem zcela zeměměřické. Příkladem činností 

nezbytných k vyhotovení geometrického plánu, které 

nevyžadují příslušnou odbornost, může být například 

obstarání podkladů nebo obeslání vlastníků sousedních 

pozemků apod. 

Text zákona přitom nejde na takovou úroveň podrobnosti, a 

ani není žádoucí, aby tak činil. Smyslem návrhu proto bylo 

dát zákonný podklad pro odlišení těch jednotlivých dílčích 

úkonů v rámci celku zeměměřické činnosti, které odbornost 

nevyžadují. Skutečnost, že na výkonu zeměměřických prací 

se již v současnosti podílejí, a i vždy v minulosti podíleli 

rovněž pomocní pracovníci, se v současném textu zákona 

projevuje v § 7 odst. 1, který umožňuje, aby na pozemky 

vstupovali společně s osobami oprávněnými vykonávat 

zeměměřické činnosti i jejich pomocní pracovníci. Není tedy 

pravdou, že postavení těchto pracovníků by zákon neměl 

řešit – již tak v určité souvislosti činí, a naopak by bylo 

žádoucí jejich postavení zakotvit výslovněji. 

Předkladatel rovněž nesdílí obavy připomínkového místa, že 

by tato úprava měla mít negativní vliv na kvalitu 
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zaměstnance “pomocné pracovníky”, které budou vykonávat 

zeměměřické činnosti bez potřebného vzdělání. Vzhledem k 

naprosté absenci dozorové a kontrolní činnosti ze strany ZKI 

(Zeměměřický a katastrální inspektorát) v ověřování zem. 

činností v souladu s § 13 odst. 1) písm. c) bude docházet k 

postupné devalvaci kvality prací a přenosu na jiné profese bez 

potřebného vzdělání!  

Argumentaci ČÚZK při vypořádání prvních připomínek, kdy 

nebyly akceptovány, že cituji 

“Navrhované ustanovení popisuje stávající výkladovou praxi a 

částečně je již obsaženo v § 7. Jak je uvedeno v odůvodnění, 

nejedná se o věcnou změnu a nepovede k degradaci oboru. 

Tímto ustanovením je reagováno na stávající praxi, a proto 

„ponechává praxi tak jak je“ v souladu s připomínkou.” 

považujeme za nedostatečnou. Znění § 7 se týká vstupů na 

pozemek a ne provádění zeměměřických činností pomocnými 

pracovníky. Také argumentaci o “stávající praxi” nemůžeme 

přijmout, protože z řad odborné veřejnosti nevzešel požadavek na 

tuto změnu. Pokud odborné firmy využívají pomocné pracovníky 

tak jen na “pomocné práce”, které určitě nejsou zeměměřickými 

činnostmi dle § 3 odst.1).         

Požadujeme odstavec zrušit nebo přepracovat do podoby více 

odpovídající stávající praxi odborných firem. 

Tato připomínka je zásadní. 

zeměměřických činností, když odpovědnost vyhotovitele i 

ověřovatele zůstává v plném rozsahu zachována. Ze strany 

připomínkového místa se jedná o ničím nepodloženou 

spekulaci. 

S ohledem na míru nepochopení, se kterou se návrh setkal, 

se však předkladatel rozhodl upustit od této úpravy i 

s ohledem na to, že nové znění § 3 odst. 1 umožňuje výrazně 

lépe odlišit pomocné práce od prací skutečně 

zeměměřického charakteru (zeměměřickými činnostmi jsou 

měřické, výpočetní a další související odborné činnosti …). 

Uvedené tedy bude i nadále dovozováno výkladem, přičemž 

oporu pro tento výklad bude poskytovat jak ustanovení § 3 

odst. 1, tak § 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví. 

 

81 Z K § 4 odst. 1)  

Požadujeme ponechat odstavec v původním znění - tedy doplnit 

písmeno k) 

k) Dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností 

Argumentace z důvodové zprávy cituji: 

Vysvětleno. 

Chápeme-li smysl připomínky správně, pak směřuje k tomu, 

aby byla zajištěna dokumentace a archivace výsledků 

zeměměřičské činností. To však pouhé zařazení 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřičské činností 

mezi zeměměřické činnosti žádným způsobem negarantuje. 
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…nebo o činnosti, u kterých v současné době již není opodstatnění 

pro to, aby u nich byla vyžadována odbornost zeměměřického 

charakteru, a to i s přihlédnutí ke způsobu, jakým jsou tyto činnosti 

v současné době vykonávány (dokumentace a archivace výsledků 

zeměměřických činností).... 

bude znamenat, že nebudou uchovávány výsledky zeměměřických 

činností pro dozorovou a kontrolní činnost ze strany ZKI. Opět se 

jedná především o zeměměřické činnosti ověřované dle § 13 

odst.1) písm. c) kde je absence dozorové a kontrolní činnosti ze 

strany ZKI.    

Tato připomínka je zásadní. 

K dosažení takového cíle by musela být vyhotovitelům nebo 

spíše ověřovatelům výsledků zeměměřických činností 

zákonem uložena povinnost po určenou dobu výsledky 

dokumentovat a uchovávat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 

pozměnění či zničení. Takové povinnosti však nevyplývají 

ani ze současného znění zákona, a jejich případné uložení 

soukromým osobám by bylo nutné velmi dobře zvážit, 

neboť by se mohlo jednat o povinnost značně základnou. 

Rovněž by to znamenalo významné zvýšení administrativní 

zátěže podnikatelů. 

Ministerstvo zemědělství u věcně shodné připomínky po 

projednání vysvětlení akceptovalo. 

82 Z K § 4 odst. 1)  

Požadujeme doplnit zeměměřické činnosti ve výstavbě, které 

jsou předmětem státních mapových děl a jiné dokumentace pro 

veřejnou správu nebo samosprávu. 

l) zeměměřické činnosti ve výstavbě 

Zdůvodnění: 

Zeměměřické činnosti ve výstavbě vyplývající ze stavebního 

zákona, ve vazbě na zákon o zeměměřictví dle §13, odst. 1, písm. 

c) zákona č. 200/1994 Sb., §13 Vyhl. č. 31/1995 Sb. a zajištění 

návaznosti a přesnosti realizace stavby v závazných geodetických 

referenčních systémů ČR specifikovaných Nařízením vlády č. 

430/2006 Sb. z důvodu možnosti budoucího využití pro potřeby 

převzetí do agend státní nebo veřejné správy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Pod písmenem k) bude doplněno: 

„k) vybrané zeměměřické činnosti ve výstavbě uvedené v § 

12 odst. 2.“ 

Zároveň bude doplněna definice zeměměřických činností o 

zeměměřické činnosti ve výstavbě, a to následovně: 

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní 

a další související odborné činnosti při určování rozměrů 

a prostorových vztahů metodami zeměměřictví zpravidla za 

účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy 

katastru nemovitostí, správy prostorových informací 

v územně orientovaných informačních systémech, tvorby 

kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic 

územních jednotek, nemovitých věcí (dále jen „nemovitost) 

a ve výstavbě. 

Dále bude doplněn do § 12 nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být 

ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
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oprávnění, v případě, že se jedná o geodetický podklad pro 

výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci 

o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro 

účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové 

polohy a geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby.“   

83 Z K § 12 odst. 1) písmeno b) 

Požadujeme upravit stávající znění na 

b) využívané ve výstavbě,10) a pro vedení digitální technické mapy. 

Zdůvodnění: 

Zeměměřické činnosti ve výstavbě dle § 13, odst. 1, písm. c) 

zákona č. 200/1994 Sb. a § 13 vyhl. č. 31/1995 Sb. a zeměměřické 

činnosti využívané pro vedení digitální technické mapy vznikající 

ve výstavbě. 

Bylo by vhodné dořešit souvislost s odkazem 10) který je na zákon 

č. 50/1976 Sb., resp. zákon č. 183/2006 Sb., který ho nahradil. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

V důsledku zapracování změn plynoucích z jiných 

připomínek, kterým bylo vyhověno, zejm. připomínky 

předcházející, budou v § 12 odst. 1 uvedeny pouze výsledky 

zeměměřických činností využívané pro správu katastru 

nemovitostí, státní mapová díla, vedení digitální technické 

mapy a pro státní mapová díla a tvorbu a vedení 

databázových souborů obsahujících prostorové informace 

pro potřeby obrany státu. Výsledky zeměměřických činností 

využívané ve výstavbě budou řešeno samostatně v novém 

odstavci 2, který zní: 

„(2) Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být 

ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění, v případě, že se jedná o geodetický podklad pro 

výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci 

o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro 

účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové 

polohy a geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby.“   

Nové znění § 12 odst. 2 již neobsahuje odkaz na stavební 

zákon, neboť by to bylo v rozporu se současnými požadavky 

Legislativních pravidel vlády, podle kterých se 

nenormativního odkazu na jiný právní předpis používá zcela 

výjimečně, například je-li to odůvodněno potřebou 

komplexnosti obsahu právní úpravy. 
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84 Z Požadujeme vyškrtnout text na konci „není-li dále stanoveno 

jinak“ 

Zdůvodnění: návaznost na připomínku viz bod číslo 7 těchto 

připomínek (§16b) 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Viz vypořádání připomínky č. 87. 

85 Z K § 13 odst. 1) písmeno c) 

Požadujeme upravit pořadí - ve výstavbě a pak pro vedení DTM, 

vypustit slovo "zejména" 

Upravené znění: 

c) výsledků zeměměřických činností využívaných ve výstavbě a pro 

vedení digitální technické mapy, zejména geodetického podkladu 

pro vedení digitální technické mapy a pro výstavbu, dokumentace o 

vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru 

a tvaru stavby pro účely výstavby10) a o dohledu na dodržování její 

prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby,10) která obsahuje geometrické, polohové a 

výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 

Zdůvodnění: 

nejprve vzniká ve výstavbě, pak je dokumentováno pro vedení 

DTM. Slovo "zejména" je nadbytečné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Požadována je pouhá změna slovosledu bez věcného 

dopadu. 

V důsledku zapracování změn plynoucích z jiných 

připomínek, kterým bylo vyhověno, bude část textu 

počínající slovem „zejména“ vypuštěna celá. 

86 Z K § 16, odst. 4 

Požadujeme řešit neúplnost formulace výroku dle § 12, odst. 1, 

písm. písm. b), resp. rozdílnost ověřovacích výroků dle § 12, odst. 

3, odst. 4, odst. 5, odst. 6, odst. 7. Každý odstavec ověřuje něco 

rozdílného. 

Vysvětleno. 

Rozsah odpovědnosti ověřující osoby je dán ustanovením § 

16 ZemZ, nikoliv textem ověřovacího razítka. Otisk razítka 

je pouze formálním vyjádřením toho, že došlo k ověření, a 

že tedy ověřovatel splnil veškeré povinnosti, které mu 

v souvislosti s ověřením právní předpisy ukládají. Úplný 
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(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se 

vyznačí příslušným textem toho, co se ověřuje dle § 12, odst. 3, 

odst. 4, odst. 5, odst. 6, odst. 7.  .... 

Zdůvodnění: 

Nelze zjednodušit pouze na část výroku toho, co je předmětem 

ověření. Sladění s §12, odst. 4. 

(4) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. 

b) musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností 

odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně 

dohodnutým s objednatelem. 

Tato připomínka je zásadní. 

výčet těchto povinností z logiky věci nemůže být obsahem 

razítka. V tomto směru bude doplněna důvodová zpráva. 

Odlišnými texty razítek by navíc došlo ke zvýšení 

administrativní zátěže ověřovatelů, kteří by jednak museli 

pořídit více typů razítek, a pak v praxi následně i důsledně 

rozlišovat jejich použití. To je nežádoucí. Záměrem 

předkladatele není administrativní zátěž zvyšovat, ale 

naopak ji snížit, např. poskytnutím otevřených dat nebo 

zrušením některých povinností v souvislosti s vedením 

rejstříku fyzických osob, kterým byla udělena úřední 

oprávnění. 

Ministerstvo dopravy u věcně shodné připomínky po 

projednání vysvětlení akceptovalo. 

87 Z K § 16b resp. § 16b odst. 2) písmeno b) 

Zcela vypustit 1) nebo upravit 2) 

Zdůvodnění: 

1) Pokud se potvrdí tvrzení Ministerstva pro místní rozvoj uvedené 

v připomínkách k tomuto zákonu – bod 3 odst. 3) “ Není nám 

jasné, proč by mělo docházet v případě, kdy by výsledky 

zeměměřických činností vyhotovených orgány veřejné moci 

ověřoval zaměstnanec tohoto orgánu, byť by byl osobou s 

úředním oprávněním, ke zdvojení odpovědnosti v tom smyslu, že 

jako odpovědný subjekt by přicházel v úvahu stát na straně 

jedné a fyzická osoba - státní zaměstnanec - s úředním 

oprávněním na straně druhé. Máme za to, že v tomto případě by 

nesl povinnost k náhradě újmy stát (z titulu nesprávného 

úředního postupu) s tím, že by měl regres vůči zaměstnanci, 

který újmu způsobil.“ Je záměr tohoto ustanovení zcela lichý a 

musí se vypustit a ponechat dosud platná ustanovení týkající se 

ověřování v soukromém i státním sektoru – tedy pouze jedno 

stejné oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností 

Neakceptováno. 

Citované se nepotvrdilo. Ministerstvo pro místní rozvoj 

akceptovalo vysvětlení příslušné pasáže v důvodové zprávě. 

Ostatně přímo v připomínce Ministerstva pro místní rozvoj, 

ze které připomínkové místo cituje, se uvádí, že vlastní 

návrh právní úpravy považuje ministerstvo za 

neproblematický. Není tak zřejmé, proč pouhá pochybnost o 

formulaci v důvodové zprávě (nyní již odstraněná) vede 

připomínkové místo k závěru, že je namístě pouze jedno 

stejné oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických 

činností v soukromém i veřejném sektoru. To není žádoucí 

ani vhodné již proto, že soukromý a veřejný sektor se neřídí 

stejnými právními předpisy. Veřejný sektor musí v této 

souvislosti reagovat zejména na příslušná ustanovení zákona 

o státní službě, k čemuž návrh adekvátním způsobem 

přihlíží. 

Jak na ověřovatele v soukromém sektoru, tak na státní 

zaměstnance, kteří budou provádět ověření za katastrální 

úřad, jsou navrhovanou právní úpravou kladeny stejné 
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v soukromém i veřejném sektoru 

2) Pokud se tvrzení Ministerstva pro místní rozvoj uvedené v 

připomínkách k tomuto zákonu – bod 3 odst 3) – nepotvrdí, 

potom požadujeme změnu textu v §16b odst. 2) písmeno b) 

tak, aby musel splnit stejné požadavky k ověřování zem. 

činností za orgány zeměměřictví a katastru jako ÚOZI (úředně 

ověřený zeměměřický inženýr) dle § 14 odst. 2), zejména 

stejnou zkoušku odborné způsobilosti.- Vzhledem k minimálním 

rozdílům v praxi využívaných vědomostí potřebných k udělení 

úředního oprávnění osobám ze státní nebo soukromé sféry je 

žádoucí, aby tyto osoby splnili stejné podmínky pro vznik 

úředního oprávnění a skládaly obsahově stejnou zkoušku 

odborné způsobilosti. Tím se zároveň zajistí rovné prostředí 

mezi ověřovateli v soukromé i státní sféře. 

Tato připomínka je zásadní. 

nároky – obsah zkoušky v obou případech totiž určuje stejný 

orgán a tentýž orgán v obou případech stanoví zkušební 

komise. Do důvodové zprávy k § 16b bude doplněn text: 

„Obsah zkoušky, který určuje stejný orgán jako v případě 

zkoušky pro udělení úředního oprávnění podle § 13 zákona, 

bude stanoven takovým způsobem, aby byla garantována 

potřebná kvalita ověřovaných výsledků zeměměřických 

činností. Bude tedy obdobný jako u zkoušky podle § 14a 

zákona o zeměměřictví.“ 

Navrhovaná právní úprava naopak odstraňuje dosavadní 

nerovnováhu, kdy státní zaměstnanci jsou nerovně vůči 

soukromému sektoru postihováni v případě pochybení při 

ověření dvakrát. Zatímco ověřovatel v soukromém sektoru 

je sankcionován pouze za přestupek, státní zaměstnanec 

nese vedle odpovědnosti za přestupek zároveň i kárnou 

odpovědnost podle zákona o státní službě. Navrhovaná 

změna tedy zajišťuje rovné prostředí mezi ověřovateli 

v soukromé i ve státní sféře, které naopak není zajištěno 

současnou právní úpravou. 

88 Z K § 17a odst. e) 

Na základě výše uvedeného viz č. 2 požadujeme tento odstavec 

zachovat v původním znění tj. 

“vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilá” 

Tedy vypustit větu: “....,nebo se podílí na výkonu zeměměřické 

činnosti bez dohledu odborně způsobilé osoby“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

89 Z Nad rámec navržené novely  

Navrhujeme do ní doplnit dlouhodobě odbornou veřejností 

požadované zřízení samosprávné zeměměřické komory ze 

zákona s povinným členstvím pro všechny autorizované 

Nejde o připomínku k návrhu zákona.  

Požadavek se týká ustanovení zákona o zeměměřictví, která 

nejsou novelizována. 
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zeměměřické inženýry, obdobně jako je tomu u většiny jiných 

profesí, jež mají charakter svobodných povolání (projektanti, 

architekti, advokáti, daňoví poradci apod.). Zajistí se tím 

kvalifikovaný výkon dohledových činností nad ověřováním 

zeměměřických činností dle § 13 odst. 1) písm. c) a dalších agend, 

které tradičně v obdobných případech přísluší zájmové (stavovské) 

samosprávě.  

Do působnosti stavovské Komory by měla patřit pravomoc: 

a) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci a úřední oprávnění, 

b) vést seznamy autorizovaných zeměměřických inženýrů, jakožto i 

seznamy usazených a hostujících zeměměřických inženýrů a tyto 

seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 

c) vést seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů a 

tento seznam včetně jeho změn uveřejnit i způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 

d) organizovat zkoušky odborné způsobilosti, 

e) vést disciplinární řízení, 

f) vydávat vnitřní předpisy Komory, 

g) vydávat standardy výkonů a dokumentace, 

h) zajišťovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných 

informací, 

i) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy, 

j) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se 

výkonu zeměměřických činností, 

k) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního 

charakteru a mezi sebou navzájem, 

l) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi, 
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m) hájit stavovské zájmy autorizovaných zeměměřických inženýrů 

a úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, 

n) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob, 

o) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, 

posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží 

a výběrových řízení, 

p) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných 

Komorou, 

q) vydávat doklady autorizovaným zeměměřickým inženýrům za 

účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských 

společenství 

Podrobný návrh na zřízení samosprávné stavovské komory a 

jeho promítnutí do:  

- zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních 

orgánech (institucionální předpis) a 

- zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (hmotněprávní 

předpis) 

Přikládáme přílohou. 

Tato připomínka je zásadní. 

HK 90 Z Obecně k návrhu 

Na vzniku změny předloženého zákona se nepodílel nikdo z řad 

odborné veřejnosti. Podněty ke změnám napříč celým zákonem 

vycházejí pouze ze zkušeností pracovníků ČÚZK. Změna zákona je 

tedy značně neobjektivní a účelová vzhledem ke skutečnosti, že 

většina zeměměřičů (odborníků) působí v soukromém či 

akademickém sektoru. Téměř všechny připomínky ze strany 

zeměměřičů zůstaly již v minulosti neakceptovány. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nejde o připomínku, není obsažen žádný konkrétní 

požadavek. Podle čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 

„Připomínky musejí být formulovány jednoznačně a 

konkrétně, musejí být řádně odůvodněny a je-li požadováno 

nahradit určitý text jiným textem, musí být navržena nová 

formulace.“. 

Rovněž není pravdou, že na vzniku změny předloženého 

zákona se nepodílel nikdo z řad odborné veřejnosti. Návrh 

zákona byl zaslán ke konzultacím řadě odborných organizací 

působících v oblasti zeměměřictví, zejména Asociaci 

podnikatelů v geomatice, České komoře autorizovaných 
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inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komoře 

architektů, Českému svazu geodetů a kartografů, 

Českomoravské komoře pro pozemkové úpravy a 

Společnosti důlních měřičů a geologů, a dále také 

zástupcům vysokých škol působících v dané oblasti (České 

vysoké učení technické v Praze, stavební fakulta, Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava). Podněty 

obdržené od těchto subjektů byly důkladně zváženy a v řadě 

případů zapracovány. To, že nebyly přijaty všechny podněty 

z uvedených míst, nelze interpretovat tak, že změna zákona 

je neobjektivní a účelová. 

91 Z K  § 3 odst. 1 

Požadujeme do ustanovení doplnit zmínku o určení prostorových 

vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu 

země.  

Odůvodnění: 

Jednoznačně nelze opomenout jednu ze základních zeměměřických 

činností, jakou je „určení prostorových vztahů metodami 

inženýrské geodézie a dálkového průzkumu země“. To by mělo za 

důsledek totální degradaci veškerých zeměměřických prací 

v investiční výstavbě apod. Předpokládáme, že se jedná o omyl, 

protože v důvodové zprávě není o vypuštění tohoto ustanovení 

žádná zmínka. 

Akceptováno jinak. 

Nejedná se omyl, a ani nedochází k vypuštění. Podle § 2 

písm. a) se zeměměřictvím rozumí souhrn geodetických, 

fotogrammetrických a kartografických činností včetně 

technických činností v katastru nemovitostí. V souladu 

s citovaným jsou metodami zeměměřictví tedy nepochybně 

jak metody inženýrské geodézie, tak metody dálkového 

průzkumu země. Aby byla role inženýrské geodézie 

v definici lépe podchycena, budou do příkladmého výčtu 

účelů doplněny zeměměřické činnosti ve výstavbě, a o 

následovně: 

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní 

a další související odborné činnosti při určování rozměrů 

a prostorových vztahů metodami zeměměřictví zpravidla za 

účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy 

katastru nemovitostí, správy prostorových informací 

v územně orientovaných informačních systémech, tvorby 

kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic 

územních jednotek, nemovitých věcí (dále jen „nemovitost) 

a ve výstavbě. 
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92 Z K  § 3 odst. 1 

Požadujeme do ustanovení doplnit dokumentaci a archivaci 

výsledků zeměměřických činností, viz také jedna z následujících 

připomínek. 

Vysvětleno. 

Chápeme-li smysl připomínky správně, pak směřuje k tomu, 

aby byla zajištěna dokumentace a archivace výsledků 

zeměměřičské činností. To však pouhé zařazení 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřičské činností 

mezi zeměměřické činnosti žádným způsobem negarantuje. 

K dosažení takového cíle by musela být vyhotovitelům nebo 

spíše ověřovatelům výsledků zeměměřických činností 

zákonem uložena povinnost po určenou dobu výsledky 

dokumentovat a uchovávat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 

pozměnění či zničení. Takové povinnosti však nevyplývají 

ani ze současného znění zákona, a jejich případné uložení 

soukromým osobám by bylo nutné velmi dobře zvážit, 

neboť by se mohlo jednat o povinnost značně základnou. 

Ministerstvo zemědělství u věcně shodné připomínky po 

projednání vysvětlení akceptovalo. 

93 Z K § 3 odst. 5 

Požadujeme ustanovení daného odstavce zrušit nebo přepracovat 

do podoby více odpovídající stávající praxi odborných firem. 

Domníváme se, že je tento odstavec nadbytečný a protiřečí si 

s ustanovením § 3 odst. 3.  

Odůvodnění: 

Není důvod řešit zákonem postavení pomocných pracovníků 

odborně způsobilých osob pro výkon zeměměřických činností. 

Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně 

způsobilé osoby a tím je zajištěna jejich odborná kvalita. 

Na výkonu pomocných prací se sice podílí pomocní pracovníci, ale 

není u nich důvod explicitně upravovat míru jejich podílu při 

zeměměřických činnostech přímo zákonem. Pomocní pracovníci 

vykonávají pouze dílčí pomocné práce dle pokynů odborně 

Akceptováno.  

Předložený návrh zákona je reakcí na situaci, kdy jako 

zeměměřická činnost je zákonem přímo označeno například 

vyhotovení geometrického plánu jako celek, přestože proces 

vyhotovení geometrického plánu se skládá z celé řady 

dílčích úkonů, z nichž některé jsou a některé nejsou svým 

charakterem zcela zeměměřické. Příkladem činností 

nezbytných k vyhotovení geometrického plánu, které 

nevyžadují příslušnou odbornost, může být například 

obstarání podkladů nebo obeslání vlastníků sousedních 

pozemků apod. 

Text zákona přitom nejde na takovou úroveň podrobnosti, a 

ani není žádoucí, aby tak činil. Smyslem návrhu proto bylo 

dát zákonný podklad pro odlišení těch jednotlivých dílčích 

úkonů v rámci celku zeměměřické činnosti, které odbornost 
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způsobilé osoby, které nelze zaměňovat s výkonem zeměměřické 

činnosti, za kterou je odpovědná odborně způsobilá osoba. Výkon 

zeměměřických činností pomocnými pracovníky bez přítomnosti 

odborně způsobilé osoby nelze považovat za výkon zeměměřických 

činností. 

Analogie ze zdravotnictví – lékař je rovněž odborně způsobilou 

osobou, který využívá pro zajištění své svého výkonu činnosti 

pomocný zdravotní personál, který ovšem nemůže léčit. Takové 

doplnění původního ustanovení povede k další degradaci oboru 

zeměměřictví a zároveň povede ke snížení zájmu o vzdělání 

v tomto oboru. 

V krajních případech se může stát, že si firmu založí jedna odborně 

způsobilá osoba se středoškolským vzděláním a ta bude mít jako 

zaměstnance „pomocné pracovníky“, kteří budou vykonávat 

zeměměřické činnosti bez potřebného vzdělání. Vzhledem k 

naprosté absenci dozorové a kontrolní činnosti ze strany ZKI 

(Zeměměřický a katastrální inspektorát) v ověřování 

zeměměřičských činností v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) bude 

docházet k postupné devalvaci kvality prací a přenosu na jiné 

profese bez potřebného vzdělání. 

Argumentaci ČÚZK při vypořádání prvních připomínek, kdy 

nebyly akceptovány: „Navrhované ustanovení popisuje stávající 

výkladovou praxi a částečně je již obsaženo v § 7. Jak je uvedeno v 

odůvodnění, nejedná se o věcnou změnu a nepovede k degradaci 

oboru. Tímto ustanovením je reagováno na stávající praxi, a proto 

„ponechává praxi tak jak je“ v souladu s připomínkou.”, 

považujeme za nedostatečnou.  

Znění § 7 se týká vstupů na pozemek, nikoliv provádění 

zeměměřických činností pomocnými pracovníky. Také argumentaci 

o „stávající praxi“ nemůžeme přijmout, neboť z řad odborné 

veřejnosti nevzešel požadavek na tuto změnu. Pokud odborné firmy 

nevyžadují. Skutečnost, že na výkonu zeměměřických prací 

se již v současnosti podílejí, a i vždy v minulosti podíleli 

rovněž pomocní pracovníci, se v současném textu zákona 

projevuje v § 7 odst. 1, který umožňuje, aby na pozemky 

vstupovali společně s osobami oprávněnými vykonávat 

zeměměřické činnosti i jejich pomocní pracovníci. Není tedy 

pravdou, že postavení těchto pracovníků by zákon neměl 

řešit – již tak činí, a naopak by bylo žádoucí toto postavení 

zakotvit výslovněji. 

Rovněž nelze tvrdit, že znění § 7 se týká vstupů na 

pozemek, nikoliv provádění zeměměřických činností 

pomocnými pracovníky. Pokud by se totiž neměli pomocní 

pracovníci vstupující na pozemek podílet na výkonu 

zeměměřických činností, pak by neměli žádný důvod na tyto 

pozemky společně odborně způsobilými osobami vstupovat. 

Předkladatel rovněž nesdílí obavy připomínkového místa, že 

by tato úprava měla mít negativní vliv na kvalitu 

zeměměřických činností, když odpovědnost vyhotovitele i 

ověřovatele zůstává v plném rozsahu zachována. Ze strany 

připomínkového místa se jedná o ničím nepodloženou 

spekulaci. 

S ohledem na míru nepochopení, se kterou se návrh setkal, 

se však předkladatel rozhodl upustit od této úpravy i 

s ohledem na to, že nové znění § 3 odst. 1 umožňuje výrazně 

lépe odlišit pomocné práce od prací skutečně 

zeměměřického charakteru (zeměměřickými činnostmi jsou 

měřické, výpočetní a další související odborné činnosti …). 

Výše uvedené tedy bude i nadále dovozováno výkladem, 

přičemž oporu pro tento výklad bude poskytovat jak 

ustanovení § 3 odst. 1, tak § 7 odst. 1 zákona o 

zeměměřictví. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQTDYRWO)



   

využívají pomocné pracovníky tak jen na „pomocné práce“, které 

určitě nejsou zeměměřickými činnostmi dle § 3 odst. 1. 

Tato připomínka je zásadní. 

94 Z K § 4 odst. 1 

Požadujeme ustanovení ponechat v původním znění, tedy doplnit 

zpět písmeno k) následovně: 

„k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností“. 

Odůvodnění: 

V důvodové zprávě je uvedeno „…nebo o činnosti, u kterých v 

současné době již není opodstatnění pro to, aby u nich byla 

vyžadována odbornost zeměměřického charakteru, a to i s 

přihlédnutím ke způsobu, jakým jsou tyto činnosti v současné době 

vykonávány (dokumentace a archivace výsledků zeměměřických 

činností) ...“. 

To bude znamenat, že nebudou uchovávány výsledky 

zeměměřických činností pro dozorovou a kontrolní činnost ze 

strany ZKI. Opět se jedná především o zeměměřické činnosti 

ověřované dle  

§ 13 odst. 1 písm. c), kde je absence dozorové a kontrolní činnosti 

ze strany ZKI.    

Zeměměřické činnosti ve výstavbě jsou předmětem státních 

mapových děl a jiné dokumentace pro veřejnou správu nebo 

samosprávu. Zeměměřické činnosti ve výstavbě vyplývající ze 

stavebního zákona, ve vazbě na zákon o zeměměřictví dle § 13 

odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., § 13 vyhlášky č. 31/1995 

Sb. a zajištění návaznosti a přesnosti realizace stavby v závazných 

geodetických referenčních systémech ČR specifikovaným 

Nařízením vlády č. 430/2006 Sb. z důvodu možnosti budoucího 

využití pro potřeby převzetí do agend státní nebo veřejné správy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Chápeme-li smysl připomínky správně, pak směřuje k tomu, 

aby byla zajištěna dokumentace a archivace výsledků 

zeměměřičské činností. To však pouhé zařazení 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřičské činností 

mezi zeměměřické činnosti žádným způsobem negarantuje. 

K dosažení takového cíle by musela být vyhotovitelům nebo 

spíše ověřovatelům výsledků zeměměřických činností 

zákonem uložena povinnost po určenou dobu výsledky 

dokumentovat a uchovávat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 

pozměnění či zničení. Takové povinnosti však nevyplývají 

ani ze současného znění zákona, a jejich případné uložení 

soukromým osobám by bylo nutné velmi dobře zvážit, 

neboť by se mohlo jednat o povinnost značně základnou. 

Rovněž by to znamenalo významné zvýšení administrativní 

zátěže podnikatelů. 

Ministerstvo zemědělství u věcně shodné připomínky po 

projednání vysvětlení akceptovalo. 
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95 Z K § 4 odst. 1 

Dále požadujeme do ustanovení doplnit další písmeno obsahující 

zeměměřické činnosti ve výstavbě, a to následovně: 

„l) zeměměřické činnosti ve výstavbě“. 

Odůvodnění: 

Zeměměřické činnosti ve výstavbě jsou předmětem státních 

mapových děl a jiné dokumentace pro veřejnou správu nebo 

samosprávu. Zeměměřické činnosti ve výstavbě vyplývající ze 

stavebního zákona, ve vazbě na zákon o zeměměřictví dle § 13 

odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., § 13 vyhlášky č. 31/1995 

Sb. a zajištění návaznosti a přesnosti realizace stavby v závazných 

geodetických referenčních systémech ČR specifikovaným 

Nařízením vlády č. 430/2006 Sb. z důvodu možnosti budoucího 

využití pro potřeby převzetí do agend státní nebo veřejné správy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Pod písmenem k) bude doplněno: 

„k) vybrané zeměměřické činnosti ve výstavbě uvedené v § 

12 odst. 2.“ 

Zároveň bude doplněna definice zeměměřických činností o 

zeměměřické činnosti ve výstavbě, a to následovně: 

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní 

a další související odborné činnosti při určování rozměrů 

a prostorových vztahů metodami zeměměřictví zpravidla za 

účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy 

katastru nemovitostí, správy prostorových informací 

v územně orientovaných informačních systémech, tvorby 

kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic 

územních jednotek, nemovitých věcí (dále jen „nemovitost) 

a ve výstavbě. 

Dále bude doplněn do § 12 nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být 

ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění, v případě, že se jedná o geodetický podklad pro 

výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci 

o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro 

účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové 

polohy a geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby.“   

96 Z K § 12 odst. 1 

Požadujeme upravit stávající znění následovně: 

„Výsledky zeměměřických činností  

a) využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí a pro státní 

mapová díla,  

Akceptováno jinak. 

V důsledku zapracování změn plynoucích z jiných 

připomínek, kterým bylo vyhověno, zejm. připomínky 

předcházející, budou v § 12 odst. 1 uvedeny pouze výsledky 

zeměměřických činností využívané pro správu a vedení 

katastru nemovitostí, státní mapová díla, vedení digitální 
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b) využívané ve výstavbě 10) a pro vedení digitální technické mapy 

a ve výstavbě, 

…. 

Odůvodnění: 

Zeměměřické činnosti ve výstavbě dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 200/1994 Sb. a § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. a zeměměřické 

činnosti využívané pro vedení digitální technické mapy vznikající 

ve výstavbě. 

Bylo by vhodné dořešit souvislost s odkazem 10), který je na zákon 

č. 50/1976 Sb., resp. zákon č. 183/2006 Sb., který ho nahradil. 

Tato připomínka je zásadní. 

technické mapy a pro státní mapová díla a tvorbu a vedení 

databázových souborů obsahujících prostorové informace 

pro potřeby obrany státu. Výsledky zeměměřických činností 

využívané ve výstavbě budou řešeno samostatně v novém 

odstavci 2, který zní: 

„(2) Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být 

ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění, v případě, že se jedná o geodetický podklad pro 

výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci 

o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro 

účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové 

polohy a geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby.“   

Nové znění § 12 odst. 2 již neobsahuje odkaz na stavební 

zákon, neboť by to bylo v rozporu se současnými požadavky 

Legislativních pravidel vlády, podle kterých se 

nenormativního odkazu na jiný právní předpis používá zcela 

výjimečně, například je-li to odůvodněno potřebou 

komplexnosti obsahu právní úpravy. 

97 Z K § 12 odst. 1 

Požadujeme upravit stávající znění následovně: 

„Výsledky zeměměřických činností … 

musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen 

„úřední oprávnění“), není-li dále stanoveno jinak.“. 

Odůvodnění: 

Tato úprava souvisí s připomínkou níže uvedenou k ustanovení § 

16b. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Odůvodnění viz vypořádání připomínky č. 100. 
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98 Z K § 13 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„c) výsledků zeměměřických činností využívaných ve výstavbě a pro 

vedení digitální technické mapy a ve výstavbě, zejména 

geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy a pro 

výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení 

prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby10) a 

o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby10), která obsahuje 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 

technologického zařízení,“. 

Odůvodnění: 

Nejprve vzniká ve výstavbě, pak je dokumentováno pro vedení 

DTM. Slovo „zejména“ je nadbytečné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Požadována je pouhá změna slovosledu bez věcného 

dopadu. 

V důsledku zapracování změn plynoucích z jiných 

připomínek, kterým bylo vyhověno, bude část textu 

počínající slovem „zejména“ vypuštěna celá. 

99 Z K § 16 odst. 4 

Požadujeme odstranit neúplnost formulace výroku dle § 12 odst. 1 

písm. b), resp. rozdílnost ověřovacích výroků dle § 12 odst. 3 až 7. 

Každý odstavec ověřuje něco rozdílného a ověření odborné 

správnosti výsledku zeměměřické činnosti musí být vyznačeno 

příslušným textem toho, co ověřuje. 

Odůvodnění: 

Nelze zjednodušit pouze na část výroku toho, co je předmětem 

ověření. Navrhujeme dát do souladu s § 12 odst. 4, který uvádí: 

„(4) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. b) 

musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají 

právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s 

objednatelem.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Rozsah odpovědnosti ověřující osoby je dán ustanovením § 

16 ZemZ, nikoliv textem ověřovacího razítka. Otisk razítka 

je pouze formálním vyjádřením toho, že došlo k ověření, a 

že tedy ověřovatel splnil veškeré povinnosti, které mu 

v souvislosti s ověřením právní předpisy ukládají. Úplný 

výčet těchto povinností z logiky věci nemůže být obsahem 

razítka. V tomto směru bude doplněna důvodová zpráva. 

Odlišnými texty razítek by navíc došlo ke zvýšení 

administrativní zátěže ověřovatelů, kteří by jednak museli 

pořídit více typů razítek, a pak v praxi následně i důsledně 

rozlišovat jejich použití. To je nežádoucí. Záměrem 

předkladatele není administrativní zátěž zvyšovat, ale 

naopak ji snížit, např. poskytnutím otevřených dat nebo 

zrušením některých povinností v souvislosti s vedením 
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rejstříku fyzických osob, kterým byla udělena úřední 

oprávnění. 

Ministerstvo dopravy u věcně shodné připomínky po 

projednání vysvětlení akceptovalo. 

 

100 Z K § 16b odst. 2 písm. b) 

Požadujeme ustanovení zcela vypustit nebo upravit dle níže 

uvedeného odůvodnění: 

Odůvodnění: 

Ustanovení by mělo být vypuštěno, pokud se potvrdí tvrzení 

Ministerstva pro místní rozvoj uvedené v připomínkách k tomuto 

zákonu – bod 3 odst. 3): „Není nám jasné, proč by mělo docházet 

v případě, kdy by výsledky zeměměřických činností vyhotovených 

orgány veřejné moci ověřoval zaměstnanec tohoto orgánu, byť by 

byl osobou s úředním oprávněním, ke zdvojení odpovědnosti v tom 

smyslu, že jako odpovědný subjekt by přicházel v úvahu stát na 

straně jedné a fyzická osoba - státní zaměstnanec - s úředním 

oprávněním na straně druhé. Máme za to, že v tomto případě by 

nesl povinnost k náhradě újmy stát (z titulu nesprávného úředního 

postupu) s tím, že by měl regres vůči zaměstnanci, který újmu 

způsobil.“ Záměr tohoto ustanovení je pak zcela lichý a musí se 

vypustit a ponechat dosud platná ustanovení týkající se ověřování 

v soukromém i státním sektoru – tedy pouze jedno stejné oprávnění 

k ověřování výsledků zeměměřických činností v soukromém i 

veřejném sektoru 

Pokud se tvrzení Ministerstva pro místní rozvoj uvedené v 

připomínkách k tomuto zákonu – bod 3 odst. 3) nepotvrdí, potom 

požadujeme změnu textu v § 16b odst. 2 písmeno b) tak, aby musel 

splnit stejné požadavky k ověřování zem. činností za orgány 

zeměměřictví a katastru jako ÚOZI (úředně ověřený zeměměřický 

inženýr) dle § 14 odst. 2, zejména stejnou zkoušku odborné 

Neakceptováno. 

Citované se nepotvrdilo. Ministerstvo pro místní rozvoj 

akceptovalo vysvětlení příslušné pasáže v důvodové zprávě. 

Ostatně přímo v připomínce Ministerstva pro místní rozvoj, 

ze které připomínkové místo cituje, se uvádí, že vlastní 

návrh právní úpravy považuje ministerstvo za 

neproblematický. Není tak zřejmé, proč pouhá pochybnost o 

formulaci v důvodové zprávě (nyní již odstraněná) vede 

připomínkové místo k závěru, že je namístě pouze jedno 

stejné oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických 

činností v soukromém i veřejném sektoru. To není žádoucí 

ani vhodné již proto, že soukromý a veřejný sektor se neřídí 

stejnými právními předpisy. Veřejný sektor musí v této 

souvislosti reagovat zejména na příslušná ustanovení zákona 

o státní službě, k čemuž návrh adekvátním způsobem 

přihlíží. 

Jak na ověřovatele v soukromém sektoru, tak na státní 

zaměstnance, kteří budou provádět ověření za katastrální 

úřad, jsou navrhovanou právní úpravou kladeny stejné 

nároky – obsah zkoušky v obou případech totiž určuje stejný 

orgán a tentýž orgán v obou případech stanoví zkušební 

komise. Do důvodové zprávy k § 16b bude doplněn text: 

„Obsah zkoušky, který určuje stejný orgán jako v případě 

zkoušky pro udělení úředního oprávnění podle § 13 zákona, 

bude stanoven takovým způsobem, aby byla garantována 

potřebná kvalita ověřovaných výsledků zeměměřických 

činností. Bude tedy obdobný jako u zkoušky podle § 14a 
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způsobilosti. Vzhledem k minimálním rozdílům v praxi 

využívaných vědomostí potřebných k udělení úředního oprávnění 

osobám ze státní nebo soukromé sféry je žádoucí, aby tyto osoby 

splnily stejné podmínky pro vznik úředního oprávnění a skládaly 

obsahově stejnou zkoušku odborné způsobilosti. Tím se zároveň 

zajistí rovné prostředí mezi ověřovateli v soukromé i státní sféře. 

Tato připomínka je zásadní. 

zákona o zeměměřictví.“ 

Navrhovaná právní úprava naopak odstraňuje dosavadní 

nerovnováhu, kdy státní zaměstnanci jsou nerovně vůči 

soukromému sektoru postihováni v případě pochybení při 

ověření dvakrát. Zatímco ověřovatel v soukromém sektoru 

je sankcionován pouze za přestupek, státní zaměstnanec 

nese vedle odpovědnosti za přestupek zároveň i kárnou 

odpovědnost podle zákona o státní službě. Navrhovaná 

změna tedy zajišťuje rovné prostředí mezi ověřovateli 

v soukromé i ve státní sféře, které naopak není zajištěno 

současnou právní úpravou. 

101 Z K § 17a odst. 1 písm. e) 

Požadujeme ustanovení ponechat v původním znění následovně: 

„vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně 

způsobilá“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava vychází z výše uvedených připomínek. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

102 Z K Čl. III – Účinnost 

Požadujeme upravit následovně: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 20222021, 

s výjimkou ustanovení čl. I bodu 16, které nabývá účinnosti dnem 1. 

července 2023 2022.“. 

Odůvodnění: 

V návrhu novely je navržena legisvakanční lhůta obdobná jako 

v případě koncepční změny občanského práva (rekodifikace 2012). 

Vzhledem k tomu, že smyslem legisvakanční lhůty je vytvořit 

prostor, aby se adresáti právního předpisu seznámili s jeho 

Neakceptováno. 

Legisvakanční lhůta je navržena tak, aby bylo reálné v jejím 

průběhu připravit provoz rejstříku fyzických osob, kterým 

bylo uděleno úřední oprávnění, jako informačního systému 

s vazbami na základní registry a další potřebné změny. 

Takto je účinnost novely zákona uvedena i ve schváleném 

Plánu legislativních prací vlády na rok 2020, od kterého není 

důvod se odchylovat.   

Nadto účinnost některých ustanovení je vázána na účinnost 

předcházející novely zeměměřického zákona č. 47/2020, a 

proto nemůže nastat dříve. 
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obsahem tak, aby se jím okamžitě od nabytí jeho účinnosti mohli 

řídit a vzhledem k tomu, že v důvodové zprávě není uvedeno, proč 

by měla být v případě navržených změn legisvakanční lhůta dlouhá 

jako v případě rozsáhlé rekodifikace, na kterou se připravovaly 

změnami statisíce právnických osob a miliony fyzických osob, 

navrhujeme její zkrácení na dobu přiměřenou rozsahu změny. 

Současně je uvažováno i se standardní dobou legislativního procesu 

jako takového. 

Tato připomínka je zásadní. 

103 Z Nad rámec předložené změny zákona 

Nad rámec navržené novely jsme uvnitř Hospodářské komory ČR 

obdrželi od začleněného živnostenského společenstva Asociace 

podnikatelů v geomatice, z.s. z jejich strany dlouhodobě 

prosazovaný požadavek na zřízení samosprávné zeměměřické 

komory ze zákona s povinným členstvím pro všechny autorizované 

zeměměřické inženýry, obdobně jako je tomu u řady jiných profesí, 

jež mají charakter svobodných povolání (projektanti, architekti, 

advokáti, daňoví poradci apod.). Zajistil by se tím kvalifikovaný 

výkon dohledových činností nad ověřováním zeměměřických 

činností dle § 13 odst. 1 písm. c) a dalších agend, které 

v obdobných případech tradičně přísluší zájmové (stavovské) 

samosprávě. 

Do působnosti stavovské Komory by měla patřit pravomoc: 

a) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci a úřední oprávnění, 

b) vést seznamy autorizovaných zeměměřických inženýrů, jakožto i 

seznamy usazených a hostujících zeměměřických inženýrů a tyto 

seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 

c) vést seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů a 

tento seznam včetně jeho změn uveřejnit i způsobem umožňujícím 

Nejde o připomínku k návrhu zákona.  

Požadavek se týká ustanovení zákona o zeměměřictví, která 

nejsou novelizována. 
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dálkový přístup, 

d) organizovat zkoušky odborné způsobilosti, 

e) vést disciplinární řízení, 

f) vydávat vnitřní předpisy Komory, 

g) vydávat standardy výkonů a dokumentace, 

h) zajišťovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných 

informací, 

i) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy, 

j) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se 

výkonu zeměměřických činností, 

k) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního 

charakteru a mezi sebou navzájem, 

l) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi, 

m) hájit stavovské zájmy autorizovaných zeměměřických inženýrů 

a úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, 

n) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob, 

o) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, 

posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží 

a výběrových řízení, 

p) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných 

Komorou, 

q) vydávat doklady autorizovaným zeměměřickým inženýrům za 

účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských 

společenství 

Podrobný návrh na zřízení samosprávné stavovské komory a jeho 

promítnutí do: 

- zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních 
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orgánech (institucionální předpis) a 

- zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (hmotněprávní předpis) 

připojujeme dále v příloze tak, aby se s ním mohl předkladatel blíže 

seznámit a případně si ho také osvojit. 

Tato připomínka je zásadní. 

AV ČR 

 

104 Z K § 5 odst. 1  

Požadujeme explicitně doplnit do textu § 5 odst. 1 materiálu za 

slova „státního mapového díla“ následující text: „včetně 

digitálního modelu reliéfu, …”. 

Zdůvodnění:  

Z navrhované části textu týkající se státních mapových děl není 

zřejmé,  jestli se vztahují jenom na tištěné státní mapy nebo i 

digitální mapy, proto navrhujeme explicitně doplnit, že se jedná o 

státní mapová díla včetně digitálního modelu reliéfu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 5 odst. 1 se týká poskytování údajů jakožto 

otevřených dat. Otevřená data jsou podle § 3 odst. 11 zákona 

o svobodném přístupu k informacím definována jako 

informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový 

přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž 

způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou 

evidovány v národním katalogu otevřených dat – tedy 

z povahy věci jde vždy a pouze o údaje v digitální podobě.  

Údaje výškopisu jsou pak součástí základní báze 

geografických dat, která je v § 5 odst. 1 uvedena pod 

legislativní zkratkou „databáze“.  

105 Z K § 5 odst. 3 

Požadujeme doplnit do výčtu institucí v odst. 3 za orgány územní 

samosprávy veřejné výzkumné instituce, s tím, že text bude znít 

následovně: “…orgánům územní samosprávy, veřejným 

výzkumným institucím a dalším subjektům…” anebo případně 

vložit text “za účelem výzkumu rizikových jevů a procesů …”. 

Zdůvodnění:  

Považujeme za zásadní, aby poskytování výsledků zeměměřických 

činností bylo zpřístupněno i veřejným výzkumným institucím 

zejména za účelem výzkumu rizikových jevů a procesů a 

zpracování map rizik (laviny, sesuvy, povodně atd.).  

Akceptováno. 

Text upraven následovně: 

(3) Ministerstvo obrany poskytuje údaje z dokumentovaných 

výsledků zeměměřických činností a ze spravovaných bází dat 

určených pro potřeby obrany státu orgánům státní správy, 

orgánům územní samosprávy, veřejným výzkumným 

institucím a dalším subjektům pro výkon jejich působnosti 

v rozsahu potřeb obrany státu, zajišťování bezpečnosti, 

krizového řízení, integrovaného záchranného systému a 

výzkumu rizikových jevů a procesů bezplatně. Ministerstvo 

obrany údaje poskytne bezodkladně, nejpozději do 20 dnů 

od podání žádosti o jejich poskytnutí, a to pouze 
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Tato připomínka je zásadní. v nezbytném rozsahu. Nelze-li požadované údaje poskytnout, 

oznámí Ministerstvo obrany žadateli písemně důvody jejich 

neposkytnutí. Sdělí-li žadatel do 30 dnů od doručení 

oznámení Ministerstvu obrany, že s neposkytnutím 

nesouhlasí, vydá Ministerstvo obrany rozhodnutí ve věci. 

 

106 D K § 14 odst. 3 

Navrhujeme doplnit do textu § 14 odst. 3 materiálu za slova „do 10 

dnů od“ slovo: „nabytí …“ 

Zdůvodnění: 

Jedná se o technické zpřesnění textu. 

Neakceptováno. 

Ustanovení není novelizováno, doplnění jde nad rámec 

novely. 

MMR 

 

107 D K čl. I, bodu 17 

V poznámce pod čarou č. 15, na níž je odkazováno v navrhovaném 

§ 5 odst. 1 u pojmu „otevřená data“, doporučujeme odkázat přímo 

na definici otevřených dat uvedenou v § 3 odst. 11 zákona č. 

106/1999 Sb., nikoliv na Národní katalog otevřených dat upravený 

v § 4d uvedeného zákona. Doporučujeme tedy nahradit navrhované 

znění poznámky pod čarou č. 15 takto: „15) § 3 odst. 11 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

108 D K čl. I, bodu 17 

Doporučujeme nahradit slova „předchozího odstavce“ (§ 5 odst. 2) 

slovy „odstavce 1“ – viz čl. 69 odst. 2 legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

109 D K čl. I, bodu 17 

Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější hovořit o „formách“ 

než o „formátech“ poskytování o údajů (§ 5 odst. 2). Rovněž i 

související, nově doplňované zmocňovací ustanovení § 20 odst. 1 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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písm. c) zmocňuje Český úřad zeměměřický a katastrální k vydání 

vyhlášky stanovující mj. „formy“ poskytování údajů. 

110 D K čl. I, bodu 17 

Pro lepší srozumitelnost textu doporučujeme vložit před slovo 

„údaje“ (§ 5 odst. 3 věta druhá) slovo „tyto“, jako je tomu v § 5 

odst. 2 větě druhé. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

111 D K části první, čl. I, bodu 22 

V poznámce pod čarou č. 16 doporučujeme vložit za slovo 

„republiky“ slova „, ve znění zákona č. 46/2016 Sb“ – viz čl. 64 

odst. 1 legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

112 D K části první, čl. I, bodu 38 

Jelikož lze údaj o dni nabytí právní moci rozhodnutí také řadit mezi 

údaje o rozhodnutí podle § 16a odst. 2 písm. i) a j) a dále s ohledem 

na to, že přesnější by bylo hovořit o „datu“, nikoliv o pouhém 

„dni“ nabytí právní moci rozhodnutí [viz také písmena f) a k)], 

doporučujeme v navrhovaném § 16a odst. 2 písm. i) a j) nahradit 

slova „a den nabytí právní moci“ slovy „včetně data nabytí právní 

moci“, popř. „včetně data nabytí jeho právní moci“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 113 D K části první, čl. I, bodu 38 

Spojení slov „nahlížet … na údaje“ (§ 16a odst. 3) není příliš 

obvyklé a je otázka, zda je vůbec v souladu s pravidly spisovné 

češtiny. Právní předpisy zpravidla obsahují formulace jako 

„nahlížet do rejstříku“ (např. § 4 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb.), 

resp. „do katastru“ (§ 52 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.), „do 

spisu“ apod., eventuálně „do údajů“ (§ 141 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb.). Doporučujeme tedy předmětné ustanovení 

přeformulovat, například takto: „(3) Každý má právo bezplatně 

nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě na údaje v do rejstříku 

Vysvětleno. 

Slovní spojení „nahlížet na údaje“ se v právních předpisech 

standardně používá, jako příklad lze uvést vyhlášku o 

poskytování údajů z katastru nemovitostí, zákon o vysokých 

školách, zákon o léčivech nebo vyhlášku o předepisování 

léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb. 

V souvislosti s nahlížením do různých evidencích se používá 

předložka „do“, hovoří-li se nahlížení do příslušné evidence, 

pokud se však v rámci této evidence vztahuje nahlížení 

pouze ke konkrétním údajům, používá se předložka „na“ – 

tj. např. „Ministerstvo dále … umožňuje nahlížet do registru 
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vedenémho Úřadem o fyzické osobě s úředním oprávněním v 

rozsahu údajů podle odstavce 2 písm. a), b), f) a g).“ 

Tato připomínka se týká i navrhovaného § 16a odst. 5, ve kterém 

doporučujeme použít například formulaci „nahlížet do údajů“.  

uměleckých výstupů podle § 77c …2. osobám, jejichž osobní 

údaje jsou uvedeny v registru, a to na údaje týkající se jejich 

osoby, ..,“ (viz § 87 odst. 2 zákona o vysokých školách). 

 114 D K části první, čl. I, bodu 38 

Druhý způsob splnění požadavku odborné způsobilosti k ověřování 

výsledků zeměměřických činností podle § 16b stanovený 

v navrhovaném § 16b odst. 3 považujeme za neproblematický, 

nicméně máme pochybnosti, zda jsou s ním v souladu slova 

uvedená v důvodové zprávě k bodu 22, konkrétně tato věta: 

„Kontrola a deklarace dodržení přesnosti a náležitostí výsledků 

zeměměřických činností vyhotovených orgány veřejné moci 

prostřednictvím ověření provedeného zaměstnancem orgánu 

veřejné moci, který je fyzickou osobou s úředním oprávněním, je 

tak v rozporu se zákonnou odpovědností orgánu veřejné moci za 

správnost jeho činnosti, neboť tuto odpovědnost za něj nemohou 

nést jiné osoby, a v tomto smyslu je i nadbytečná.“ Není nám jasné, 

proč by mělo docházet v případě, kdy by výsledky zeměměřických 

činností vyhotovených orgány veřejné moci ověřoval zaměstnanec 

tohoto orgánu, byť by byl osobou s úředním oprávněním, ke 

zdvojení odpovědnosti v tom smyslu, že jako odpovědný subjekt by 

přicházel v úvahu stát na straně jedné a fyzická osoba - státní 

zaměstnanec - s úředním oprávněním na straně druhé. Máme za to, 

že v tomto případě by nesl povinnost k náhradě újmy stát (z titulu 

nesprávného úředního postupu) s tím, že by měl regres vůči 

zaměstnanci, který újmu způsobil. Doporučujeme tedy výše 

uvedenou část důvodové zprávy přeformulovat, aby neobsahovala 

uvedený rozpor, popř. tento rozpor vysvětlit. 

Vysvětleno. 

Podle současné právní úpravy nese plnou osobní 

odpovědnost za správnost ověření úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr jako fyzická osoba, které bylo úřední 

oprávnění uděleno. Jako takový je ve smyslu § 17b 

zeměměřického zákona postihován sankcí za přestupek 

spočívající v tom, nedodržuje podmínky nebo povinnosti 

stanovené tímto zákonem pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností využívaných pro katastr 

nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové 

dílo. Přitom nehraje žádnou roli, zda ověření provádí jako 

osoba samostatně výdělečně činná, jako zaměstnanec 

soukromé firmy či jako zaměstnanec státního orgánu. Tím, 

kdo v dané souvislosti garantuje správnost výsledku 

zeměměřické činnosti, je ověřující osoba, nikoliv její 

případný zaměstnavatel. To se nemění ani v případě, že 

výsledek zeměměřické činnosti vyhotoven orgánem veřejné 

moci – ten sice zodpovídá za jeho vyhotovení, nikoliv však 

již za ověření, neboť to současná právní úprava neumožňuje. 

Skutečnost, že vůči osobě, které by byla způsobena 

nesprávně vykonanou zeměměřickou činností škoda, nese 

odpovědnost k náhradě újmy stát (z titulu nesprávného 

úředního postupu), tak nemění nic na tom, že ověřující 

osoba spáchala ověřením takového výsledku přestupek ve 

smyslu § 17b zeměměřického zákona. Z tohoto kontextu pak 

plyne i citovaný text z důvodové zprávy. 

 115 D K části první, čl. I, bodu 38 Akceptováno. 
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V důvodové zprávě k § 16b doporučujeme nahradit odkaz na § 17 

odst. 1 písm. e) odkazem na § 17a odst. 1 písm. e). 

Text upraven. 

 

 116 D K části první, čl. I, bodu 38 

Doporučujeme vypustit slova „podle § 12 odst. 7“ (§ 16c odst. 1), 

protože legislativní zkratkou jsou pouze slova „vojenský útvar“ (§ 

12 odst. 7), nikoliv „vojenský útvar podle § 12 odst. 7“. Viz také čl. 

44 odst. 3 legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno jinak. 

V § 12 byla zavedena legislativní zkratka „ověřující 

vojenský útvar“, která pokrývá nejen to, že jde jak o 

vojenský útvar, tak o vojenské zařízení (což byl smysl 

původně zaváděné zkratky), tak to, že jde o takový vojenský 

útvar nebo vojenské zařízení, které byly Ministerstvem 

obrany stanoveny k tomu, aby ověřovaly výsledky 

zeměměřických činností vyhotovené Ministerstvem obrany 

jako součást výkonu jeho působnosti. Tato zkratka pak je 

dále používána jak v § 16c odst. 2 (původně odst. 1), tak v § 

16c odst. 4 (původně odst. 3). 

 117 D K části první, čl. I, bodu 38 

Doporučujeme vložit za slovo „Ministerstvem“ (§ 16c odst. 2) 

slovo „obrany“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 118 D K části první, čl. I, bodu 38 

Na konci navrhovaného znění § 16c odst. 3 písm. d) doporučujeme 

vypustit čárku před slovem „a“, neboť se jedná o slučovací poměr 

[viz také § 16b odst. 4 písm. d)]. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 119 D K části první, čl. I, bodu 38 

V poznámce pod čarou č. 17 doporučujeme vložit za slova „službě“ 

slova „, ve znění pozdějších předpisů“ – viz čl. 65 odst. 2 

legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 120 D K části první, čl. I, bodu 38 Akceptováno. 

Text upraven. 
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V poznámce pod čarou č. 18 doporučujeme vložit za slova 

„republiky“ slova „, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.“ – viz čl. 64 

odst. 1 legislativních pravidel vlády. 

 

MO 121 D K čl. I návrhu zákona 

Navrhujeme nad rámec navrhované změny zákona o zeměměřictví 

zařadit do čl. I návrhu zákona za bod 45 nový novelizační bod 46 

v tomto znění: 

„V § 20 odst. 2 písm. a) se slova „a žádosti o zánik úředního 

oprávnění“ zrušují.“. 

Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany (dále také „MO“) je v rámci uvedeného 

ustanovení zákona zmocněno vyhláškou stanovit mimo jiné také 

náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik 

úředního oprávnění. Požadavek na upravení podrobností „žádosti 

o zánik úředního oprávnění“ – i s ohledem na problematičnost 

formálního požadavku na podání žádosti  

„o zánik“ právního úkonu a současně neexistenci stanovení 

podmínek pro skončení jeho platnosti – považujeme za procesně 

duplicitní, neboť podání a rozhodování o žádosti o skončení 

platnosti právního úkonu řeší dostatečně správní řád. MO proto 

neshledává relevantní důvod, pro který by bylo nutné v případě 

žádosti o „zánik“ úředního oprávnění stanovovat požadavky nad 

rámec obecné právní úpravy.  

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

122 D K pátému odstavci Předkládací zprávy 

Poslední větu pátého odstavce na str. 1 navrhujeme upravit takto: 

„Obdobné řešení je pak navrhováno i pro resort Ministerstva 

obrany tak, aby výsledky zeměměřických činností pro potřeby 

obrany státu byly ověřovány vojenským útvarem nebo vojenským 

zařízením stanoveným Ministerstvem obrany, a v jeho rámci pak 

v něm zařazenými vojáky v činné službě a občanskými 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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zaměstnanci, kteří prokáží odbornou způsobilost k ověřování těchto 

výsledků.“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o doplnění a upřesnění textu předkládací zprávy. 

V případě resortu MO, resp. orgánů geografické služby Armády 

České republiky, se nebude jednat o státní zaměstnance, ale o 

vojáky v činné službě a občanské zaměstnance zařazené u 

příslušného vojenského útvaru nebo vojenského zařízení 

stanoveného Ministerstvem obrany. 

123 D K pátému odstavci v bodě 1 obecné části Důvodové zprávy 

Za text pátého odstavce v bodě 1 obecné části Důvodové zprávy 

navrhujeme doplnit nový odstavec v tomto znění: 

„Obdobně se navrhuje změna také u ověřování výsledků určených 

pro potřeby obrany státu, které byly vyhotoveny v resortu 

Ministerstva obrany tak, aby tyto výsledky zeměměřických činností 

byly ověřovány přímo vojenským útvarem nebo vojenským 

zařízením (dále jen „vojenský útvar“), které tyto výsledky 

vyhotovilo, a to vojáky v činné službě nebo občanskými 

zaměstnanci, kteří jsou u daného vojenského útvaru zařazeni a kteří 

prokážou odbornou způsobilost k ověřování výsledků 

zeměměřických činností určených pro potřeby obrany státu. Za 

odborně způsobilé k ověřování výsledků zeměměřických činností 

určených pro potřeby obrany státu budou považováni ti vojáci 

v činné službě a občanští zaměstnanci, kterým bylo uděleno úřední 

oprávnění. Ověřováním výsledků zeměměřických činností 

vyhotovených vojenskými útvary nezanikne osobní odpovědnost 

ověřujících osob  

za výsledky jejich činnosti. V případě vojáků v činné službě se 

bude jednat o kázeňský přestupek podle zákona o vojácích z 

povolání nebo zákona o službě vojáků v záloze, v případě 

občanských zaměstnanců o porušení povinnosti vyplývající z 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění 

pracovních úkolů podle zákoníku práce.“. 

Odůvodnění:  

Jedná se o doplnění a upřesnění informací za oblast působnosti 

Ministerstva obrany. 

124 D K osmému odstavci v bodě 2 obecné části Důvodové zprávy 

Za větu „Obdobné řešení je pak navrhováno i pro resort 

Ministerstva obrany.“ navrhujeme doplnit tento text:  

„Nově se navrhuje, aby výsledky zeměměřických činností pro 

potřeby obrany státu byly ověřovány přímo vojenským útvarem 

nebo vojenským zařízením (dále jen „vojenský útvar“), které tyto 

výsledky vyhotovilo, a to vojáky v činné službě nebo občanskými 

zaměstnanci, kteří jsou u daného vojenského útvaru zařazeni a kteří 

prokážou odbornou způsobilost  

k ověřování výsledků zeměměřických činností určených pro 

potřeby obrany státu. Za odborně způsobilé k ověřování výsledků 

zeměměřických činností určených pro potřeby obrany státu budou 

považováni ti vojáci v činné službě a občanští zaměstnanci, kterým 

bylo uděleno úřední oprávnění. Ověřováním výsledků 

zeměměřických činností vyhotovených vojenskými útvary 

nezanikne osobní odpovědnost ověřujících osob za výsledky jejich 

činnosti. V případě vojáků v činné službě se bude jednat 

o kázeňský přestupek podle zákona o vojácích  

z povolání nebo zákona o službě vojáků v záloze, v případě 

občanských zaměstnanců o porušení povinnosti vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění 

pracovních úkolů podle zákoníku práce.“. 

Odůvodnění:  

Opět se jedná o doplnění a upřesnění informací za oblast 

působnosti Ministerstva obrany. 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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125 D K prvnímu odstavci v bodě 5 obecné části Důvodové zprávy 

Doporučujeme slovo „vyhlášky“ nahradit slovem „zákona“. 

Odůvodnění:  

Důvodová zpráva se týká návrhu zákona. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

126 D K bodu 10 obecné části Důvodové zprávy  

Text bodu 10 Důvodové zprávy navrhujeme upravit takto: 

„Navrhovaná právní úprava v souladu s potřebami praxe dílčím 

způsobem optimalizuje vztah zákona o zeměměřictví k otázkám 

bezpečnosti a obrany státu oproti dosavadnímu právnímu stavu.“. 

Odůvodnění:  

Jedná se o doplnění informací. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

127 D K prvnímu odstavci bodu 17 (§ 5) zvláštní části Důvodové 

zprávy 

V prvním odstavci bodu 17 (§ 5) zvláštní části Důvodové zprávy 

navrhujeme slovo „databází“ nahradit slovy „bází dat“. 

Odůvodnění:  

Jedná se o úpravu použité terminologie k odstranění možné záměny 

s legislativní zkratkou „databáze“, která je zavedena v § 2 zákona 

o zeměměřictví pro základní bázi geografických dat České 

republiky. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

128 D K šestému odstavci bodu 17 (§ 5) zvláštní části Důvodové 

zprávy 

V šestém odstavci bodu 17 (§ 5) zvláštní části Důvodové zprávy 

navrhujeme za slova „Ministerstvem obrany“ doplnit slova 

„v digitální i analogové podobě“. 

Odůvodnění:  

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Upřesnění výkladu § 5 odst. 3 návrhu zákona tak, aby bylo zřejmé, 

že kromě údajů v digitální podobě se poskytují i údaje v analogové 

podobě, např. tištěná podoba státních mapových děl určených pro 

potřeby obrany státu (viz obdoba věty druhé v pátém odstavci bodu 

17). 

129 D K bodu 26 (§ 14 odst. 6) zvláštní části Důvodové zprávy 

V první větě bodu 26 (§ 14 odst. 6) zvláštní části Důvodové zprávy 

navrhujeme za slova „zeměměřických činností“ doplnit slova 

„v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c)“. 

Odůvodnění:  

Jedná se o upřesnění výkladu tohoto ustanovení zákona. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

NÚKIB 

 

130 D Obecně k návrhu 

V návrhu zákona jsou upraveny informační systémy (ať už 

z hlediska obsahu dat či přístupu k nim), které jsou již určenými 

významnými informačními systémy, popřípadě je na ně navázána 

kritická informační infrastruktura. 

Současně s tím vzniká informační systém nový – rejstřík osob 

s úředním oprávněním, u kterého lze předpokládat naplnění kritérií 

pro určení systému jako významného informačního systému podle 

vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech 

a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme, aby byly tyto 

skutečnosti akcentovány v důvodové zprávě např. zněním: 

„Databáze a informační systémy vytvořené a vedené na základě 

tohoto zákona budou vedeny jako informační systémy s vysokou 

dostupností a vysokou mírou zabezpečení integrity a ochrany 

osobních údajů. Při jejich vytváření, změně a provozu bude kladen 

důraz na zajištění kybernetické bezpečnosti.“ 

Akceptováno. 

Text doplněn do zvláštní části důvodové zprávy k bodu 39. 
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MHMP 131 D K čl. I 

k bodu 10 (§ 4 odst. 3): 

- za text „§ 4 odst. 3“ vložit slova „úvodní části“ 

k bodu 13 (§ 4a odst. 2): 

- za text „§ 4a odst. 2“ vložit slova „větě první“ 

k bodu 14 (§ 4a odst. 4): 

- za text „§ 4a odst. 4“ vložit slova „větě první“ 

k bodu 15 (§ 4a odst. 5 a 6): 

- v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády na 

konci na samostatný řádek, v souladu s čl. 57 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády, doplnit větu „Poznámky 

pod čarou č. 4f a 4g se zrušují.“ 

k bodu 16 (§ 4d odst. 1 a odst. 3 písm. a)): 

- zvážit navrhovaný bod, neboť v platném znění zákona § 4d 

není 

k bodu 17 (§ 5): 

- v odstavci 1 a v poznámce pod čarou číslo „15“, v souladu 

s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, nahradit číslem 

„12“; u poznámky pod čarou za slovo „informacím“, 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, vložit 

slova „, ve znění pozdějších předpisů“ a dále na konci na 

samostatný řádek, v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády, doplnit větu „Poznámka pod čarou č. 5 

se zrušuje.“ 

k bodu 19 (§ 9 odst. 2): 

- za text „§ 9 odst. 2“ vložit slova „větě první“ a za slova 

„„ochranné pásmo“ a“ vložit slova „ve větě druhé“ 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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k bodu 22 (§ 12 odst. 5 až 7): 

- v odstavci 7 a v poznámce pod čarou číslo „16“, v souladu 

s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, nahradit číslem 

„13“ a v poznámce pod čarou za slovo „republiky“, v souladu 

s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „, 

ve znění pozdějších předpisů“ 

k bodu 28 (§ 14a odst. 1): 

- za text „§ 14a odst. 1“ vložit slova „větě druhé“ 

k bodu 29 (§ 15 odst. 5): 

- za text „§ 15 odst. 5“ vložit slova „větě první“ 

k bodu 34 (§ 16 odst. 4 písm. b)): 

- za slova „, popřípadě jména“ vložit čárku 

k bodu 38 (§ 16a až 16c): 

- v souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády u § 

16b odst. 2 písm. b) a v poznámce pod čarou číslo „17“ 

nahradit číslem „14“ a u § 16c odst. 1 a v poznámce 

pod čarou číslo „18“ nahradit číslem „15“ a dále 

v poznámkách pod čarou za slovo „službě“ a za slovo 

„republiky“, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, vložit slova „, ve znění pozdějších předpisů“  

k bodu 42 (§ 17b odst. 3 a 4): 

- v úvodní části za slova „V § 17b se“, v souladu s čl. 58 odst. 

2 písm. i) Legislativních pravidel vlády, vložit slova „za 

odstavec 3“ 

132 D K čl. II: 

k bodu 3: 

Akceptováno jinak. 

Přechodná ustanovení byla přeformulována. 
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Ve větě poslední slovo „ustanovení“, v souladu s čl. 69 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, vypustit 

MPO 

 

133 D K bodu 3 

V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme slova 

„nahrazuje čárkou a doplňují písmena“ nahradit slovy „nahrazuje 

čárkou a doplňují se písmena“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

134 D K bodu 18 

Obsahem uvedeného novelizačního bodu je změna v nadpisu 

paragrafu. Vzhledem ke skutečnosti, že názvy paragrafů se podle 

Legislativních pravidel vlády uvádějí tučným písmem, 

doporučujeme v navrhovaném textu novelizačního bodu slova 

uvedená v uvozovkách (tj. slova nahrazovaná a slova nová) 

vyznačit tučně. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

135 D K  bodu 28 

V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme za slova 

„odst. 1“ vložit slova „větě druhé“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

136 D K bodu 38 

V navrhovaném § 16a odst. 2 písm. i) a j) doporučujeme za slova 

„právní moci“ vložit slova „tohoto rozhodnutí“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 

 

V Praze dne 18. srpna 2020 

 

Vypracoval: Mgr. Lenka Vrzalová        Podpis: 

 …………………………… 
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