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Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

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

předpisů 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2022 

a s vyznačením navrhovaných změn k 1. červenci 2023 

 

Oddíl první 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, 

ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová 

díla. 

 

§ 2 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a)  zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností 

včetně technických činností v katastru nemovitostí,1)  

b) geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém 

jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,  

c)  základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové 

a tíhové na území České republiky,  

c)  geodetickými základy soubor zařízení, technických parametrů geodetických 

referenčních systémů, katalogových dat a matematických vztahů a konstant, které 

slouží k jednoznačné prostorové a časové lokalizaci prostorových informací 

v závazných geodetických referenčních systémech, kde zařízení zahrnují základní 

bodová pole a státní síť permanentních stanic pro přesné určování polohy, 

d)  bodovými poli soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového 

a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí,  

e)  značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení 

bodu bodového pole,  

f)  kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, 

kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické 

nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,  

g)  základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním všeobecně 

využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené 

a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,  

h)  tematickým státním mapovým dílem kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě 

základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem 

státní správy ve veřejném zájmu,  

i) inženýrskou geodézií souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, 

projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických 

zařízení,  

j) dálkovým průzkumem Země sběr údajů o území z kosmických nebo leteckých nosičů 

a zpracování těchto údajů za účelem získání informací o poloze, druhu a stavu objektů 

a jevů na zemském povrchu a v připovrchových vrstvách, 
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k)  informačním systémem v zeměměřictví soubor výsledků zeměměřických činností, 

matematických, programových, technických a organizačních prostředků k jejich ukládání 

a víceúčelovému využívání,  

k) ortofotem České republiky georeferencované bezešvé ortofotografické zobrazení 

území České republiky vzniklé na podkladě leteckých měřických snímků, 
l) základní bází geografických dat České republiky (dále jen „databáze“) databázový soubor 

vybraných geografických, topografických a geodetických dat z celého území České 

republiky (dále jen „data“),  

m) digitální technickou mapou databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické 

infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, 

které zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o záměrech na provedení změn 

dopravní a technické infrastruktury., 

n) permanentní stanicí pro přesné určování polohy soubor technických zařízení, který 

provádí souvislý záznam dat ze signálů globálních navigačních družicových systémů 

a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další služby a výstupy, které z těchto 

dat vycházejí, jednotlivým uživatelům. 

  

Oddíl druhý 

Zeměměřické činnosti 

§ 3  

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě bodových 

polí, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu 

kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,1) 

vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace 

geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie 

a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností. 

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní a další související odborné 

činnosti při určování rozměrů a prostorových vztahů metodami zeměměřictví 

vykonávané zpravidla  

a)  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 

a nemovitých věcí (dále jen „nemovitost“), nebo 

b)   ve výstavbě. 

(2) V případě pochybností, zda jde o zeměměřické činnosti, rozhoduje Český úřad 

zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“).  

(3) Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby.  

(4) Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická 

osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. 

 

§ 4  

Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu 
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(1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou 

a) budování, obnova a údržba bodových polí,  

b) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,1)  

c) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,1)  

d) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce 

a vědecko-technického rozvoje,  

d)  tvorba a vedení databázových souborů obsahujících prostorové informace pro 

potřeby obrany státu, 

e) tvorba a vedení databáze,  

f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl, 

g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,3) 

h) vyměřování státních hranic,4)  

i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen 

sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,  

j) vedení informačních systémů v zeměměřictví,  

k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností, 

i) budování, obnova a údržba státní sítě permanentních stanic pro přesné určování 

polohy,  

j) tvorba a obnova ortofota České republiky,  

k) zeměměřické činnosti ve výstavbě uvedené v § 12 odst. 2,  

l) založení digitálních technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení3). 

(2) Výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu využívají  

a) orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky (dále jen 

„orgány zeměměřictví a katastru“),  

b) orgány Ministerstva obrany a jím zřízené nebo založené právnické osoby v rozsahu potřeb 

obrany státu,  

c) jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy v rozsahu své působnosti.  

(3) Zeměměřické a katastrální orgányOrgány zeměměřictví a katastru, které vytvářejí 

a vedou prostorová data z území České republiky, poskytují pro infrastrukturu pro prostorové 

informace v Evropském společenství4a) tato základní prostorová data:  

a) základní státní mapová díla pro veřejné použití,  

b) geodetické údaje o zařízeních geodetických základů,  

c) databáze,  

d) ortofotografické zobrazení území celé republiky,  

d) ortofoto České republiky, 

e) databázový soubor geografického názvosloví.,  

f) údaje ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen 

„registr územní identifikace“). 

(4) Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být 

vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního právního 

předpisu.4b) 

 

 

§ 4a 

Obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze 
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(1) Databáze obsahuje data o objektech v kategoriích 

a) sídelní, hospodářské a kulturní objekty,  

b) komunikace,4c)  

c) rozvodné sítě a produktovody,  

d) vodstvo,  

e) územní jednotky včetně chráněných území,  

f) vegetace a povrch,  

g) terénní reliéf,  

h) geodetické body.  

(2) Správce4d) vytváří a vede databázi jako součást informačního systému veřejné 

správy.4e) Data databáze jsou všeobecně využitelná jako data základní. 

(3) Užívat a rozšiřovat data databáze lze pouze se souhlasem správce a za podmínek 

stanovených prováděcím právním předpisem. 

(43) Data databáze jsou závazná pro tvorbu státních mapových děl v měřítku 

1 : 10 0001 : 5 000 a menším a podkladem pro tvorbu informačních systémů veřejné správy 

obsahujících data. Ustanovení věty první se nevztahuje na státní mapová díla a informační 

systémy určené pro potřeby zajišťování obrany státu a krizového řízení.  

(54) Správce databáze je oprávněn od správních úřadů za účelem vedení databáze 

vyžadovat data, která tyto orgány spravují, a to  

a) identifikátory vodních toků a povodí, průběh rozvodnic od Ministerstva životního 

prostředí,  

b) identifikátory zvláště chráněných území a dobývacích prostorů, včetně jejich vymezení, od 

Ministerstva životního prostředí,  

c) data o dálniční, silniční, drážní a letištní síti ve vlastnictví státu4f) od Ministerstva dopravy, 

d) kódy územních jednotek podle Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS4g) 

od Českého statistického úřadu. 

(65) Ústřední správní úřady uvedené v odstavci 5 jsou povinny poskytnout potřebná 

data správci databáze bezplatně. Data z databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům 

veřejné správy pro výkon jejich působnosti poskytována bezplatně. 

(4) Správce databáze je oprávněn od orgánů státní správy, orgánů územní 

samosprávy a právnických osob jimi zřízených vyžadovat za účelem vedení databáze 

data, která tyto orgány a právnické osoby spravují, a to: 

a) prostorové a popisné informace o geografických objektech vedených v databázi, 

b) výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu,  

c) identifikátory geografických objektů vedených v informačních systémech veřejné 

správy. 

(5) Orgány státní správy, orgány územní samosprávy a právnické osoby jimi 

zřízené jsou povinny poskytnout data uvedená v odstavci 4 správci databáze bezplatně, 

nebrání-li tomu omezení vyplývající z jiných právních předpisů15). Nelze-li tato data 

poskytnout, oznámí orgány státní správy, orgány územní samosprávy nebo právnické 

osoby jimi zřízené správci databáze písemně důvody jejich neposkytnutí. 

__________ 
15)  Například zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č.  412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 
4f) Například zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční 

dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
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č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu 

uveřejněného pod č. 83/2003 Sb. a ve znění zákona č. 179/2003 Sb. 
4g) Opatření Českého statistického úřadu ze dne 27. dubna 1999 k zavedení Klasifikace územních statistických 

jednotek - CZ-NUTS (částka 33/1999 Sb.), ve znění opatření Českého statistického úřadu ze dne 15. června 

2001 (částka 88/2001 Sb.). 

 

§ 4b  

Digitální technická mapa kraje  

(1) Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické 

mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti.   

(2) Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely 

územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování 

informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí 

a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.   

(3) Digitální technická mapa kraje má veřejnou a neveřejnou část. Prováděcí právní 

předpis stanoví, které údaje digitální technické mapy kraje jsou veřejné a neveřejné.  

(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o  

a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické 

infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů 

o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území,  

b) umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení 

a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které 

charakterizují základní prostorové uspořádání území.  

(5) Součástí údajů podle odstavce 4 jsou i údaje o vlastnících, správcích, 

provozovatelích a editorech objektů a zařízení. Podrobné vymezení obsahu digitální technické 

mapy kraje včetně způsobu a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích 

a editorech podle věty první a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů podle odstavce 4 

stanoví prováděcí právní předpis.  

(6) Údaje důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou 

v digitální technické mapě kraje způsobem dohodnutým s příslušným orgánem státní správy.   

(7) Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje editor. Editor odpovídá za 

správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů13), a to v rámci charakteristik přesnosti 

stanovených prováděcím předpisem. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. a) je vlastník 

technické a dopravní infrastruktury; tuto povinnost za něj může splnit provozovatel nebo 

správce technické a dopravní infrastruktury. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. b) je 

správce digitální technické mapy kraje. Editor může na základě písemné dohody zajistit plnění 

své editorské povinnosti prostřednictvím jiné osoby; tím není dotčena odpovědnost editora 

podle věty druhé.  

(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu zapíše 

prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) do digitální technické mapy 

kraje. Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. b), editor zapíše změnu bezodkladně 

poté, co mu budou předány podklady pro její zápis.  

(9) Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle 

odstavce 4 písm. b), předá stavebník14) prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 
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písm. b) správci digitální technické mapy kraje údaje o tomto objektu nebo zařízení. Přitom 

zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.   

(10) Údaje digitální technické mapy kraje se poskytují ve formách a za podmínek 

stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje z veřejné části se poskytují každému. 

Údaje z neveřejné části se poskytují  

a) orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich 

působnosti,  

b) vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu 

nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a  

c) osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis.  

 

§ 4c  

Digitální technická mapa obce  

(1) Digitální technická mapa může být vedena rovněž pro území obce. Správcem 

digitální technické mapy obce je obec v samostatné působnosti.  

(2) Digitální technická mapa obce může obsahovat údaje  

a) podle § 4b odst. 4; tyto údaje se do digitální technické mapy obce přebírají z digitální 

technické mapy kraje,   

b) o dalších zařízeních a objektech, které nejsou obsahem digitální technické mapy kraje, 

pokud je to významné pro plnění působnosti obce; podklady pro vedení těchto údajů 

zajišťuje obec vlastní činností.  

(3) Ustanovení § 4b odst. 3 a 10 se na digitální technickou mapu obce použije obdobně.  

(4) Dohoda o způsobu vedení údajů důležitých z hlediska obrany státu, vnitřního 

pořádku a bezpečnosti v digitální technické mapě kraje je závazná i pro digitální technické 

mapy obcí na území příslušného kraje. 

§ 4d 

Digitální mapa veřejné správy 

(1) Digitální mapa veřejné správy je tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy 

ortofota České republiky a digitálních technických map krajů. 

(2) Informační systém digitální mapy veřejné správy je informační systém veřejné 

správy. Správcem tohoto informačního systému je Český úřad zeměměřický a katastrálníÚřad. 

(3) Informační systém digitální mapy veřejné správy zajišťuje zejména  

a)  jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapyortofota České republiky 

a digitálních technických map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost, 

b)  jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů 

a pro zápis do digitálních technických map krajů, 

c)  vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů 

o tom, v jakém území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního zákona, 

a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v  jakém 

území působí, 
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d)  vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho 

editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.  

(4) Podrobné vymezení obsahu seznamů podle písm. c) a d) stanoví prováděcí právní 

předpis. 

(5) Dojde-li ke změně údajů vedených v seznamech podle odstavce 3 písm. c) a d), 

oznámí osoba, jejíž údajů se změna týká, tuto změnu bezodkladně správci informačního 

systému digitální mapy veřejné správy prostřednictvím jednotného rozhraní podle odstavce 3 

písm. b). 

§ 5 

Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu 

(1) Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají fyzické osoby a právnické 

osoby v souladu s jejich zřizovacími nebo zakladatelskými listinami; tyto činnosti nesmějí být 

součástí díla zhotoveného na objednávku podle zvláštního zákona.5) 

(2) Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají orgány státní správy v rozsahu 

působnosti stanovené zákonem; tyto činnosti mohou zajistit smluvně prostřednictvím osob, 

které jsou oprávněny k výkonu zeměměřických činností. 

__________ 
5) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 5 

Poskytování výsledků zeměměřických činností  

(1) Zeměměřický úřad zveřejňuje údaje databáze, ortofota České republiky, 

státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí 

bezplatně jako otevřená data16). To neplatí, jde-li o údaje, k nimž je přístup vyloučen nebo 

omezen z důvodů ochrany kritické infrastruktury podle krizového zákona. 

(2) Zeměměřický úřad poskytuje na základě žádosti údaje podle odstavce 1 a další 

údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat 

a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy také ve formě 

stanovené prováděcím právním předpisem. Prováděcí předpis dále stanoví úplatu za ně. 

(3) Zeměměřický úřad údaje podle odstavce 2 poskytne bezodkladně poté, co 

žadatel uhradí úplatu za jejich poskytnutí, nejpozději do 20 dnů od uhrazení úplaty. 

(4) Zeměměřický úřad zamítne žádost nebo její část, pokud 

a)  požadované údaje neexistují, 

b) údaje jsou požadovány v jiné formě, než jaká je pro jejich poskytnutí stanovena 

prováděcím právním předpisem, 

c) nebyla uhrazena úplata za jejich poskytnutí, nebo 

d) poskytnutí údajů brání omezení vyplývající z jiného právního předpisu15). 

(5) Prováděcí právní předpis stanoví výši úplaty tak, aby celkový příjem z 

poskytování údajů nepřesahoval náklady na jejich reprodukci, zpřístupňování a šíření. 

__________ 
16) § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 5a 

Poskytování výsledků zeměměřických činností Ministerstvem obrany 

(1) Ministerstvo obrany poskytuje na základě žádosti 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 za účelem 

potřeby obrany státu, zajišťování bezpečnosti, krizového řízení, integrovaného 

záchranného systému a výzkumu rizikových jevů a procesů bezplatně. 

(2) Ministerstvo obrany údaje podle odstavce 1 poskytne bezodkladně, nejpozději 

do 20 dnů od podání žádosti, a to pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu podle 

odstavce 1. 

(3) Ministerstvo obrany zamítne žádost nebo její část, pokud 

a) požadované údaje neexistují, 

b) údaje jsou požadovány k jinému účelu než k účelu podle odstavce 1, 

c) rozsah požadovaných údajů zjevně neodpovídá rozsahu nezbytnému k dosažení účelu 

podle odstavce 1, 

d) poskytnutí údajů brání omezení vyplývající z jiného právního předpisu15), 

mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo oprávněného zájmu 

České republiky anebo třetí strany, nebo 

e) údaje jsou požadovány v jiné formě, než v jaké jsou dokumentovány. 
 

§ 5b 

Společné ustanovení k poskytování výsledků zeměměřických činností 

Na poskytování údajů podle § 5 a 5a se nepoužije zákon o svobodném přístupu 

k informacím a zákon o právu na informace o životním prostředí; tyto údaje se podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním 

prostředí neposkytnou. 

 

 Oddíl třetí 

 Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností 

§ 6 

Poskytování výsledkůPovinnosti při výkonu zeměměřických činností 

(1) Orgány zeměměřictví a katastru jsou povinny na vyžádání poskytovat orgánům 

státní správy a orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) a c) a osobám, 

které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, nezbytné podklady a údaje 

z dokumentovaných výsledků a ze spravovaných bází dat informačních systémů, potřebné pro 

jejich činnost, pokud tím není dotčena ochrana práv podle zvláštních zákonů.6) Údaje z bází dat 

bodového pole a státní mapová díla se poskytují v písemné formě, grafické formě nebo na 

nosičích dat. 

(21) Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou povinny 

a) oznamovat změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodů bodových polí orgánu 

zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, a to do 30 dnů po zjištění této skutečnosti,  
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b) poskytnout orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) bezplatně výsledky zeměměřických 

činností využívané ve veřejném zájmu a doklady prokazující přesnost výsledků,  

c) poskytnout orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) bezplatně výsledky zeměměřických 

činností využitelné pro potřeby obrany státu. 

(32) Vlastník stavby, která tvoří polohopisný obsah kartografických děl, je povinen 

předložit na vyzvání orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4 

odst. 2 geodetickou část dokumentace jejího skutečného provedení k nahlédnutí, popřípadě 

k využití pro vedení kartografických děl. 

(43) Orgány státní správy a orgány územní samosprávy jsou povinny poskytovat 

osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu nezbytnou 

součinnost.  

*** 

§ 9 

(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, přemístění, odstranění a obnovu. 

(2) K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí 

chráněné území podle zvláštního zákona.10) V chráněném území nesmí být prováděna činnost, 

jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  

(2) K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí 

ochranné pásmo podle stavebního zákona. V ochranném pásmu nesmí být prováděna 

činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit anebo znemožnit její využívání. 

(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zřizovat 

a v dohodě s jejich správcem a na jeho náklad udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat 

i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti. 

(4) Má-li být značka ze závažných důvodů přemístěna, odstraněna nebo učiněno jiné 

opatření k její ochraně, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem 

oznámit jejich správci. 

(5) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky 

poškození, ohrožení a zničení značky do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti.  

(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení oznámení podle 

odstavce 4 rozhodnout o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně 

značky vlastníku a oprávněnému uživateli nemovitosti. 

__________ 
10)  Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 9a 

(1) Značky bodů základních bodových polí a ochranná pásma značek bodů 

základních bodových polí jsou vedeny v registru územní identifikace jako účelové územní 

prvky. Editorem údajů o značkách bodů základních bodových polí a o ochranných 

pásmech značek bodů základních bodových polí je Zeměměřický úřad. 

(2) O značkách bodů základních bodových polí se v registru územní identifikace 

vedou  

a)  identifikační údaje, kterými jsou kód, číslo bodu a název bodu, 
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b)  lokalizační údaje, kterými jsou souřadnice bodu v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální, 

c)  údaje o vazbách na ostatní územní prvky. 

(3) O ochranných pásmech značek bodů základních bodových polí se v registru 

územní identifikace vedou  

a) identifikační údaje, kterými jsou kód ochranného pásma, číslo bodu a název bodu, 

b)  lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod, 

c)  údaje o vazbách na ostatní územní prvky. 

 

*** 

 

Oddíl čtvrtý 

Ověřování výsledků zeměměřických činností 

§ 12 

(1) Výsledky zeměměřických činností 

a) využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí1) a pro státní mapová díla,  

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

musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností (dále jen „úřední oprávnění“).  

(2) Přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou 

podle odstavce 1 je možné pouze na základě úředního oprávnění. 

(3) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. a) musí být ověřeny, 

že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.1) 

  (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. 

(1) Výsledky zeměměřických činností využívané pro státní mapová díla, správu 

katastru nemovitostí, vedení digitální technické mapy 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. 

(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. 

(3) Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru 

jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny těmito orgány. 
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(4) Výsledky zeměměřických činností využívané pro státní mapová díla a tvorbu 

a vedení databázových souborů obsahujících prostorové informace pro potřeby obrany 

státu vyhotovené Ministerstvem obrany stanoveným vojenským zařízením nebo 

vojenským útvarem17) jako součást výkonu jeho působnosti18) (dále jen „výsledky 

zeměměřických činností vyhotovené vojenským zařízením“) musí být ověřeny 

Ministerstvem obrany. 

 (5) Přeshraniční poskytování služeb v České republice podle odstavce 1 a 2 je 

možné pouze na základě úředního oprávnění.  

  __________ 

17) § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 
18) § 3 odst. 1 písm. o) a § 3 odst. 2 zákona č. 259/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 13 

Rozsah úředního oprávnění 

(1) Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování 

a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového 

souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice 

pozemku,  

b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového 

pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních 

mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru, 

c)  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, 

a) výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu katastru nemovitostí, 

zejména geometrického plánu, kopie nebo stejnopisu geometrického plánu, výsledků 

zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu a dokumentace o vytyčení 

hranice pozemku,   

b)  výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla, nejsou-li 

ověřovány na základě oprávnění podle písmene a), zejména dokumentace o zřízení, 

obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření 

předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl a databáze, 

c) výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a 

ve výstavbě, 

d) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového 

pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl 

a databázových souborů obsahujících prostorové informace, pro potřeby obrany státu.  

(2) Úřední oprávnění může být uděleno též samostatně pro ověřování výsledků 

uvedených v odstavci 1. 
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§ 14 

Udělení úředního oprávnění 

(1) Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) uděluje Úřad. Úřední oprávnění 

podle § 13 odst. 1 písm. d) uděluje Ministerstvo obrany. 

 (2) Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žádosti, jestliže 

a)  je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, 

b)  má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského 

studijního programu11a) a poté vykonala v České republice nejméně 5 let odborné praxe 

v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, a  

c)  úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“).  

 (3) Po úspěšném vykonání zkoušky příslušný orgán uvedený v odstavci 1 rozhodne 

o udělení úředního oprávnění a do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí fyzické osobě 

úřední oprávnění vydá. 

 (4) Úřední oprávnění udělí příslušný orgán uvedený v odstavci 1 také fyzické osobě, 

které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona o uznávání odborné 

kvalifikace11b).  

 (5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen  

a)  pro trestný čin, spáchaný v souvislosti s výkonem zeměměřických činností,  

b)  pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 

1 roku.  

 (6) Písemná žádost o udělení úředního oprávnění 

a)  podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) se podává zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu 

(dále jen „inspektorát“), v jehož působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; 

jestliže fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, podává žádost 

Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v PrazeÚřadu, 

b)  podle § 13 odst. 1 písm. d) se podává Ministerstvu obrany. 

 (7) Úřad a Ministerstvo obrany vedou seznamy fyzických osob, kterým udělily úřední 

oprávnění. Seznamy jsou veřejně přístupné. Seznam vedený Úřadem je k nahlédnutí u orgánů 

zeměměřictví a katastru, seznam vedený Ministerstvem obrany je k nahlédnutí u tohoto 

ministerstva. 

(7) Úřad a Ministerstvo obrany vedou rejstříky fyzických osob, kterým udělily 

úřední oprávnění (dále jen „rejstřík“). 

 (8) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si úřad udělující oprávnění vyžádá 

podle zvláštního právního předpisu11b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání 

výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají 

v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ 14a 

Zkouška 

 (1) Zkoušku může vykonat pouze fyzická osoba, která požádala o udělení úředního 

oprávnění a splňuje podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. a) a b). Zkouška se koná před 

odbornou zkušební komisí nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení písemné žádosti o udělení 
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úředního oprávnění příslušnému orgánu uvedenému v § 14 odst. 71. Zkouška se skládá 

v českém jazyce.  

 (2) Členy odborných zkušebních komisí pro udělení úředního oprávnění podle § 13 

odst. 1 písm. a) až c) jmenuje a odvolává předseda Úřadu ze zaměstnanců Úřadu, popřípadě 

dalších orgánů zeměměřictví a katastru, jakož i z odborníků z vysokých škol a z praxe. Členy 

odborných zkušebních komisí pro udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) 

jmenuje a odvolává ministr obrany. Odborné zkušební komise pro udělení úředního oprávnění 

mají lichý počet členů a jsou nejméně tříčlenné.  

 (3) Zkouškou se prokazují teoretické a praktické znalosti zeměměřických činností, pro 

které žádá fyzická osoba o udělení úředního oprávnění, znalosti souvisejících právních předpisů 

a schopnosti jejich aplikace a odborná způsobilost ověřit výsledky zeměměřických činností 

v praxi. 

 (4) Fyzická osoba, která nesložila úspěšně zkoušku, je oprávněna ji jednou opakovat do 

6 měsíců od neúspěšného konání zkoušky. Pokud v tomto termínu ani opakovaně úspěšně 

zkoušku nesloží, může podat novou žádost o udělení úředního oprávnění až po uplynutí 2 let 

od neúspěšného vykonání zkoušky. 

 (5) Ustanovení odstavců 1, 2 a 4 se použijí obdobně pro vykonání rozdílové zkoušky 

podle zákona o uznávání odborné kvalifikace11b). Ustanovení odstavce 3 se použije pro 

vykonání rozdílové zkoušky přiměřeně. 

§ 15 

Zánik a odejmutí úředního oprávnění 

 (1) Úřední oprávnění zaniká na písemnou žádost držitele úředního oprávnění, nebo 

jestliže držitel úředního oprávnění zemře nebo je prohlášen za mrtvého.12) 

 (2) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 1 odejme fyzické osobě úřední 

oprávnění, jestliže pominula některá ze skutečností uvedených v § 14 odst. 2 písm. a).  

 (3) Úřad odejme fyzické osobě úřední oprávnění při opakovaném spáchání přestupku 

na úseku zeměměřictví, nejvýše na dobu pěti let. 

 (4) Úřad může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) na 

základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou 

zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila; jde-li o fyzickou osobu s úředním 

oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. d), může úřední oprávnění odejmout Ministerstvo obrany. 

 (5) Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění předkládá Úřadu 

inspektorátzeměměřický a katastrální inspektorát (dále jen „inspektorát“), v jehož územní 

působnosti byly výsledky zeměměřických činností předloženy k využití pro účely katastru 

nemovitostí a státních mapových děl. Úřad může též odejmout úřední oprávnění z vlastního 

podnětu. 

 (6) Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odstavců 2 a 3 nebo 4, 

může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14 a 14a po uplynutí doby, na 

kterou bylo odejmuto. 

 (7) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 1 vyškrtne fyzickou osobu ze 

seznamu fyzických osob s úředním oprávněním z rejstříku fyzickou osobu, jejíž úřední 

oprávnění zaniklo nebo jíž bylo odejmuto. 
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§ 16 

Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním 

 (1) Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna 

a)  jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování 

výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. a), b) a d),  

b)  jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a písemně dohodnuté 

podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, při ověřování 

výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. c), 

a)  při ověřování výsledků zeměměřických činností jednat odborně, nestranně a vycházet 

ze spolehlivě zjištěného stavu věci, přitom vždy prověřit soulad postupů jejich 

vyhotovitele, náležitostí a přesnosti ověřovaných výsledků zeměměřických činností 

s právními předpisy, 

b)  při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální 

technické mapy a ve výstavbě prověřit soulad postupů jejich vyhotovitele s písemně 

dohodnutými podmínkami s objednatelem, pokud tyto podmínky nejsou v rozporu 

s právními předpisy, 

c)  při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro potřeby obrany 

státu prověřit soulad postupů jejich vyhotovitele s dalšími podmínkami výkonu 

zeměměřických činností vymezenými na základě § 11 odst. 2, 

c)d) oznámit příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 14 odst. 1 všechny skutečnosti, 

které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění, 

d)e) poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto 

osobou ověřených výsledků zeměměřických činností a při dohledu na zeměměřické 

činnosti8) uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) a b),  

e)f) vést evidenci výsledků, které ověřila, odděleně podle § 13 odst. 1 písm. a) až d), 

s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení fyzické osoby, která zeměměřické 

činnosti vykonala, katastrálního území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány, data 

a pořadového čísla ověření v rámci kalendářního roku; v případě evidence 

ověřovaných výsledků zeměměřických činností využívaných pro potřeby obrany 

státu lze namísto katastrálního území uvést označení mapového listu základního 

státního mapového díla měřítka 1 : 25 000 pokrývajícího území, kde byly 

zeměměřické činnosti vykonány,  

f)g) potvrdit vykonanou praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, pokud tato osoba 

praxi pod jejím vedením vykonala,. 

g)h) oznámit změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění tomu orgánu 

státní správy, který úřední oprávnění vydal. 

 (2) Fyzická osoba s úředním oprávněním odpovídá za odbornou úroveň jí ověřených 

výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost 

náležitostí podle právních předpisů. 

 (32) Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení „úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr“. 

 (43) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: 

„Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční 

podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence 

ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je 

a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 32, 
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b)  číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamurejstříku u příslušného 

orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 1,  

c)  rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1. 

 (54) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě 

se provádí přiměřeně podle odstavce 4. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě 

fyzická osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, 

na kterém je uznávaný elektronický podpis založen a který obsahuje údaje podle odstavce 4 

písm. a) až c), a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný 

certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko, musí mít platnost 

nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti. 

(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické 

podobě se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ 

a číslem z evidence ověřovaných výsledků. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické 

podobě a text a číslo podle věty první 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, obsahuje údaje podle odstavce 3 písm. a) až c). 

Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko, 

musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti. 

 (65) Ověření kopie geometrického plánu se vyznačí textem: „Ověřuje se, že tato kopie 

souhlasí s geometrickým plánem.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum 

ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a stejnopisů a otisk razítka se státním znakem, 

jehož obsah je uveden v odstavci 43. 

 (76) V případě, že geometrický plánvýsledek zeměměřické činnosti byl vyhotoven 

v elektronické podobě, může fyzická osoba s úředním oprávněním vyhotovit jeho stejnopis 

v listinné podobě. Stejnopis fyzická osoba s úředním oprávněním označí slovem 

„Stejnopis“ a připojí k němu vlastnoruční podpis, datum vyhotovení stejnopisu, číslo z 

evidence ověřených kopií a stejnopisů a otisk razítka se státním znakem, jehož obsah je 

uveden v odstavci 3. 

 

 § 16a 

Rejstřík 

(1) Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn: 

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby s úředním oprávněním, 

e) adresa, okres a kraj místa trvalého pobytu, 

f) datum narození, 

g) místo a okres narození, 

h) typ a číslo identifikačního dokladu, 

i) rozsah úředního oprávnění a datum udělení úředního oprávnění, 

j) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v rejstříku, 

k) identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna, 

l) údaj o rozhodnutí o spáchání přestupku na úseku zeměměřictví včetně data nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí, 

m) údaj o rozhodnutí o odejmutí úředního oprávnění včetně data nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí, 

n) datum zániku úředního oprávnění. 
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(2) Rejstřík vedený Úřadem je informačním systémem veřejné správy. 

(3) Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě na 

údaje v rejstříku vedeném Úřadem o fyzické osobě s úředním oprávněním v rozsahu 

podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g).  

(4) Rejstřík vedený Ministerstvem obrany není veřejně přístupný.  

(5) Fyzická osoba s úředním oprávněním má právo nahlížet na údaje, které jsou 

o ní v rejstříku vedeny, v plném rozsahu. 

(6) Orgány veřejné moci mohou přistupovat k údajům vedeným v rejstříku 

v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti. 

§ 16b 

Ověřování výsledků zeměměřických činností orgány zeměměřictví a katastru 

(1) Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru 

jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností 

odpovídají právním předpisům. 

(2) Ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány 

zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti provádějí zaměstnanci 

těchto orgánů, kteří prokázali odbornou způsobilost a byli k této činnosti pověřeni. 

(3) Zaměstnanec orgánu zeměměřictví a katastru je odborně způsobilý 

k ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví 

a katastru jako součást výkonu jejich působnosti, pokud  

a)  má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru magisterského 

studijního programu11a) a poté vykonal v České republice nejméně 5 let odborné 

praxe v zeměměřických činnostech a 

b) úspěšně složil úřednickou zkoušku v oboru služby zeměměřictví a katastr nemovitostí 

podle zákona o státní službě19). 

(4) Zaměstnanec orgánu zeměměřictví a katastru je odborně způsobilý 

k ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví 

a katastru jako součást výkonu jejich působnosti také v případě, že je fyzickou osobou 

s úředním oprávněním. 

(5) Orgán zeměměřictví a katastru vede evidenci výsledků zeměměřických činností, 

které byly ověřeny jako součást výkonu jeho působnosti. Evidence obsahuje  

a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance, který zeměměřické činnosti 

vykonal,  

b)  jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance, který výsledek zeměměřické 

činnosti ověřil,  

c)  název katastrálního území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány,  

d)  pořadové číslo ověření v rámci kalendářního roku a  

e)  datum ověření. 

(6) Ověření výsledku zeměměřické činnosti vyhotoveného orgánem zeměměřictví 

a katastru jako součást výkonu jeho působnosti se vyznačí textem: „Náležitostmi 

a přesností odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis 

zaměstnance, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence 

ověřovaných výsledků zeměměřických činností a otisk úředního razítka. 
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(7) Ověření výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě vyhotoveného 

orgánem zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jeho působnosti se vyznačí textem: 

„Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ a číslem z evidence 

ověřovaných výsledků zeměměřických činností. Výsledek zeměměřické činnosti 

v elektronické podobě a text a číslo podle věty první zaměstnanec podepíše 

kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým 

časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované 

elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku 

zeměměřické činnosti. 

§ 16c 

Ověřování výsledků zeměměřických činností Ministerstvem obrany 

(1) Výsledky zeměměřických činností vyhotovené vojenským zařízením musí být 

ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a dalším 

podmínkám výkonu zeměměřických činností vymezeným na základě § 11 odst. 2. 

(2) Ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených vojenským 

zařízením provádějí vojáci v činné službě20) a zaměstnanci zařazení v Ministerstvu obrany, 

kteří prokázali odbornou způsobilost a byli k této činnosti pověřeni. 

(3) Voják v činné službě nebo zaměstnanec zařazený v Ministerstvu obrany je 

odborně způsobilý k ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených 

vojenským zařízením v případě, že je fyzickou osobou s úředním oprávněním. 

(4) Ministerstvo obrany vede evidenci výsledků zeměměřických činností, které 

ověřilo. Evidence obsahuje  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která zeměměřické činnosti 

vykonala,  

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení vojáka v činné službě nebo zaměstnance, který 

výsledek zeměměřické činnosti ověřil,  

c) název katastrálního území nebo označení mapového listu základního státního 

mapového díla měřítka 1 : 25 000 pokrývajícího území, kde byly zeměměřické 

činnosti vykonány,  

d) pořadové číslo ověření v rámci kalendářního roku a  

e) datum ověření. 

(5) Ověření výsledku zeměměřické činnosti využívaného pro potřeby obrany státu 

vyhotoveného vojenským zařízením se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností 

odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis vojáka v činné 

službě nebo zaměstnance zařazeného v Ministerstvu obrany, datum ověření výsledku 

zeměměřických činností, číslo z evidence výsledků zeměměřických činností a otisk 

úředního razítka. 

(6) Ověření výsledku zeměměřické činnosti vyhotoveného vojenským zařízením 

v elektronické podobě se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním 

předpisům.“ a číslem z evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností. Výsledek 

zeměměřické činnosti v elektronické podobě a text a číslo podle věty první voják v činné 

službě nebo zaměstnanec zařazený v Ministerstvu obrany podepíše kvalifikovaným 

elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 

Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko, 

musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti. 

__________ 
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19) § 35 a násl. zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
20) § 3 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Oddíl pátý 

Geodetické referenční systémy a státní mapová díla 

§ 17 

 (1) Výsledky zeměměřických činností, využívané ve veřejném zájmu orgány 

zeměměřictví a katastru, musí být ve stanovených územních celcích dokumentovány 

v geodetických referenčních systémech závazných na celém území státu. V těchto 

geodetických referenčních systémech musí být dále dokumentovány stavby ve výstavbě10) na 

celém území státu, pokud je dokumentace jejich skutečného provedení využívána ve veřejném 

zájmu pro vedení kartografických děl.  

(2) Geodetické referenční systémy a státní mapová díla závazná na celém území státu, 

včetně zásad jejich používání, stanoví vláda nařízením. 

(1) Výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu musí být 

dokumentovány v geodetických referenčních systémech závazných na celém území České 

republiky.  

(2) Geodetické referenční systémy závazné na celém území České republiky 

a databáze geodetických údajů, databáze geografických údajů a státní mapová díla 

vytvářená pro celé území České republiky, včetně zásad jejich používání, stanoví vláda 

nařízením. 

 

Oddíl šestý 

Přestupky 

§ 17a 

 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a)  neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být 

využívány pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo, 

kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků, 

b)  zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu 

v geodetických údajích: 

1. bodů geodetických základů,  

2. zhušťovacích bodů a bodů podrobného bodového pole,  

c)  poruší povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických základů,  

d)  neoprávněně využívá nebo rozšiřuje výsledky zeměměřických činností, 

e)  vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilá. 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány 

pro katastr nemovitostí nebo základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických 

činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků,  

b) provádí činnost, jež by mohla v ochranném pásmu značky základního bodového pole 

ohrozit značku nebo ztížit anebo znemožnit její využívání, nebo 

c) vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilý. 
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(2) Vlastník stavby, která tvoří polohopisný obsah kartografických děl, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 2 nepředloží orgánům státní správy nebo orgánům 

územní samosprávy geodetickou část dokumentace skutečného provedení takové stavby. 

(3) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti se dopustí přestupku tím, že 

zničí, poškodí anebo přemístí značku nebo ji učiní nepoužitelnou. 

 (24) Za přestupek podle odstavce 1odstavců 1, 2 nebo 3 může Zeměměřický úřad12a) 

nebo inspektorát12b) a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu 

a v objektech se zvláštním režimem Ministerstvo obrany uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. 

Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze 

uložit pokutu do 250 000 Kč.  

 (35) Promlčecí doba u přestupku podle odstavce 1odstavců 1, 2 nebo 3 činí 3 roky. 

Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho 

spáchání. 

§ 17b 

 (1) Osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti se dopustí přestupku tím, že  

a)  neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických činností 

využívané ve veřejném zájmu, 

b)  nepředloží na vyzvání příslušným orgánům státní správy k nahlédnutí, popřípadě k využití 

geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby, nebo  

c)  neoznámí změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu 

zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, ve lhůtě 30 dnů po zjištění této skutečnosti. 

 (2) Fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění, se dopustí přestupku tím, že  

a)  nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené tímto zákonem pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo 

základní státní mapové dílo,  

b)  odmítne potvrdit praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, která pod jejím 

vedením praxi vykonala, nebo 

c)  neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění, nebo  

d)c) ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně 

způsobilá.  

 (3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 může Zeměměřický úřad nebo inspektorát 

a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním 

režimem Ministerstvo obrany uložit pokutu do 250 000 Kč. 

(4) K řízení o přestupku podle odstavce 2 písm. a) nebo c) je místně příslušný ten 

inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází nemovitost, které se výsledek 

zeměměřické činnosti týká. 

 (4)(5) Promlčecí doba u přestupku podle odstavce 1 nebo 2 činí 5 let. Byla-li promlčecí 

doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání. 

*** 
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Oddíl sedmý 

Společná a přechodná ustanovení 

§ 19 

Vztah ke správnímu řádu 

 Obecné předpisy o správním řízení se vztahují na řízení podle § 3 odst. 2, § 9 odst. 6 

a na udělení a odejmutí úředního oprávnění podle § 14 a 15 tohoto zákona. 

§ 20 

Zmocňovací ustanovení 

 (1) Úřad vyhláškou stanoví 

a)  předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,  

b)  předmět a obsah správy databáze, 

c)  formy poskytování a podmínky užití a rozšiřování dat databáze,  

c)  formu poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze 

spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné 

určování polohy Zeměměřickým úřadem a úplatu za ně, 

d)  předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, kromě děl, která 

jsou výsledky činností uvedených v § 11 odst. 3, a postup při standardizaci geografického 

názvosloví,  

e)  předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou 

s úředním oprávněním a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby využívané 

pro vedení základních státních mapových dělnebo orgány zeměměřictví a katastru,  

f)  náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění 

a formu ověřování výsledků zeměměřických činností,  

g) obsah a způsob provádění zkoušky, 

h) obsah a způsob provádění rozdílové zkoušky,  

i)  obsah digitální technické mapy kraje podle § 4a odst. 4 včetně zjednodušeného způsobu 

vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, rozdělení údajů na veřejné 

a neveřejné, charakteristiky přesnosti a strukturu digitální technické mapy, 

j)  výměnný formát digitální technické mapy kraje, 

k)  formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy kraje, 

l)  údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy kraje při vzniku, změně nebo 

zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu, 

m)  podrobný obsah seznamů podle § 4d odst. 3 písm. c) a d).  

 (2) Ministerstvo obrany vyhláškou stanoví 

a)  náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění 

a formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu,  

b)  obsah a způsob provádění zkoušky,  

c)  obsah a způsob provádění rozdílové zkoušky.  

(3) Obce mohou pro účely vedení digitální technické mapy obce stanovit obecně 

závaznou vyhláškou obsah digitální technické mapy obce nad rámec obsahu digitální technické 

mapy kraje. 
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