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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

ZÁKON
ze dne
2008,
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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb.,
zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 11b)
zní:
„(3) Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) se dále 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 bakalářského
studijního programu 11b) a poté vykonala v České republice nejméně 7 let odborné praxe v
zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, a
c) úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti.
-----------------------11b) § 45 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.
2. V § 14a odst. 1 se za slova „stanovené v § 14 odst. 2 písm. a) a b)“ vkládá čárka a slova
„popřípadě v § 14 odst. 3 písm. a) a b)“.
3. V § 15 odst. 2 se na konci odstavce doplňují slova: „nebo § 14 odst. 3 písm. a)“.
4. § 16 odst. 3 zní: „(3) Fyzická osoba s úředním oprávněním a ukončeným vysokoškolským
vzděláním zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu je oprávněna
používat označení „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“.“
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva
Obecná část
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění (dále jen „zákon“),
neumožňuje osobám s ukončeným vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském
studijním programu zeměměřického směru Geodézie a kartografie získat podle § 14 odst. 2
písm. b) zákona úřední oprávnění pro ověřování geometrického plánu, kopie geometrického
plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru
nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku (oprávnění podle § 13 odst. 1 písm.
a) zákona). Podle platného znění zákona získá oprávnění pouze osoba, která ukončila
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
Z objektivního hlediska ovšem nic nebrání tomu, aby osoba s vysokoškolským
vzděláním v akreditovaném bakalářském studijním programu zeměměřického směru se
standardní dobou studia včetně praxe v délce nejméně 3 a nejvýše 4 roky (§ 45 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách) a s odpovídající praxí nemohla toto oprávnění získat a
plnohodnotně pracovat v oblasti katastru nemovitostí. Největší objem takové práce připadá na
geodety. Současný zákon je diskriminační (činí rozdíly mezi osobami bez rozumného
důvodu), protože de facto nechápe bakalářské studium zeměměřického směru Geodézie a
kartografie jako vysokoškolské vzdělání. Je nutné zdůraznit, že absolvent akreditovaného
bakalářského studijního programu zeměměřického směru Geodézie a kartografie je schopen
plně vykonávat činnosti spojené s ověřováním geometrického plánu, kopie geometrického
plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací v katastru
nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, protože v rámci svého bakalářského
studia je k této činnosti vyškolen.
Studijní předměty v rámci bakalářského studia totiž dostatečně pokrývají přípravu
absolventů bakalářského studia v oblasti technické geodézie, katastru nemovitostí a
pozemkových úprav, která úzce souvisí s úředním oprávněním (srov. § 13 odst. 1 písm. a)
zákona). Bakalářský studijní program je zaměřen na praktickou přípravu k výkonu povolání a
mnoho závěrečných bakalářských prací je věnováno právě oblasti praktické činnosti
v katastru nemovitostí. Existuje i další důvod pro změnu zákona o zeměměřictví spočívající
v tom, že v případě, kdy se student rozhodne nepokračovat v magisterském studiu nebo toto
studium nedokončí, bude mít možnost získat úřední oprávnění, které mu umožní vykonávat
plnohodnotně zeměměřickou praxi.
Přijetí návrhu zákona vyvolá potřebu drobné novely § 15 odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 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.
Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a
s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, a s právem Evropské unie
Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Jedním
z jeho hlavních účelů je rozšíření práva na svobodnou volbu povolání podle čl. 26 odst. 1
Listiny i pro zkušené absolventy bakalářského studijního programu, jimž je dosud bez
rozumného důvodu bráněno v získání úředního oprávnění pro ověřování geometrického
plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru
geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku.
Návrh zákona je v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních
smluv, jimiž je Česká republika vázána.
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Návrh zákona je v souladu s právem Evropské unie. Právo EU nepředepisuje, jaké
požadavky mají být kladeny pro výkon zeměměřických činností. Návrh zákona neodporuje
obecnému zákazu diskriminace z důvodů státní příslušnosti (čl. 12 SES) ani z jiných důvodů
(čl. 13 SES) a nezavádí nové překážky volnému pohybu pracovníků podle čl. 39 SES.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, dopady na životní prostředí a dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrh může přinést nevýznamné zvýšení nároků na státní rozpočet v důsledku možného
nárůstu počtu uchazečů o složení zkoušky odborné způsobilosti.
Návrh nemá dopady na rozpočty krajů a obcí.
Návrh nemá žádné dopady na podnikatelské prostředí České republiky.
Návrh nemá negativní sociální dopady, naopak posiluje právo na svobodnou volbu
povolání a právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací (čl. 26 odst. 1 a 3 Listiny)
pro některé absolventy bakalářských studijních programů.
Návrh neznevýhodňuje muže ani ženy.

Zvláštní část
K čl. I
K bodu 1 (§ 14 odst. 3)
Rozšiřuje se přístup k úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 tím, že místo ukončeného
vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu
postačuje vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň bakalářského studijního
programu. Toto rozšíření je však doprovázeno zpřísněnou podmínkou praxe (7 let pro
bakaláře oproti 5 letům pro magistry) a týká se jen jednoho ze čtyř typů úřední oprávnění
podle § 13 odst. 1 zákona, a sice oprávnění pro ověřování geometrického plánu, kopie
geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických
informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku.
K bodu 2 (§ 14a odst. 1)
Na základě změny podle bodu 1 se přístup ke zkoušce odborné způsobilosti rozšiřuje na výše
definovanou novou skupinu uchazečů.
K bodu 3 (§ 15 odst. 2)
Rozšíření okruhu možných držitelů úředního oprávnění se promítá i do možnosti odejmout
oprávnění v případě ztráty plné způsobilosti k právním úkonům či bezúhonnosti.
K bodu 4 (§ 16 odst. 3)
Označení "úředně oprávněný zeměměřický inženýr" bude moci užívat jen ten držitel úředního
oprávnění, který má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň
magisterského studijního programu, a je tedy „inženýrem“ podle § 46 odst. 4 písm. a) zákona
o vysokých školách.
K čl. II
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Odložení účinnosti zákona o přibližně dva měsíce dává prostor Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu pro provedení potřebných administrativních změn zejména
v oblasti zkoušek odborné způsobilosti.
V Praze, dne 12. Března 2008
Ivan Ohlídal, v. r.
Walter Bartoš, v. r.
Olga Zubová, v. r.
Petr Wolf , v. r.
Miloslav Soušek, v. r.
Marcela Mertinová, v. r.
Jan Látka, v. r.
Jaromír Chalupa, v. r.
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Platné znění měněných 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:
§ 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 programu 11a) 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) Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) se dále 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 bakalářského
studijního programu 11b) a poté vykonala v České republice nejméně 7 let odborné
praxe v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, a
c) úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti.
(4) 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.
(5) Pokud fyzická osoba, která je občanem členského státu Evropské unie, je držitelem
oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13, vydá jí příslušný orgán uvedený v
odstavci 1 na základě její písemné žádosti úřední oprávnění, splňuje-li podmínku uvedenou v
odstavci 2 písm. a) a úspěšně složila srovnávací zkoušku odborné způsobilosti nebo vykonala
v České republice tříletou odbornou praxi v zeměměřických činnostech, pro které žádá o
udělení úředního oprávnění.
(6) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem zeměměřických činností,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň
1 roku.
(7) Absolvování vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru mimo území České
republiky prokáže fyzická osoba osvědčením příslušného orgánu.
(8) Písemná žádost o udělení úředního oprávnění
a) podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) se podává zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu 2)
(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 Praze,
b) podle § 13 odst. 1 písm. d) se podává Ministerstvu obrany.
(9) 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.
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----------------------------------11a) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
11b) § 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

§ 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), popřípadě v § 14 odst.
3 písm. a) a b). Zkouška se koná před odbornou zkušební komisí nejpozději do 6 měsíců ode
dne doručení písemné žádosti o udělení úředního oprávnění příslušnému orgánu uvedenému v
§ 14 odst. 7. 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.
§ 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) nebo §
14 odst. 3 písm. a).
(3) Úřad odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném
porušení pořádku na úseku zeměměřictví, 2) 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
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.
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(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, jejíž úřední oprávnění zaniklo nebo jíž bylo
odejmuto.
§ 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),
c) oznámit příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 14 odst. 1 všechny skutečnosti,
které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění,
d) poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto
osobou ověřených výsledků zeměměřických činností a při dohledu na zeměměřické činnosti
8) uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) a b),
e) vést evidenci výsledků, které ověřila, odděleně podle § 13 odst. 1 písm. a) až d), s
uvedením jména osoby, která zeměměřické činnosti vykonala, katastrálního území, kde byly
zeměměřické činnosti vykonány, data a pořadového čísla ověření,
f) potvrdit vykonanou praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, pokud tato osoba
praxi pod jejím vedením vykonala,
g) 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.
(3) Fyzická osoba s úředním oprávněním a ukončeným vysokoškolským vzděláním
zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu je oprávněna používat
označení "úředně oprávněný zeměměřický inženýr".
(4) 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 a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,
b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní
správy uvedeného v § 14 odst. 1,
c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.
(5) 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 otisk razítka se státním znakem,
jehož obsah je uveden v odstavci 4.
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