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ZÁKON  
O  ZEMĚMĚŘICKÝCH  A 
KATASTRÁLNÍCH  ORGÁNECH

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví 
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115 

Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a 
katastrálních orgánech, vznikly dnem 
1.1.1993 
Český úřad zeměměřický a katastrální (změna §
2 odst 1 bod 2 zákona č 2/1969 Sb )

Zeměměřické a katastrální orgány  

2 odst. 1 bod 2 zákona č. 2/1969 Sb.)
Zeměměřické a katastrální inspektoráty (7)
Katastrální úřady (v každém okrese) – (76 
později 77)

Zákonem č. 107/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 
České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a 
katastrálních orgánech,  vznikl Zeměměřický úřad, jako 
orgán státní správy zeměměřictví s celostátní působností se 
sídlem v Praze (účinnost 1.6.1994).

Zeměměřické a katastrální orgány  
(rok 1994)
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Zákonem č. 175/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o 
zeměměřických a katastrálních orgánech, byly zrušeny všechny 
katastrální úřady (77) a zřízeny nové katastrální úřady (14).
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 368/2013 
Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, 
sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného 

Zeměměřické a katastrální orgány dnes 
(2004 dodnes)

y ý y j p p
katastrálního úřadu k 1.1.2014

Působnost se rozlišuje 
věcná 
územní

Druhy působností  

územní 

Územní působnost se dělí na
celostátní a
regionální, tj. menší prostor než je státní území.

Územní působnost
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Ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České 
republiky se sídlem v Praze

V čele předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České 
republiky

Český úřad zeměměřický a katastrální

Právní nástupce Českého úřadu geodetického a kartografického 
(§ 12 odst. 1)

Územní působnost ‐ celostátní
Věcná působnost (§ 3)

Český úřad zeměměřický a katastrální

i) stanovuje …
j) uděluje …
k) organizuje

a) zabezpečuje ….
b) koordinuje ….
c) zajišťuje …
d) řídí k) organizuje …

l) vede …
m) vydává …
n) vykonává
m) plní …

d) řídí …
e) vykonává ..
f) rozhoduje …
g) schvaluje …
h) rozhoduje …

a) zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1. správy katastru nemovitostí České republiky, 
2. budování a údržby bodových polí,
3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních 

mapových děl a jiných publikací,
4 standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území

Český úřad zeměměřický a katastrální

4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území 
České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických 
objektů z území mimo Českou republiku,

5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému 
zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,
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b) koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České 
republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
c) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a 
katastru nemovitostí České republiky,
d) řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady, není-li v 

Český úřad zeměměřický a katastrální

tomto zákoně stanoveno jinak,
e) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České 
republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými 
prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje 
katastru nemovitostí formou dálkového přístupu, (od roku 2004)

f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon 
zeměměřických činností, 
g) schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a 
názvy katastrálních území,

Český úřad zeměměřický a katastrální

h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického 
úřadu a inspektorátů,
i) stanovuje správce základních a tématických státních 
mapových děl,

j) uděluje a odnímá úřední oprávnění, 
k) organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a 
srovnávací zkoušky odborné způsobilosti pro udělení 
úředního oprávnění,
l) vede seznam fyzických osob kterým udělil úřední

Český úřad zeměměřický a katastrální

l) vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední 
oprávnění,
m) vydává základní státní mapová díla a tématická státní 
mapová díla, 
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n) vykonává správu základního registru územní identifikace, 
adres a nemovisotí a informačního systému územní 
identifikace (od 1.7.2010),

m) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního 
předpisu a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj

Český úřad zeměměřický a katastrální

předpisu a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj 
zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

Právní nástupce Zeměměřického ústavu (§ 12 
odst. 2)  
Územní působnost - celostátní
Věcná působnost (§ 3a)

Český úřad zeměměřický a katastrální

Věcná působnost (§ 3a)

a) vykonává správu geodetických základů České republiky, 

b) rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických 
značek základního bodového pole, včetně signalizačního a 
ochranného zařízení bodu bodového pole,

c) vykonává správu základních státních mapových děl a

Zeměměřický úřad

c) vykonává správu základních státních mapových děl a 
tématických státních mapových děl stanovených Úřadem, 

d) vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných 
v technických jednotkách,

e) vykonává správu základní báze geografických dat České 
republiky,
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f) vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je 
specializovaným archivem, 

g) provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v 
dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic, 

h) j d á á š í řádk ú k ě ěři t í

Zeměměřický úřad

h) projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví 
podle zvláštního zákona, 

i) plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří 
ČÚZK.

Věcná působnost (§ 4)

a) kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí 
České republiky katastrálními úřady,

b) dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických 
činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí 
Č ké blik tát í é díl

Zeměměřické 
a katastrální inspektoráty (ZKI)

České republiky a státní mapové dílo,

c) předkládají ČÚZK návrhy na opatření k odstranění 
nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen 
a) a b),

d) rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních 
úřadů (ve smyslu správního řádu jsou nadřízenými orgány 
katastrálním úřadům),  

e) předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění,  

f) projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví 
podle zvláštního zákona,  

) l í d lší úk l ú k ě ěři t í dl lášt íh

Zeměměřické 
a katastrální inspektoráty (ZKI)

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního 
předpisu  a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří 
ČÚZK.
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Územní působnost – podle vyšších územních 
samosprávných celků (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o 
vytvoření vyšších územních samosprávných celků) –
příloha č. 1
7 ZKI vždy pro 1 – 3 kraje

Zeměměřické 
a katastrální inspektoráty (ZKI)

ZKI  v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody 
Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje.

ZKI v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro 
územní obvod Jihočeského kraje.

ZKI v Liberci který vykonává působnost pro územní

Zeměměřické 
a katastrální inspektoráty (ZKI)

ZKI v Liberci, který vykonává působnost pro územní 
obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

ZKI v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody 
Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

ZKI v Pardubicích, který vykonává působnost pro 
územní obvody Pardubického kraje a 
Královéhradeckého kraje. 

ZKI v Plzni, který vykonává působnost pro územní 
obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

Zeměměřické 
a katastrální inspektoráty (ZKI)

y j j

ZKI v Praze, který vykonává působnost pro územní 
obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje
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Katastrální úřady nejsou právními nástupci středisek 
geodézie

Věcná působnost (§ 5)

a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České 
republiky,   

Katastrální úřady (KÚ)

b) vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí 
polohového a výškového, 

c) projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí 
České republiky podle katastrálního zákona,  

d) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují 
činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,

e) schvalují změny hranic katastrálních území,

f) vykonávají správu základních státních mapových děl  
stanovených Úřadem,

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru 

Katastrální úřady (KÚ)

nemovitostí České republiky, kterými je pověří ČÚZK.

Územní působnost – podle vyšších územních 
samosprávných celků (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o 
vytvoření vyšších územních samosprávných celků) –
příloha č. 2
14 – v každém kraji 
Zák č 175/2003 Sb b l š h k t t ál í úř d

Katastrální úřady (KÚ)

Zákonem č. 175/2003 Sb. byly všechny katastrální úřady 
zrušeny a nově byly zřízeno 14 katastrálních úřadů (§ 79 
odst. 1 Ústavy) 
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1. KÚ pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

2. KÚ pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,

3. KÚ pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,

4 KÚ pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové

Katastrální úřady (KÚ)

4. KÚ pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,

5. KÚ pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,

6. KÚ pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, 

7. KÚ pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,

8. KÚ pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
9. KÚ pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
10. KÚ pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
11. KÚ pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,

Katastrální úřady (KÚ)

p ý j p ,
12. KÚ pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
13. KÚ pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,
14. KÚ pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

Děkuji za pozornost.

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví 
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji
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Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.


