Výňatky z Informace OPÚ č. 2/2019 vydané Odborem pozemkových
úprav Státního pozemkového úřadu dne 2. 12. 2019 pod č.j. SPÚ
486218/2019

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších
předpisů, bude v dalším textu označován jako „zákon“; vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav bude v dalším textu
označována jako „vyhláška“; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů bude
v dalším textu označován pouze jako „správní řád“, aktualizovaný Metodický návod k provádění
pozemkových úprav bude v dalším textu označován pouze jako „MN“. (OPÚ = Odbor pozemkových
úprav; OdMPÚ = oddělení metodiky pozemkových úprav; OŘPÚ = oddělení řízení pozemkových úprav,
OZSL = Odbor zastupování státu a legislativy)
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1. Anonymizace dat z ČÚZK od r. 2020 (OPÚ)
Od 1. ledna 2020 budou pro účely zpracování pozemkových úprav poskytována Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním pobočkám i zpracovatelům pozemkových úprav
standardní anonymizovaná data ve formátu VFK.
U nových, případně i již probíhajících smluv doporučujeme upozornit zpracovatele, že si musí
včas, tj. minimálně měsíc předem, požádat ČÚZK o přístup do webových služeb dálkového
přístupu do katastru (WSDP), aby zpracovatel pomocí SW pro zpracování pozemkových úprav
získal potřebné osobní údaje účastníků řízení o pozemkových úpravách a tyto předal SPÚ ve
formátu VFP.
Výjimka z uvedeného režimu je předjednána s ředitelem Sekce správy centrální databáze
ČÚZK Ing. Petrem Kokešem pro první kvartál, tj. nejdéle do konce března.

2. Náležitosti pověření ke vstupu na pozemky (OdMPÚ)
Podle § 6 odst. 9 zákona osoby písemně pověřené pozemkovým úřadem mohou po
předchozím oznámení na úřední desce příslušné obce vstupovat a vjíždět na pozemky ve
stanovené době a vykonávat činnosti vyplývající z tohoto zákona v rozsahu nezbytně nutném,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Uvedené pověření se vztahuje na všechny osoby, které se podílejí na provádění pozemkových
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úprav, tzn. zástupce SPÚ, zhotovitele, katastrálního pracoviště, člena sboru zástupců příp.
obce. Pokud by nastala situace, že bude doplněna nebo vyměněna osoba, která se podílí na
činnosti pozemkových úprav, je třeba pro ni vystavit pověření dodatečně. Osoby pověřené
pobočkou ke vstupu na pozemky musí být v písemném pověření řádně identifikovány
a poučeny, že jsou povinny při vstupu na pozemky na požádání vlastníka pozemku toto
pověření předložit společně s občanským průkazem (viz příslušná šablona v ASPÚ).
Z důvodu GDPR je třeba upravit postup při zveřejňováni tohoto pověření tak, že na úřední
desce bude zveřejněn pouze jmenný seznam osob, u nichž bude uvedena organizace, kterou
zastupují.
Příklad:
- Josef Novák, Státní pozemkový úřad, Pobočka…..; pověření ke vstupu uděleno pod
č.j. SPU……….. dne…….
- Ing. Jarmila Čermáková, Katastrální úřad……, Katastrální pracoviště…..; pověření ke
vstupu uděleno pod č.j. SPU……….. dne……. atd.
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