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ZÁPIS O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI A POSKYTOVÁNI VÝSTUPŮ 
MEZI AOPK ČR a SPÚ 

   

Článek I. 
Strany 

 
  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,  
Kaplanova 1, 148 00 Praha 4,  
zastoupená ředitelem RNDr. Františkem Pelcem 
IČ: 62933591 
 
dále „AOPK ČR“ 
 
a 
 
Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
zastoupený ústředním ředitelem Ing. Martinem Vrbou 
IČ: 00020699 
 
dále „SPÚ“ 
 
AOPK ČR a SPÚ dále společně též „strany“ 
 
uzavírají podle § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
zápis o vzájemné spolupráci a poskytování výstupů (dále jen „zápis“). 

 

Článek II. 
Předmět zápisu 

Strany se tímto zavazují realizovat vzájemnou dohodu z jednání 12.5.2021 za účasti 
zástupců SPÚ, MŽP a AOPK ČR ve věci zasílání sdělení dle ustanovení § 6 zákona 
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen „Z503“), ve znění pozdějších předpisů, kde bylo dohodnuto, že bude s účinností od 
17. května 2021 vydávat sdělení dle § 6 odst. 2 Z503 v návaznosti na ustanovení § 42, § 75 
odst. 2 a § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, za rezort životního prostředí AOPK ČR. 

Jako odpovídající forma plnění poskytování sdělení ohledně nezcizitelnosti majetku státu 
zasahující na území maloplošných chráněných území byla projednána stávající podoba 
automatizovaného reportu poskytovaného skrze aplikaci „Identifikace parcel v ZCHÚ“ 
(IPAR), pomocí níž je možné provádět automatickou identifikaci parcely z hlediska její 
lokalizace k vymezení zvláště chráněných území (ZCHÚ). Součástí výstupu z aplikace je 
digitálně automatizovaně podepsaný dokument ve formátu PDF s informací o tom, zda daná 
parcela leží, neleží, anebo leží částečně v ZCHÚ a či v jeho ochranném pásmu. Výstup 
z této aplikace byl vzájemně odsouhlasen příslušnými institucemi (MŽP, SPÚ, AOPK ČR) ve 
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vztahu k Z503 jako odpovídající poklad pro určení či vyloučení působnosti MŽP při udělování 
schvalovacích doložek. 

Na základě výše uvedené dohody: 

1. AOPK ČR počínaje dnem účinnosti této tohoto zápisu zpřístupní pro vybrané 
zaměstnance SPÚ a bude nadále provozovat bezúplatně aplikaci „Identifikace parcel 
v ZCHÚ“ (IPAR), pomocí níž je možné provádět automatickou identifikaci parcel/-y 
z hlediska její lokalizace k vymezení zvláště chráněných území (ZCHÚ);  

2. AOPK ČR bude udržovat data vymezení chráněných území aktuální a zároveň bude 
i průběžně aktualizovat referenční údaje o vymezení parcelní situace odpovídající 
základnímu registru RÚIAN tak, aby automatizované protokoly byly aktuální s ohledem 
na platné údaje v obou porovnávaných registrech; 

3. SPÚ se zavazuje primárně využívat tuto aplikaci s cílem minimalizovat množství žádostí 
SPÚ adresovaných na AOPK ČR v souvislosti s příslušnou agendou. V případě zjištění 
překryvu dotazované parcely s vymezením ZCHÚ se zároveň zavazuje kontaktovat 
napřímo příslušné regionální pracoviště AOPK ČR (viz kontakt na datovou schránku RP 
AOPK ČR v rámci generovaného dokumentu) s dotazem, zda budeme mít AOPK ČR 
o parcelu přednostní zájem a následně postupovat dle Z503; 

4. AOPK ČR a SPÚ si vzájemně potvrzují, že pro účely výkonu služebního úřadu si na 
základě žádosti jedné ze stran mohou bezúplatně poskytovat data v odpovídajících 
formátech. Daty se pro účely tohoto zápisu rozumí data pořizovaná nebo spravovaná 
stranami a datové sady založené na interpretaci primárních dat. V případě AOPK ČR se 
jedná především o data o vymezení chráněných území, v případě SPÚ pak o datové 
sady posuzovaných pozemků ve vlastnictví SPÚ s ohledem na Z503; 

5. Konkrétní spolupráce stran, především výměny a poskytování dat budou vždy definovány 
v průvodních předávacích protokolech. 

 
Článek III. 

Podmínky užití aplikace a výstupů další ujednání 

1. Aplikace IPAR je dostupná bez dalších provozních a licenčních nákladů pro zaměstnance 
SPÚ na internetové adrese http://webgis.nature.cz/ipar. Přihlašovací údaje do 
informačního systému ochrany přírody (ISOP) byly vygenerovány a zaslány jednotlivým 
zaměstnancům SPÚ prostřednictvím odboru ISOP.  

2. Počet přístupů zaměstnanců SPÚ není množstevně omezen. Seznam osob SPÚ 
s požadavky přidělení/zamítnutí přístupu k aplikaci bude opakovaně zasílat kontaktní 
osoba SPÚ na kontaktní osobu za AOPK ČR – blíže viz příloha č.1. AOPK ČR může 
kontaktní osobu jednostranně změnit.  

3. Plánovaný výpadek služeb, nebo změnu kontaktních údajů se zavazují obě strany hlásit 
dopředu protistraně formou e-mailové zprávy. 

4. AOPK ČR se zavazuje zajistit plynulý chod umožňující plnohodnotné využívání této 
aplikace a vyškolit pro práci odpovídající počet pracovníků SPÚ v počtu 2 online  
seminářů. 

5. AOPK ČR neodpovídá za případnou nepravdivost, nebo neaktuálnost výstupních 
informací zapříčiněných poskytnutím chybných údajů ze strany orgánů ochrany přírody či 
neplněním jejich povinností stanovených ust. § 42 zákona č. 114/1992 Sb., nebo 
uvedením nepřesných údajů v registru RÚIAN.  Blíže viz příloha č.1  -  Upozornění na 
data poskytovaná aplikací IPAR. 

 
Článek IV. 

Doba plnění 

Tento zápis se uzavírá na dobu neurčitou. 
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Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento zápis může být měněn pouze písemnými číslovanými dodatky 
s podpisy zástupců obou stran. Tento zápis nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. 

2. Tento zápis může být vypovězen kteroukoliv ze stran v případě podstatného porušení 
podmínek plnění druhou ze stran. Strany se dohodly, že výpovědní doba činí 1 měsíc 
a počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla tato 
výpověď doručena druhé straně; nedohodnou-li se strany jinak. 

3. Tento zápis je závazný také pro případné právní nástupce obou stran. 

4. Strany v tomto zápisu dostatečně určily předmět svých závazků. 

5. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto zápisu odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné 
vůli a že tento zápis neuzavřely v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 
čehož připojují své podpisy. 

 
 
Za Státní pozemkový úřad   Za Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR 
 
Ing. Martin Vrba RNDr. František Pelc 
ředitel ředitel  
 
 
 
V Praze dne ........................ V Praze dne ..........................  
 
 
Podpis:  Podpis: 


