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VYHLÁŠKA

ze dne 24. dubna 2014

o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
pro účely Ministerstva obrany

Ministerstvo obrany stanoví podle § 20 odst. 2
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho za-
vedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb. a zákona
č. 189/2008 Sb.:

§ 1

Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění

(1) Písemnou žádost o udělení úředního opráv-
nění podává žadatel Ministerstvu obrany (dále jen
„ministerstvo“). Žadatel v žádosti vedle náležitostí
stanovených správním řádem uvede rozsah ověřo-
vání, pro které má být úřední oprávnění, o něž žádá,
uděleno.

(2) Žadatel ke své žádosti připojí

a) doklad o řádném ukončení vysokoškolského
studia ve studijním oboru zeměměřického
směru alespoň magisterského studijního pro-
gramu,

b) potvrzení o vykonané odborné praxi v činnos-
tech, pro jejichž ověřování žádá o udělení úřed-
ního oprávnění, a to v celkovém rozsahu nej-
méně pěti let,

c) přehled výsledků zeměměřických činností, na
nichž se žadatel podílel, s uvedením jejich ná-
zvu, kalendářního roku a měsíce zpracování,
pořadového čísla ověření, pod kterým fyzická
osoba s úředním oprávněním (dále jen „úředně
oprávněný zeměměřický inženýr“) výsledek ze-
měměřických činností ověřila, a údaje o adrese
místa, kde je dokumentace o výsledku zeměmě-
řických činností uložena,

d) samostatně zpracovaný výsledek zeměměřic-
kých činností z oblasti zeměměřických činností,
pro které žádá o udělení úředního oprávnění.

§ 2

Obsah zkoušky

(1) Zkouška pro udělení úředního oprávnění

(dále jen „zkouška“) se člení na část obecnou
a zvláštní a na obhajobu žadatelem samostatně zpra-
covaného výsledku zeměměřických činností.

(2) V obecné části zkoušky se ověřují znalosti
žadatele v oblastech

a) právní úprava zeměměřictví a orgánů zeměmě-
řictví a katastru, včetně působnosti ministerstva
v této oblasti,

b) obecná právní úprava metrologie a obranné
standardizace, katalogizace a státního ověřování
jakosti.

(3) Ve zvláštní části zkoušky žadatel prokazuje
znalost

a) geodetických referenčních systémů a státních
mapových děl závazných na území České repu-
bliky,

b) postupů při zřizování, obnově nebo přemísťo-
vání bodů podrobného bodového pole a vyho-
tovování příslušné dokumentace,

c) postupů při zaměřování a šetření předmětů mě-
ření, které jsou obsahem státních mapových děl
pro potřeby obrany České republiky,

d) dokumentace výsledků zeměměřických činností
a jejího ukládání,

e) postupů při kalibraci a komparaci přístrojů a po-
můcek a zpracování příslušných dokumentů
o tom,

f) postupů při vytyčování prostorové polohy,
včetně jejich přesnosti a kontrolních měření,

g) postupů při měření polohopisu a výškopisu,
včetně jejich přesnosti,

h) měřických postupů k zajištění úplnosti a správ-
nosti výsledků zeměměřických činností,

i) odborné terminologie v oblasti výkonu země-
měřických činností, zejména výkonu zeměmě-
řických činností pro potřeby zajišťování obrany
České republiky.
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(4) Žadatel při obhajobě samostatně zpracova-
ného výsledku zeměměřických činností zdůvodní
správnost postupů, které použil při jeho vyhotovení.

§ 3

Příprava zkoušky

(1) Místo, datum a hodinu konání zkoušky
sdělí ministerstvo žadateli nejpozději 14 dnů přede
dnem konání zkoušky na žadatelem určenou adresu
pro doručování v písemné pozvánce.

(2) Považuje-li odborná zkušební komise
samostatně zpracovaný výsledek zeměměřických
činností podle § 1 odst. 2 písm. d) navržený žadate-
lem k obhajobě za nevhodný, doplní ministerstvo
písemnou pozvánku podle odstavce 1 o výzvu, aby
žadatel nejpozději tři pracovní dny před stanoveným
termínem konání zkoušky předložil ministerstvu
jiný vhodný samostatně zpracovaný výsledek země-
měřických činností.

§ 4

Způsob provádění zkoušky

(1) Zkouška je ústní a její průběh a vyhlášení
jsou veřejné.

(2) Zkouška je skládána před odbornou zku-
šební komisí.

(3) Před zahájením zkoušky odborná zkušební
komise ověří totožnost žadatele.

(4) Odborná zkušební komise postupuje v prů-
běhu zkoušky podle zkušebního řádu, který vydá
ministerstvo. Ministerstvo zkušební řád zpřístupní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) O průběhu zkoušky a jejím výsledku poři-
zuje odborná zkušební komise protokol.

(6) Odborná zkušební komise hodnotí žadatele
stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. O výsledku
zkoušky informuje po jejím ukončení žadatele před-
seda odborné zkušební komise za přítomnosti všech
členů odborné zkušební komise bezprostředně po
vyhodnocení průběhu zkoušky.

§ 5

Opakování zkoušky

(1) Žadateli, který zkoušku nesložil úspěšně,

stanoví ministerstvo na základě jeho žádosti termín
pro opakování zkoušky.

(2) Pro stanovení termínu opakování zkoušky,
její obsah a průběh se § 2 až 4 užijí obdobně.

§ 6

Rozdílová zkouška

(1) Pro stanovení termínu rozdílové zkoušky
a její průběh a opakování se § 3 až 5 užijí obdobně.

(2) Ministerstvo posoudí rozdíly mezi zeměmě-
řickými činnostmi, pro jejichž ověřování žadatel
žádá o udělení úředního oprávnění, vykonávanými
žadatelem v členském státě jeho původu a zeměmě-
řickými činnostmi vykonávanými v České republice,
a vzděláním a přípravou na ně. Žadatel vykoná
zkoušku pouze v rozsahu zjištěných odlišností.

§ 7

Forma ověřování výsledků zeměměřických
činností pro potřeby zajišťování obrany

České republiky

(1) Ověření výsledku zeměměřických činností
pro potřeby zajišťování obrany České republiky
úředně oprávněný zeměměřický inženýr vyznačí na
všech stejnopisech výsledku zeměměřických čin-
ností.

(2) Ověření výsledku zeměměřických činností
vyhotoveného v analogové podobě úředně opráv-
něný zeměměřický inženýr vždy vyznačí na po-
slední straně každé samostatné části výsledku země-
měřických činností, která obsahuje text. Pokud se
taková část skládá z více listů, musí být listy pevně
spojeny; spoj listů v takovém případě úředně opráv-
něný zeměměřický inženýr přelepí a opatří svým
podpisem tak, aby podpis přecházel ze stránky textu
přes místo přelepení.

(3) K vyznačení ověření výsledku zeměměřic-
kých činností připojí úředně oprávněný zeměmě-
řický inženýr datum jeho vyhotovení a otisk jím
používaného razítka, pod který uvede číslo evidence
ověřovaného výsledku; ověření výsledku zeměmě-
řických činností následně úředně oprávněný země-
měřický inženýr podepíše.

(4) Ověření výsledku zeměměřických činností
vyhotoveného v digitální podobě provádí úředně
oprávněný zeměměřický inženýr připojením doku-
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mentu v podobě datové zprávy k výsledku zeměmě-
řických činností vyhotoveného v digitální podobě
nebo k výstupu autorizované konverze doku-
mentů1), jehož vstupem je výsledek zeměměřických
činností v analogové podobě; datová zpráva obsahuje
text podle § 16 odst. 4 zákona o zeměměřictví, da-
tum vyhotovení ověření a slova „otisk razítka opráv-
něného zeměměřického inženýra“. K dokumentu
v podobě datové zprávy připojí úředně oprávněný
zeměměřický inženýr uznávaný elektronický pod-
pis2).

(5) Pro dokument v podobě datové zprávy po-
dle odstavce 4 se jako výstupní datový formát použi-
je výstupní datový formát statických textových do-
kumentů a statických kombinovaných textových
a obrazových dokumentů podle vyhlášky o podrob-
nostech spisové služby [datový formát Portable
Document Format for the Long-term Archiving
(PDF/A, ISO 19005)].

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 114/1997 Sb., o náležitostech žá-
dosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik
úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků
zeměměřických činností pro potřeby obrany státu,
se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

MgA. Stropnický v. r.
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1) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
2) § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém

podpisu), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2014

o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zá-
kona č. 359/2012 Sb., k provedení § 40 odst. 4 a § 41
odst. 5 písm. a) veterinárního zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie1)

a) podrobnější veterinární a hygienické požadavky
pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat
v zájmovém chovu,

b) způsob označení místa zahrabání kadáveru
koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování
informací v oblasti norem a technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v plat-
ném znění.

§ 2

Veterinární a hygienické požadavky pro místo
určené pro ukládání kadáverů zvířat

v zájmovém chovu

(1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zví-

řat v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver zví-
řete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu minimálně
10 let.

(2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat
v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní
zdroj2) a musí být vzdáleno od

a) vodního zdroje2) nejméně 200 m,

b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou
rekreaci3) a pozemní komunikace4), s výjim-
kou příjezdové pozemní komunikace, nejméně
100 m a

c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.

(3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti
těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu.
Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém
chovu, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní
voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu uklá-
dán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě roz-
ložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Ka-
dáver zvířete v zájmovém chovu musí být ošetřen
nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekč-
ním prostředkem a následně zasypán vrstvou zky-
přené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně te-
rénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu
o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm
do úrovně terénu.

(4) Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru
zvířete v zájmovém chovu musí být nezaměnitelně
označeno s vyznačením data uložení.

Sbírka zákonů č. 82 / 2014Částka 33 Strana 869

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro
vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení
(ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Evropské Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádějí nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky
a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, v platném znění.

2) § 2 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004
Sb.

3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 347/2009 Sb.



(5) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat
v zájmovém chovu musí být zajištěno proti vniknutí
zvířat.

§ 3

Způsob označení místa zahrabání kadáveru koně
v zájmovém chovu na vlastním pozemku

Místo zahrabání kadáveru koně v zájmovém
chovu na vlastním pozemku musí být po dobu sta-

novenou veterinárním zákonem čitelně označeno
údaji o tom, že se jedná o zahrabání kadáveru koně
a datu tohoto zahrabání. Označení musí odolat ne-
příznivým povětrnostním vlivům.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2014.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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