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Anotace 

 

ŠURKOVSKÁ, Hana. Návrh ochrany městského úřadu: Diplomová práce: Havířov 

2009, 77 str., 4 příl.: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, katedra 

Bezpečnostního inženýrství. Vedoucí diplomové práce Ing. Libor Foldyna  

 

 Téma, kterým se zabývá má diplomová práce, se dotýká ochrany městského úřadu             

a katastrálního úřadu a jejich bezpečnosti, a to především ve vztahu k utajovaným nebo 

citlivým informacím, se kterými je v daných institucích nakládáno. Diplomová práce je 

zaměřena především na analýzu a zhodnocení stávajících podmínek zabezpečení, dále pak 

prostředků a prostorů určených k práci s různým druhem informací a bezpečnostních opatření 

městského úřadu a katastrálního úřadu s cílem posoudit, zda všechny tyto bezpečnostní prvky 

zabezpečení, ať už stanovené zákonem nebo vnitřními předpisy, jsou dostatečné a tvoří jeden 

harmonický celek bezpečnostní mikroinfrastruktury daného subjektu. Dle analýzy pro daný 

subjekt je zde zpracován návrh opatření, který zajišťuje větší bezpečnost se snížnou mírou 

rizika. V neposlední řadě tato práce analyzuje způsob dodržování bezpečnostních zásad pro 

práci s různě citlivými daty a informacemi a jsou navržena opatření pro zlepšení. 
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Annotation 

 

 ŠURKOVSKÁ, Hana. A Propsal for the Security of a Municipal Office: DIPLOMA 

THESIS. Havířov 2009, 77 p., 4 suppl.: VŠB – TU Ostrava, Fakulty of Safety Engineering,  

Department of Safety Engineering. Supervisit: Ing. Libor Foldyna. 

 

The theme, which deals with the thesis, it affects the protection of urban cadastral 

office and office and security, particularly in relation to classified or sensitive information, 

which is treated in the institutions. Thesis focuses on analysis and evaluation of current 

security conditions, as well as resources and space to work with different kinds of information 

and security measures Magistrate and cadastral office in order to assess whether all of these 

security features security, whether provided by law or internal regulations are sufficient and 

form one harmonious whole security mikroinfrastruktury of the body. According to the 

analysis of the body is a draft measure, which provides greater security to reduced levels of 

risk. Last but not least, this thesis analyzes the way of compliance with safety guidelines for 

working with different sensitive data and information, and proposes measures for 

improvement. 
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 6 

Obsah: 

1. Úvod ......................................................................................................................    3 

2. Cíl práce ................................................................................................................    5 

3. Rešerše ..................................................................................................................    6 

4. Definice pojmŧ .....................................................................................................    8 

5. Informace a jejich význam  ................................................................................    9 

6. Základní legislativa pro „Ochranu utajovaných informací“ ..........................  10 

6.1. Ochrana utajovaných informací ....................................................................  12 

6.1.1. Mimořádně vážná újma zájmu ČR ..................................................  13 

6.1.2. Vážná újma zájmu ČR .....................................................................  13 

6.1.3. Prostá újmu zájmu ČR ....................................................................  14 

6.1.4. Nevýhodné pro zájmy ČR ................................................................  14 

6.2. Manipulace a uchovávání utajovaných informací ........................................  15 

7. Městské úřady .....................................................................................................  16 

7.1. Obecní úřad – Magistrát z obecného hlediska ...............................................  17 

 7.1.1. Struktura úřadu ...............................................................................  17 

 7.1.2. Osoby přicházející do styku s utajovanými informacemi ................  17 

7.2.  Magistrát města Havířova .............................................................................  19 

  7.2.1.  Postavení a působnost Magistrátu ................................................  19 

  7.2.2.  Technický a provozní popis budovy Magistrátu města Havířova ..  19 

7.2.3.  Členění magistrátu a jeho oblasti dotýkající se UI .......................  22 

 7.2.4.  Zabezpečená oblast .......................................................................  23  

  7.2.5.  Prostory pod zesíleným bezpečnostním dohledem ........................  23 

  7.2.6.  Rozbor možných rizik – Městské úřady .........................................  25 

  7.2.7.  Bezpečnostní opatření proti potencionálně hrozícím rizikům .......  26 

7.2.8.  Shodnocní bezpečnostních opatření Magistrátu a celkové 

zabezpečenosti objektu a návrh opatření ......................................  26 

8. Katastrální úřady ...............................................................................................  27 

8.1. Dnešní katastr nemovitostí České republiky a její legislativní základy ........  28 

8.1.1. Údaje evidované dnešním katastrem a jejich účel ..........................  29 

8.2. Katastr obecně ...............................................................................................  29 

8.3. Poskytování údajů z katastru .........................................................................  30 

  8.3.1. Nahlížení do katastru na katastrálních pracovištích ......................  31 



 7 

  8.3.2. Nahlížení do KN – přes internet .....................................................  31 

  8.3.3. Dálkový přístup k údajům katastru – přes internet ........................  31 

  8.3.4. Neveřejné dokumenty .....................................................................  32 

 8.4. Zabezpečení údajů katastru ...........................................................................  33 

 8.5. Bezpečnostní politika ochrany informací Katastru obecně ...........................  34 

  8.5.1. Odpovědné osoby ............................................................................  34 

  8.5.2. Klasifikace informačních aktiv Katastru ........................................  35 

  8.5.3. Zajištění ochrany informací dle klasifikace ....................................  36 

 8.6. Zavedená bezpečnostní opatření a fungující režimy .....................................  38 

 8.7. Reálný pohled na zabezpečení vybraných katastrálních úřadů .....................  40 

  8.7.1.  Katastrální pracoviště Havířov ......................................................  41 

  8.7.2. Katastrální pracoviště Karviná .......................................................  42 

  8.7.3. Katastrální pracoviště Frýdek Místek .............................................  44 

 8.8. Rozbor možných rizik – Katastry ..................................................................  46 

 8.9. Srovnání zabezpečení Katastrálních úřadů a jejich nedostatky .....................  48 

9. Návrh ochrany Katastrálního úřadu a opatření k odstranění nedostatkŧ ....  49 

9.1. Návrh s rozborem jednotlivých bezpečnostních prvků ochrany ....................  50 

 9.1.1. Perimetrická ochrana ......................................................................  51 

 9.1.2. Plášťová ochrana ............................................................................  52 

 9.1.3. Kontrola vstupu a režim návštěv......................................................  54 

 9.1.4. Ostraha a Elektronické zabezpečovací signalizace .........................  55 

 9.1.5. Zařízení elektrické požární signalizace ...........................................  56 

9.1.6. Zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu UI .....................  57 

  9.1.7. Úschovné objekty .............................................................................  57 

  9.1.8. Fyzická bezpečnost informačních systémů ......................................  57 

  9.1.9. Vyhodnocení návrhu fyzické bezpečnosti ........................................  59 

10. Pohled veřejnosti na zabezpečení katastru – „statistický prŧzkum“ .............  62 

11. Závěr ....................................................................................................................  67 

12. Seznam zkratek ...................................................................................................  69 

13. Seznam obrázkŧ ..................................................................................................  70 

14. Seznam tabulek ...................................................................................................  71 

15. Seznam grafŧ .......................................................................................................  72 

16. Seznam použité literatury ..................................................................................  73 

17. Přílohová část  - Seznam příloh .........................................................................  77 



 8 

1. Úvod 

 

 Na úvod mé diplomové práce bych poznamenala pár slov souvisejících se zadaným 

tématem, které zde zpracovávám tj. Návrh ochrany městského úřadu s prostory podléhajícími 

režimu utajení (katastrální úřad). Mou práci inspirovala v dnešní době již nesčetněkrát 

zmiňovaná pravda tj. „ Informace jsou dnes to nejcennější, co máme.“ Samozřejmě, že na 

tento výrok se dá pohlížet ze dvou stran a to jak na vědomosti, které svou šikovností, 

dovedností a inteligencí disponujeme jako s duševním vlastnictvím a nebo v opačné rovině 

jako na informace, které plní víceméně hmotný kapitál ať už určený k vydírání, zdárnému 

lobbingu, špionáži, vedení dobrých obchodních a marketingových tahů nebo k újmě zájmů 

České republiky. A právě i tento typ informací, které jsem popsala jako poslední často bývají 

archivovány a rychle dostupné především ve věcech veřejných. Za jedno takové centrum takto 

významných informací lze považovat i naše obecní - městské úřady a katastrální úřady, kde 

tyto informace bezpochyby jsou. 

Abych dospěla k jakési systematičnosti, hned v počátku se budu zabývat především 

obecnou úrovní městských úřadů a magistrátů v České republice, jejich strukturou a pohledem 

na to kdo je oprávněn a v jakém rozsahu s utajovanými informacemi těchto úřadů nakládat.  

 V rámci utajovaných písemností a dokumentace podléhající některému z režimů 

utajení jsem se budu snažit dopátrat způsobu ochrany této dokumentace na konkrétním 

Městském úřadě. Jedná se o odbor pro vnitřní záležitosti – tzn. nakládaní s tiskopisy pro 

občanské průkazy, informace spadající pod evidenci občanů (tzv. „matrika“), organizační 

odbor – z pohledu krizového plánování, obrany státu a v neposlední řadě o Katastrální úřady  

a jejich archivy (tj. spisovny – archiv současné spisové dokumentace, archiv Pozemkové 

knihy atd.).  

Pro svou analýzu a následnou syntézu své práce jsem si vybrala Statutární město 

Havířov jako jeden subjekt v jehož objektu se nachází další úřad, který sice nespadá přímo 

pod toto Statutární město, ale je v komplexu budov Magistrátu, tj. Katastrální úřad, který 

podrobím, společně s Katastrálním úřadem Frýdek – Místek a Karviná, zkoumání po stránce 

celkového zabezpečení objektu jako celku proti narušení zvenčí a pak proti cílenému narušení 

příslušného úřadu za účelem získaných informací předem specifikovaných a obsahujících data 

osobního charakteru nebo data, u kterých je nakládání s nimi upraveno buďto zákonem, 

vyhláškou nebo jiným předpisem.  
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Má diplomová práce je zaměřená na to, aby poukázala na nedostatky, se kterými jsem 

se během seznamování se s informacemi nutnými k dalšímu zpracování mé diplomové práce, 

na jednotlivých pracovištích městských úřadů a katastrálních úřadů setkala. 
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2. Cíl práce 

 

 Cílem mé diplomové práce je provést především analýzu zabezpečovacích prvků 

městských a katastrálních úřadů, které jsou momentálně v daných místech k dispozici a které 

budu mít za úkol zhodnotit po stránce bezpečnostních opatření souvisejících s každodenním 

pracovním provozem na daných pracovištích v České republice. Svému průzkumu a pátrání 

podrobím především úřady nacházející se v Moravskoslezském kraji. Dalším mým úkolem 

kromě zhodnocení dosavadních bezpečnostních opatření bude v případě potřeby, také snaha 

navrhnout jiná opatření, která povedou ke zlepšení celkové bezpečnostní politiky, jakou by 

měli dané úřady ve vztahu k citlivým - „utajovaným“ informacím a datům, se kterými jsou 

oprávněni nakládat, již ve vlastním zájmu vést. Celá práce tak povede k vypracování návrhu 

ochrany mnou zvoleného Katastrálního úřadu v Karviné a k srovnání úrovně zabezpečení 

Městských a Katastrálních úřadů, a to včetně s prostory podléhajícími režimu utajení.  

Důvodem proč má práce sleduje nejen městské úřady, ale i úřady katastrální je ten, že 

chci poukázat na důležitost uchovávaných a zpracovávaných dat na obou úřadech a na rozdíly 

zabezepčení těchto dat a jejich oporu a nedostatky v zákonech. 

Chci poukázat na nedostatky podléhající pracovnímu stereotypu, které je třeba 

odstranit, neboť se stávají potencionálními zdroji úniku informací na daném pracovišti, kdy se 

zde především zvyšuje pravděpodobnost chyby lidského faktoru. Pokusím se nastavit 

charakteristické parametry pro daný typ práce, informace nebo vymezené pracovní prostory 

v závislosti na datech, které jsou v místě zpracovávány tak, aby se dalo dostatečně vyvarovat 

možným rizikům úniku informací a to už v jakékoliv utajované rovině, ve které se budeme 

momentálně pohybovat.  
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3. Rešerše 

 

 Pro svou práci jsem potřebovala velké množství informací, které jsem pochopitelně 

čerpala z konzultací s příslušnými pracovníky na konkrétních úřadech, které jsou podrobeny 

zvláštním bezpečnostním opatřením, nebo pak z různých odborných článků a odborné 

literatury, která mi byla k dispozici. Bylo obtížné vybrat z množství literatury ty knihy nebo 

publikace, které se mi staly oporou pro zpracování mé práce. Často se stávalo, že kvantita 

informací neodpovídala kvalitě a naopak. Mnohdy v krátkém odstavci jedné publikaci bylo 

obsaženo daleko více informací než bylo tomu v jiné publikaci, kde tentýž problém, který byl 

řešen jinde v jediném odstavci, byl zde popisován na dvou stránkách. Zaměřila jsem se proto 

na věcnou stránku daných informací a čerpala převážně ze zákonů, vyhlášek a směrnic,           

a spoustu informací jsem si ověřovala konzultací s odborníky na daných úřadech z důvodu, 

zda se nejedná o zkreslené informace. 

Uvádím zde literaturu, která se mi nakonec stala tou pravou oporou pro zpracování mé 

diplomové práce a poskytla mi tak cenné informace, kterých jsem se mohla následně přidržet. 

 

ŠENOVSKÝ, Michal a ADAMEC, Vilém: Právní rámec krizového managementu,  

 1. vyd., SPBI Ostrava, 2005, ISBN: 80-86634-55-8 

  

 Tato kniha mi poskytla odrazový můstek pro informace z oblasti zvlášních 

skutečností, i přesto, že se nejedná o utajované informace, dle zákona 412/2005  Sb. nabídla 

mi informace z oblasti nakládání s písemnostmi spadajícími pod oblast zvláštních skutečností 

a seznámila mě z oblastmi do kterých zvláštní skutečnosti zasahují jako je například 

personální, administrativní, objektová, technická bezpečnost i bezpečnost informačních 

systémů, kterými se ve své práci podroněji zabývám. 

 

 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 Základním zdrojem v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní 

způsobilosti pro mne byl právě samotný zákon č. 412/2005 Sb. z něhož jsem čerpala záchytná 

fakta pro obecnou úroveň této oblasti kterou se zabývá úvod mé práce. V tomto zákoně jsou 

přesně stanovené zákonitosti roztřídění utajovaných informací do 4 skupin, specifikace 
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jednotlivých skupin, způsoby manipulace s těmito informacemi, způsoby jejich zabezpečení, 

stanovení bezpečnostní způsobilosti  a požadvky pro její ustanovení. 

 

 

Vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění pozdějších předpisů (včetně Přílohy č. 1) 

 

Největší oporou při vypracování Návrhu ochrany Katastrálního úřadu, který jsem 

realizovala v závěru druhé části mé diplomové práce pro mne byla právě Vyhláška                    

č. 528/2005 Sb. a to hlavě její Příloha č. 1 kde jsou přesně definované požadavky pro 

jednotlivé stupně a druhy zabezečení objektu a v něm uchovávaných utajovaných informací. 

Právě díky této literatuře jsem byla schopna zpracovat tento Návrh ochrany a posoudit 

dostatečnost použitých bezpečnostních prvků. 

 

 

Interní směrnice ČÚZK: Bezečnostní politka ochrany informací ze dne 7. 3. 2008 

 

 Právě tyto Interní směrnice změnily můj pohled na zabezpečení Katastru v oblasti 

bezpečnosti ochrany informací zde zpracovávaných a uchovávaných. Bez tohoto dokumentu 

bych nedokázala reálně posoudit obecnou rovinu zaběhnutých bezpečnostních opatření 

fungujících v oblasti Katastrálních úřadů. 
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4. Definice pojmŧ 

 

Utajované informace  (UI) 

-  informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči 

označená  v  souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může 

způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem 

nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací [1] 

 

Zabezpečená oblast 

-  je ohraničený prostor splňující podmínky vyhlášky č. 528/2005 Sb.,                     

o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, je součástí 

kancelářských prostor oddělení krizového řízení [20] 

 

Fyzická osoba s přístupem k utajované informaci  

-  je osoba, která je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup 

k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“, nebo které bylo vydáno 

Národním bezpečnostním úřadem osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení 

„Důvěrné“, „Tajné“ nebo „Přísně tajné“ a má platné poučení o seznámení se 

s právy a povinnostmi v oblasti utajovaných informací [20] 
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5. Informace a jejich význam 

 

V rámci mé diplomové práce jsem se zaměřila na bezpečnost městských                             

a katastrálních úřadů a toho co v daných případech je prioritní pro tyto instituce si chránit. 

Samozřejmě, že kromě hmotného zabezpečení daných institucí, jakými můžou být prostředky 

určené k administrativní každodenní práci – počítače, projektory, kancelářský nábytek a další 

jsou zde podstatnější prvky daných institucí, které je nutné mnohdy více zabezpečit a chránit 

před ztrátou odcizením nebo nechtěným zničením. Touto prioritou, vyžadující si takovouto 

širokou pozornost, jsou informace. 

Co vlastně si vůbec pod pojmem „informace“ máme představit? Dalo by se říci, že se 

jedná o soubor určitých daných faktů, které při systematické kompletaci dokáží vytvořit 

komoditu, která může být směnná, obchodovatelná nebo přináší prospěch buď jednotlivým 

osobám nebo zájmovým skupinám, které mají zájem na shromažďování těchto informací. 

Mluví o tom i samotný fakt patrný především u výzvědných služeb celého světa, že informace 

byly, jsou a vždy budou jednou z nejcennějších komodit na celém světě.  

Ale ne vždy tomu to tak bylo. V dávné historii lidstva tyto cenné informace měli úplně 

jiný charakter a smysl pro osoby, kterým byly tyto informace určené. Jednalo se především o 

informace, které člověku měli zajišťovat podmínky pro své přežití tzn. informace o umístění 

zdrojů pitné vody, míst lovné zvěře nebo výhodná místa pro chráněná obydlí, která už ze své 

vlastní fyzické polohy měla zabezpečovat něco co dnes zabezpečujeme různými 

bezpečnostními systémy a opatřeními. Je třeba podotknout, že tato historická obydlí typu 

hradů a tvrzí mnohdy svým bezpečnostním potenciálem, co se týče zajištění bezpečnosti 

v daném místě a potažmo i veškerých osob ukrytých v těchto objektech, předčila o mnoho let 

ne-li století po této stránce veškerý pokrok vědy a techniky. Mluvím zde o hradech jako je 

například hrad v Moravskoslezském kraji jménem Sovinec, který se stal během 2. světové 

války nedobytnou tvrzí vojsk Wehrmachtu, která opustila tento hrad až na konci války, když 

odtud utíkala.  

 Když jsem se posunula na časové ose až k hradům a zámkům, v těchto dobách 

ochrana informací získává úplně jiných rozměrů a přesouvá se ze svér primitivního přežití do 

svér týkajících se mocenských záležitostí, bojů, taktik, intrik a dalších informací s cílem jak 

přemoci nepřítele. Dnes, co se týče informací, tyto boje dalo by se říci, že stále probíhají jen 

jsme jim dodali „etiketu“ a ve vyspělých zemích jsou tyto souboje vedeny především o 
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informace ve výzkumu, v technologických postupech často pak zastřené místním válečním 

konfliktem posvěceným úplně jiným účelem apod.  

 Dnes jsme se s vývojem lidstva posunuli do doby, kdy informace mají stejně tak 

nemalý význam a jsou mnohdy tak říkajíc „ceněny zlatem“. Odlišnost, kterou zde shledávám, 

je v typu těchto pro nás dnes důležitých a vzácných informací. Nejedná se už o zdroje pitné 

vody nebo o taktiky boje, ale jde především o informace duševního charakteru, softwary a 

další.  

 Chráníme i základní data týkající se každého jedince jako jsou osobní data, která 

dokáží a často skutečně bývají zneužity takovým způsobem, jakým by to v minulosti nikoho 

ani nenapadlo, protože tyto informace jedince byly štítem každého člověka, který si nesl před 

sebou a který byl jeho vizitkou jeho dobroty, šikovnosti, odvážnosti nebo dovedností. Zneužít 

těchto dat někým vůči někomu dalšímu se setkávalo s opovržením široké tehdejší společnosti, 

ne-li s velice krutými tresty.  

  Je třeba si uvědomit, že je to asi jedna z daní novodobé „kariéristické“ civilizace, která 

za mnohá staletí prošla obrovským vývojem až do dnešní doby. Dnes s naprostou 

samozřejmostí otočíme kohoutkem a teče nám voda z vodovodu, dnes máme doma teplo a 

v lednici jídlo, ale tento vývoj přinesl i svá negativa, ve všech oblastech našeho života. Tato 

negativa významně ovlivňují náš život a naše chování a to třeba i naše chování doma za 

počítačem, kde si člověk může sedět při kávě a to dokonce i v tom županu. Negativní věci, 

které by měli spustit v každém z nás, kdo jakýmsi způsobem pracuje s daty bezpečnostní 

systém typu „Buď ostražitý komu a co na druhém konci informačního toku dat říkáš a 

svěřuješ!“   

 Právě ona možnost vyzrazení a zneužití citlivých informací z různých oblastí dnešního 

světa může mít za následek naprostý kolaps celého našeho světa, což je právě důvodem 

k tomu, abychom si veškeré citlivé informace chránili všemi možnými a dostupnými 

prostředky, které jsou nám k dispozici.  

 

 

6. Základní legislativa pro „Ochranu utajovaných informací“ 

 

 V rámci nakládání s informacemi existují jistá pravidla, které jsme povinni všichni 

dodržovat. Tyto pravidla stanoví různé předpisy interního charakteru nebo jde o zákony, 

nařízení a vyhlášky vztahující se k oblasti Ochrany utajovaných informací, z nichž uvádím 
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alespoň některé, které považuji jako jedny ze základních předpisů upravujících nakládání 

s informacemi a daty. Jedná se o tyto zákony: 

 

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 Vyhláška NBÚ č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních 

systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a 

o certifikaci stínících komor, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Vyhláška NBÚ č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové 

bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění 

podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele 

(vyhláška o průmyslové bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů 

 

 Vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech 

utajovaných informací ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 a další.  

 

 Je samozřejmostí, že tyto zákony nejsou všechny určené všem a často nám způsob 

nakládání s danými informacemi a daty určuje samotná podstata daných informací, které se    

k nám dostanou. Důležitost informace a následné operace s touto informací nám omezují 

některé charakteristiky a veličiny, kterými mohou být např. závislost na čase (pozn. 

s uplynulým časem ztrácí i daná informace na důležitosti a aktuálnosti), na fyzickém stavu 

popisovaného objektu našeho informačního zájmu (tzn. budova už nepodléhá zvláštním 

režimům, na danou osobu se nevztahuje informační embargo apod.) na všeobecném 
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zobecnění v rámci různých evolucí (tj. vývoj techniky např. mikročipy před 50 lety versus 

současná doba, kdy už tato technologie „nespadá“ výhradně do úrovní utajovaných 

špionážních programů vlád vyspělých států světa).  

 

6.1. Ochrana utajovaných informací (UI) 

 

 K ochraně o UI se vztahuje i stupeň utajení, kterým je daná informace chráněná a 

dostupná jen osobám s daným stupněm prověrky pro práci s informacemi na daném stupni 

utajení. Tento způsob utajení a označení daných zpráv podléhá zákonu č. 412/2005 Sb., který 

stupně utajení klasifikuje následovně: 

 

 - Přísně tajné  -  jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití 

     může způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České 

     republiky 

 

 - Tajné   -  jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití 

     může způsobit vážnou újmu zájmům České republiky 

 

 - Důvěrné  -  jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití 

     může způsobit prostou újmu zájmům České republiky 

 

 - Vyhrazené  -  jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití 

     může být nevýhodné pro zájmy České republiky [1] 

 

 Abychom se dostali k samotné podstatě procesu Ochrany UI, musíme si nejprve 

uvědomit, čí zájmy jsou zde těmito postupy především zohledňované. V našich politických 

podmínkách tj. České republiky, jsou to zájmy převážně státu, který tímto zaručuje ochranu 

každému občanu tohoto státu. Jak dobře si na tom stojí taková Česká republika ve věci hájení 

těchto zájmů svých občanů třeba v zahraničí na rozdíl od takových Spojených států 

Amerických to ponechávám na posouzení každým jednotlivcem zvlášť, každopádně zákonem 

je definováno, že újmou zájmu České republiky se rozumí poškození nebo ohrožení zájmu 

České republiky. Podle závažnosti poškození nebo ohrožení zájmu České republiky se újma 

člení na mimořádně vážnou újmu, vážnou újmu a prostou újmu. Zvláštní kapitolu pak 

tvoří tzv. „Nevýhodné pro zájmy České republiky“ 
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6.1.1. Mimořádně vážná újma zájmu ČR 

 Mimořádně vážná újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením UI neoprávněné 

osobě nebo zneužitím UI, které může mít za následek 

a) bezprostřední ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti nebo demokratických 

základů České republiky,  

b) rozsáhlé ztráty na lidských životech nebo rozsáhlé ohrožení zdraví obyvatel,  

c) mimořádně vážné nebo dlouhodobé poškození ekonomiky České republiky,  

d) značné narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky,  

e) mimořádně vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo činnosti 

zpravodajských služeb,  

f) mimořádně vážné ohrožení činnosti nebo existence Organizace Severoatlantické 

smlouvy, Evropské unie nebo členského státu,  

g)  mimořádně vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, 

Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského 

státu Evropské unie, nebo  

h) mimořádně vážné poškození diplomatických nebo jiných vztahů České republiky k 

Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropské unii nebo členskému státu. [1, 18] 

 

6.1.2. Vážná újma zájmu ČR 

Vážná újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením UI neoprávněné osobě nebo 

zneužitím UI, které může mít za následek  

a) ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základů České 

republiky,  

b) značnou škodu České republiky ve finanční, měnové nebo hospodářské oblasti,  

c) ztráty na lidských životech nebo ohrožení zdraví obyvatel,  

d) narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky,  

e) vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace 

Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu 

Evropské unie,  

f) vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských 

služeb,  

g) vážné ohrožení činnosti Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie 

nebo členského státu,  
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h) vážné narušení diplomatických vztahů České republiky k Organizaci 

Severoatlantické smlouvy, Evropské unii nebo členskému státu nebo jinému státu, 

nebo  

i) vážné zvýšení mezinárodního napětí. [1, 18] 

 

6.1.3. Prostá újma zájmu ČR 

Prostá újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením UI neoprávněné osobě nebo 

zneužitím UI, které může mít za následek 

a) zhoršení vztahů České republiky s cizí mocí 

b) ohrožení bezpečnosti jednotlivce, 

c) ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace 

Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu 

Evropské unie,  

d) ohrožení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb,  

e) ohrožení činnosti či existence Evropské unie nebo jejího členského státu,  

f) zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřování zvlášť závažných 

trestných činů nebo usnadnění jejich páchání,  

g) vznik nezanedbatelné škody České republice, nebo závažné narušení 

ekonomických zájmů České republiky. [1, 18] 

 

6.1.4. Nevýhodné pro zájmy ČR 

Nevýhodné pro zájmy České republiky je vyzrazení UI neoprávněné osobě nebo 

zneužití UI, které může mít za následek  

a) narušení činnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace Severoatlantické 

smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie,  

b) zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřování ostatních trestných 

činů nebo usnadnění jejich páchání,  

c) poškození významných ekonomických zájmů České republiky nebo Evropské unie 

nebo jejího členského státu,  

d) narušení důležitých obchodních nebo politických jednání České republiky s cizí 

mocí, nebo  

e) narušení bezpečnostních nebo zpravodajských operací. [1, 18] 
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6.2. Manipulace a uchovávání utajovaných informací (UI) 

 

 Jak je zřejmé již ze samotného názvu této kapitoly, jde především o samotné fyzické 

zajištění daných informací spadajících pod zvláštní režim při nakládání s nimi a jejich 

archivaci. Podle Vyhlášky č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a registrech 

utajovaných informací, v platném znění, se řídí veškerá agenda kolem listin a písemných 

dokumentů podléhajících režimu utajení. Tato legislativa řeší od označení listin podléhajících 

utajení, jejich přepravu, zapůjčování dokumentů až po jejich úschovu v registru. Nastiňme  

z této problematiky pouze oblasti dotýkající se městských a obecních úřadů. [10] 

Dostáváme se zde tedy na úroveň nižších správních celků a jiných institucí, kde tyto 

informace také figurují. Jde především o městské a obecní úřady, archivy, atd. Stejně tak jako 

i na vyšších úrovních statní správy i zde jsou vyžadovány určité druhy zajištění ochrany UI, 

které se však na menších obecních úřadech mohou stát jen psanou rutinou, kterou v důsledku 

nikdo nedodržuje protože zde existuje pravidlo „Já znám tebe, ty znáš mě.“ Jak lze z tohoto 

usoudit, jsou právě tyto nejmenší jednotky státní správy nejvíce nezajištěné a tvoří 

potencionální místa úniku informací. A přitom zásady, které zde existují nejsou 

neakceptovatelné. Jde zde především o zabezpečení 

 

- Personální bezpečností - tzn. výběr fyzických osob, které mají mít přístup k 

     utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich 

     přístup k UI, jejich výchova a ochrana,  

 

- Administrativní bezpečnost  - systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci,  

     zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, 

     skartačním řízení, archivaci, případně jiném nakládání s 

     UI, 

 

- Fyzická bezpečnost   - systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit 

     nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě 

     přístup nebo pokus o něj zaznamenat, 

 

- Bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů  

     - systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, 

     integritu a dostupnost utajovaných informací, s nimiž 
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     tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele 

     za jejich činnost v informačním nebo komunikačním 

     systému 

 

- Kryptografická ochrana  - systém opatření na ochranu utajovaných informací 

     použitím kryptografických metod a kryptografických 

     materiálů při zpracování, přenosu nebo ukládání UI [1] 

 

 

7. Městské úřady 
 

 Jak jsme si každý vědom, právě s těmito institucemi každý z nás asi 

nejpravděpodobněji přijde do styku. Jinak řečeno, jedná se o budovy nebo instituce určené 

kromě jiného také široké veřejnosti a z tohoto titulu se zde setkáváme i s prvkem objektové 

otevřenosti, i když tento element je do jisté míry omezeným (pozn. úřední hodiny), přesto 

vnáší jistá rizika, co do přítomnosti ochraňovaných skutečností v daném objektu. Mnohdy 

jsou v těchto objektech instalována různá další zařízení, která umožní sice částečný vstup do 

budovy a to ještě jen do vymezeného prostoru a omezené skupině osob (pozn. to mohou být 

např. bankomaty nebo restaurace v přízemí nebo horních patrech budovy), ale i zde se vytváří 

prostor pro eventuálního narušitele zvenčí, kdy se mu poskytuje záminka se v dané budově 

v daný čas vyskytovat.  

 Způsob ochrany u těchto objektů tedy spočívá v souboru různých druhů opatření, které 

jsem již zmínila v předchozí kapitole a jejich vzájemné kombinaci společně s ochranou 

jednotlivých dílčích složek daného systému. Pouze ucelený soubor bezpečnostních opatření 

nám dokáže dát dostatečnou ochranu a zabezpečení celého systému. Mezi dílčí složky 

zabezpečení patří jak bezpečnostní řešení budovy a jejího technického i mechanického 

zabezpečení jako celku nebo dílčích úseků tak i fyzická ostraha zajišťována bezpečnostními 

složkami a v neposlední řadě i způsob a postupy zpracování předávání a uchovávání 

dokumentů důležitých dat a celkové agendy ať už v listinné tzn. v tištěné nebo počítačové 

podobě.  

 

 Nejprve trochu obecně z oblasti obecních úřadů nastíním co to vlastně obecní úřad – 

městský úřad nebo magistrát je a kdo jaké pravomoci vzhledem k našemu tématu zde má. 
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7.1.  Obecní úřad – Magistrát z obecného hlediska 

 

Je instituce veřejné správy, která působí na úrovni obcí a jejíž pravomoci a povinnosti 

vymezuje zákon č. 128/2000 Sb.Ve městech se tento úřad nazývá městský úřad, ve městech 

statutárních pak magistrát města. Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží obecní rada nebo 

zastupitelstvo a pomáhá jednotlivým komisím a výborům obecního zastupitelstva v jejich 

činnosti. [19] 

 

7.1.1. Struktura úřadu 

 Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu              

a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. V čele obecního úřadu je starosta. 

Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou 

zaměstnanci obecního úřadu. Toto rozdělení je obvyklé zejména u větších obcí. Rada obce je 

výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá 

zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat,  a to dle 

zákona. V obci, kde není zřízena rada obce plní funkci rady obce starosta. Radu obce tvoří 

starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady. [12] 

 

7.1.2. Osoby přicházející do styku s utajovanými informacemi 

V rámci magistrátu je pouze několik osob, které jsou oprávněny přicházet do styku 

s UI a s nimi dále nakládat, proto je zapotřebí vymezit přesně pravomoce těchto osob a zvláště 

vymezit o které osoby se jedná. 

 

Odpovědná osoba  

 V oblasti UI podle zákona č. 412/2005 Sb. je pověřenou osobou tzv. odpovědná osoba. 

Odpovědnou osobou města - obce je tajemník Městského - Obecního úřadu. Pokud není 

ustanoven – jmenován tajemník pak je odpovědnou osobou starosta. 

Povinnostmi odpovědné osoby podle § 67 jsou: 

a) zajistit poučení fyzické osoby,  

b) zajistit jednou ročně provedení proškolení fyzických osob, které mají přístup 

k utajované informaci, z právních předpisů v oblasti ochrany UI, 

c) zajistit ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované 

informaci stupně utajení Vyhrazené,  
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d) schválit informační systém do provozu a písemně tuto skutečnost oznámit 

Úřadu,  

e) pověřit fyzickou osobu k činnosti nebo k výkonu kryptografické ochrany,  

f) kontrolovat dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem. 

Dále plní úkoly v oblasti ochrany  UI podle zákona č. 412/2005 Sb.. 

 

Tajemník plní úkoly odpovědné osoby sám nebo k tomuto účelu jmenuje 

Bezpečnostního ředitele, tuto funkci však může vykonávat i sám, tím se však nezbavuje 

odpovědnosti za oblast ochrany UI.[1] 

 

Bezpečnostní ředitel  

- je zaměstnanec magistrátu jmenovaný do funkce odpovědnou osobou, je zodpovědný 

za plnění povinností v oblasti ochrany UI. 

- podle § 71 zákona 412/2005 Sb. je orgánem státu, kde UI vzniká  

 nebo kterému je poskytnuta. 

Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat i odpovědná osoba sama, jinak je 

bezpečnostní ředitel přímo podřízen odpovědné osobě.  

Povinnost oznámit Úřadu obsazení funkce bezpečnostního ředitele je do 15ti dnů ode 

dne obsazení této funkce, a to písemně jeho - jméno, příjmení a rodné číslo osoby 

vykonávající tuto funkci.  

Bezpečnostní ředitel zajišťuje a plní povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou 

osobou v rozsahu tohoto zákona. Odpovědnost odpovědné osoby za ochranu UI není 

jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena.  

Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat pouze fyzická osoba, která splňuje 

podmínky přístupu k UI takového stupně utajení, ke kterým bude mít při výkonu této funkce 

přístup.  

Funkci bezpečnostního ředitele nelze vykonávat u více orgánů státu nebo podnikatelů 

souběžně. [18, 22] 

 

 

7.2. Magistrát města Havířova  

 

 Abych mohla lépe posoudit způsob ochrany městských úřadů a navrhnout 

bezpečnostní opatření vedoucí ke zlepšení stávajících zavedených bezpečnostních prvků 
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v těchto objektech svou práci jsem zaměřila na konktrétní Magistrát a pro správnost mých 

posouzení jsem požádala o konzultaci tamní pracovníky vyhrazených pracovišť se zvláštním 

režimem.  

Magistrát města Havířova jsem si vybrala k posouzení především proto, že se zde 

setkávám s mnoha prvky k posouzení, které je zapotřebí brát na zřetel. Především v budově 

Magistrátu města Havířova jsou i další instituce jako je Katastrální úřad, který taktéž podrobí 

svému zkoumání, a potažmo také jeho archiv, který v budově není určitě jediný. Objevují se 

zde i prvky negativně ovlivňující bezpečnostní charakter budovy a to je bankomat v přízemí a 

restaurace v horním patře budovy magistrátu.  

 

7.2.1.  Postavení a působnost Magistrátu 

Postavení a působnost Magistrátu města Havířova je stanovena zejména zákonem              

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními 

předpisy, které se k jeho činnosti a působnosti vztahují. 

Magistrát města Havířova vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost v 

základním rozsahu pro územní obvod statutárního města Havířova a dále přenesenou 

působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního 

úřadu v územním obvodu statutárního města Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, 

Horní Suchá a Těrlicko.  

V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města a 

pomáhá výborům a  komisím v jejich činnosti a v oblasti přenesené působnosti vykonává 

státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města. [25] 

 

7.2.2. Technický a provozní popis budovy Magistrátu města Havířova  

Jedná se o samostatně stojící budovu v centru města Havířova bez napojení na okolní 

budovy a mimo bezprostřední okolní zástavbu. Budovu obklopují ze dvou stran přehledná 

parkoviště. Boční strany objektu sousedí se školním hřištěm a z druhé strany s nově 

vybudovaným menším náměstím. Umístění budovy s ohledem na zajištění bezpečnosti 

z pohledu možnosti vniknutí do objektu zvenčí je ideální neboť nehrozí bezprostřední 

ohrožení  napadením a usnadňuje stálé ostraze kontrolu okolí a zajištění celého objektu. 

Úřední dny a hodiny jsou stanoveny: 

pondělí a středa  od 8.00 do 17.00 hod. 

čtvrtek   od 8.00 do 14.00 hod. 

   úterý a pátek   od 8.00 do 12.00 hod., na objednání 
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 Jelikož Magistrát a jeho odbory jsou umístěny v hlavní budově, zabývala jsem se 

převážně touto částí a postranní křídla budovy jsem ponechala stranou, neboť jsou zde 

umístěny instituce, které nespadají pod kompetence Magistrátu. Jedná se o jiné státní 

organizace, dále pak fyzické nebo právnické podnikající osoby (např. Okresní správu 

sociálního zabezpečení, dvě zdravotní pojišťovny, Allianz pojišťovna a další soukromé 

subjekty typu notářská kancelář, advokátní kanceláře, ordinace odborných praktických lékařů 

a další), které jsou zde v nájmu.  

 

Obr. č. 1– Letecký pohled na budovu Magistrátu [24] 

 

Hlavní budova je podsklepená s rovnou střechou a má 7 nadzemních podlaží. 

Jednotlivá podlaží jsou propojena jedním centrálním dvoustranný schodištěm uprostřed 

budovy se čtyřmi výtahy po stranách schodiště (2 na jedné straně schodiště pro jednu 

polovinu budovy a 2 na druhé straně) a dvěmi postranními schodišti na krajích budovy. Vstup 

do budovy je možný jak hlavním vchodem ve středu budovy, dvěma zadními vchody a dvěma 

bočními vchody na koncích křídel budovy. Hlavní vstup a jeden zadní jsou bezbariérově 

upraveny. Stavební konstrukce objektu je typu železobetonového nosného skeletu. Stěny jsou 

tvořeny cihelnými bloky – blokopanely, se sílou obvodového zdiva 30 cm. Pod Magistrátem 

jsou vybudovány čtyři Stálé tlakově odolné úkryty (STOU). 
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Obr. č. 2 – Čelní pohled na budovu Magistrátu města Havířova [23] 

 

 Převážná část hlavní budovy je využívána pro účely Magistrátu. K dnešnímu dni však 

v hlavní budově sídlí mimo jiné i Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj – pracoviště 

Havířov dále SM Energetika, SM Plynárny, v přízemí je bankomat a v posledním horním 

patře Radniční restaurace vedená pod názvem Restaurace Na Hradě. Díky této skutečnosti je 

nutno počítat s pohybem cizích osob v budově i mimo úřední hodiny Magistrátu. Objekt je 

hlídán stálou ostrahou Městské policie a to celých 24 hodin denně, která má služebnu 

v přízemí hlavní budovy. Celá budova je střežena pohybovými čidly napojenými na EZS - 

elektronický zabezpečovací systémem a monitorována kamerovým systémem s pultem 

centralizované ochrany napojeným na centrálu Městské policie Havířov. Vstup zaměstnanců 

je monitorován elektronickou čtečkou čipových karet umístěnou ve vestibulu budovy, která 

slouží pro monitoring docházky zaměstnanců. V mimo pracovní době je celá budova včetně 

jejího vestibulu uzavřena a hlídána uvedenými bezpečnostními systémy ve spolupráci 

s fyzickou ostrahou Městské policie. Přístup k bankomatu v přízemí a do restaurace 

v posledním patře budovy je zajištěn z tzv. předchodbičky, která je přístupná ze zadního 

vchodu do budovy. Odsud je možnost se dostat v rámci bezpečnosti celého objektu pouze 

k bankomatu a výtahem se speciálně nastaveným režimem, který umožňuje vyjet pouze do 

horní patra, k  restauraci. Jediným únikovým východem pro restauraci tak v této době zůstává 

pouze výtah, což není zrovna ideálním řešením. Jednotlivá patra budovy a jejich křídla, kde 

jsou rozmístěny jednotlivé kanceláře jsou vždy uzavřena bezpečnostním zámkem a jsou 

hlídána EZS spolu s kamerami umístěnými na každém patře v prostorách tzv. haly kde jsou 

umístěny výtahy. Tato hala vždy propojuje jednotlivá podlaží a jejich křídla a je z ní zajištěn 

únikový východ prostřednictvím ústředního schodiště, umístěného ve středu budovy. 
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7.2.3.  Členění magistrátu a jeho oblasti dotýkající se utajovaných informací 

Magistrát města Havířova tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a 

zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni do magistrátu a má k datu 1.3.2009 - 318 zaměstnanců 

zařazených do 13ti odborů a 4 samostatných oddělení (viz. Organizační schéma Magistrátu - 

Příloha č. 1). [25] 

 Magistrát disponuje a zpracovává UI stupně utajení Vyhrazené, které svým počtem 

jsou do jedné desítky svazků a svým obsahem ani nezaplní malý trezor o velkosti cca 

80x50x30 cm umístěný ve speciálně vyčleněné místnosti. Jedná se především o UI charakteru 

ve věcech obrany státu nebo doplnění čistopisů dokladů pro odbor vnitřních věcí Magistrátu. 

S utajovanými informacemi přichází do styku pouze 5 osob z celého úřadu.  

 

Těchto 5 lidí má bezpečnostní prověrku pro stupeň „vyhrazené“. Jedná se o tajemníka 

magistrátu, pracovníka krizového řízení z organizačního odboru a 3 osoby z odboru vnitřních 

věcí z úseku správního a dopravního oddělení. Především pracovníci těchto oblastí přichází 

do styku s UI s nimiž pracují. 

S utajovanými nebo citlivými daty se tedy potýkají především pracovníci:  

- odboru vnitřních věcí  - oddělení správních a dopravně správních evidencí (UI 

stupeň vyhrazené) 

    - oddělení správní 

- oddělení matriky (citlivá data osobního charakteru – dle 

zákona č. 101/2000 Sb., ale nepodléhají režimu utajení) 

- organizační odbor - oddělení krizového řízení ( utajované informace stupeň 

vyhrazené) 

 

 Konzultaci týkající se oblasti utajovaných informací s nimiž přichází do styku 

Magistrát města Havířova jsem realizovala  právě se dvěmi osobami, které patří mezi ty 

z úřadu, které mají oprávnění pro stupeň utajení Vyhrazené. Hovořila jsem s panem Ing. Jiřím 

Pacákem – vedoucím organizačního odboru v oblasti krizového řízení. Z oblasti uchovávání 

citlivých dat s paní Ing. Lenkou Lincerovou – vedoucí  z odboru vnitřních věcí ze správního a 

dopravního oddělení. 

 

7.2.4.  Zabezpečená oblast 

 Magistrát disponuje jednou místností vyčleněnou jako zabezpečená oblast pro účely 

uchovávání, zpracovávání a nakládání s těmito citlivými daty. Tato místnost je umístěná ve 
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4.NP hlavní budovy, je trvale uzavřena – z veřejně přístupných prostor Magistrátu – chodby 

Magistrátu je opatřena bezpečnostním technickým prostředkem - zámkem s koulí a vstup je 

možný pouze osobě, která k této místnosti má klíče a je osobou s bezpečnostní prověrkou 

stupně utajení stejného jaký je charakter uchovávaných dat zde přítomných, případně za účasti 

osoby pověřené s těmito daty nakládat. Místnost je zabezpečena bezpečnostními čidly proti 

pohybu a tříštivými čidly napojenými na pult centralizované ochrany s napojením na centrálu 

Městské policie. Utajované dokumenty jsou uchovávány v uzamčeném trezoru společně 

s psacím strojem na němž jsou tyto dokumenty sepisovány (pokud není v trezoru uzamčen 

psací stroj je povinnost z takto používaného psacího stroje vždy vytáhnout psací pásku a tu 

uchovat v trezoru. Místnost je vybavena skartovacím zařízením a osobním počítačem. 

V počítači nejsou uchovávány ani zpracovávány žádná data podlehající utajení, proto není 

nikterak nadstandartně zabezpečen pro tyto účely. 

  

7.2.5.  Prostory pod zesíleným bezpečnostním dohledem 

Prostorem, který je pod zesíleným bezpečnostním dohledem a opatřeními, ale nespadá 

do zabezpečené oblasti neboť zde nejsou uchovávány utajované informace, ale jsou zde 

uchovávána a zpracovávána citlivá data a dokumenty, které by mohly být zneužity, je 

pracoviště odboru vnitřních věcí ze správního a dopravního oddělení umístěné v přízemí 

budovy. Celý prostor je z veřejně přístupných prostor budovy uzamčen, nebo oddělen 

zasklenými přepážkami. Zpracovávají se zde především osobní data s nimiž je nutno nakládat 

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajích. Dokumenty s daty jsou uchovávány 

v tzv. Paternostrech. [11] 

 

  Všichni pracovníci, kteří se pohybují a pracují v zabezpečené oblasti mají podepsanou 

mlčenlivost. Nikdo bez předchozího souhlasu nadřízeného si nesmí přivést návštěvu a 

bezdůvodně do tohoto prostoru nemá přístup žádná osoba s výjimkou přímých zaměstnanců. 

V prostorách fungují protipožární bezpečnostní opatření a jsou vybaveny povinnými hasicími 

přístroji. Prostory včetně oken, která nejsou zamřížována, jsou hlídány pohybovými čidly 

napojenými na EZS s pultem centralizované ochrany napojeným na centrálu Městské policie 

Havířov a mimo pracovní dobu fyzickou ochranou – stálou hlídkou Městské policie. Mimo 

uvedená opatření se v těchto „zabezpečených“ prostorách postupuje podle vnitřních 

bezpečnostních pokynů v nichž mimo jiné je upraveno i zabezpečení pracovního prostoru při 

odchodu z něj (uzavření veškerých oken, při práci na PC odhlášení se ze systému a 

zablokování počítače, …). Počítačový systém, který zaměstnanci při své práci využívají je 
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centrální systém chráněný proti neoprávněnému přístupu. Samotná práce zaměstnanců 

využívajících tohoto systému je zabezpečena přístupovými hesly a automatickým odhlášením 

se ze systému při tzv. „mrtvém stavu“, kdy systém není určitou dobu využíván a není s ním 

pracováno. Jedním z opatření proti neoprávněným vstupům do systému a to pro všechny 

osoby, které k systému mají přístup je, že vyžaduje odůvodnění a prokázání právního důvodu 

proč byl přístup ke každým konkrétním údajům ze systému realizován. Tzn., že nikdo nemůže 

bezdůvodně do systému vstupovat a zjiš´tovat zaznamenaná data.  

 

 

Paternoster  

Kovová uzamčená „skříň“ s rotujícím mechanismem v němž jsou uloženy dokumenty. 

Jde o vertikální zařízení pracující na plynulém oběhovém rotujícím principu. Používá se 

s oblibou i v bankách. Svým systémem uložení a vyhledávání uspoří mnoho místa kde by 

jinak dokumenty musely být uloženy.  

 

Obr. č. 3 - Páternosterový systém Kardex Lektriever [26] 

 

Tento moderní skladovací systém je ideální pro agendu, která vyžaduje častý přístup, 

optimálně využívá celou disponibilní výšku místnosti, prostor od podlahy až ke stropu. 

Požadovaný dokument přijede na stisknutí tlačítka automaticky k pracovníkovi. Zpracování 

probíhá v ergonomicky ideální poloze. To snižuje tělesnou námahu a vytváří tak optimální 

pracovní podmínky. Důležité podklady jsou chráněny proti prachu a neoprávněnému přístupu. 

Mohou být vybaveny optimalizovanými uzamykacími systémy i v ohnivzdorném provedení. 

Tyto zařízení lze správně považovat za technický bepečnostní prvek. [26] 
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7.2.6.  Rozbor možných rizik – Městské úřady 

 Zamyslíme-li se nad možnými riziky, která horzí napadením objeku Magistrátu a 

následnému průniku bezpečnostních opatření za účelem získání a následné možnosti zneužití 

utajovaných nebo citlivých či důvěrných informací, nebo až za účelem poškození zájmů ať už 

zájmu Magistrátu, obce, kraje nebo dokonce i státu České repuliky. 

 Jedním z hrozících nebezpečí je možnost průniku cizích osob do prostor magistrátu 

v mimo pracovní dobu, respektive do oblasti zabezpečené oblasti, do oblasti se zesíleným 

bezpečnostním opatřením nebo dokonce do zabezpečené oblasti přímo. Tomuto riziku 

nahrává fakt, že v objektu se vyskytují i další instituce s úřední dobou odlišnou od provozní 

doby Magistrátu. Vzhledem ke zde používaným opatřením tj. EZS s pohybovými čidly, 

kamerovému systému a stálé ostraze Městské policie je toto riziko minimalizováno. 

 Větší hrozbou je určitě možnost, že v pracovní době úřadu dojde k ukrytí neoprávněné 

osoby v nezabezpečeném prostoru budovy (jako jsou např. sociální zařízení, …). Po pracovní 

době pak může dojít k průniku do zabezpečené oblasti. Pokud nebudou dostatečně dodržena 

bezpečnostní opatření může dojít k průniku do zabezpečené oblasti.  

 Pokud by selhala režimová opatření zaměstnanců třeba jen pouhou nedbalostí, může 

dojít k průniku do zabezpečené oblasti i v pracovní době úřadu. (Stačí nezamknutí trezoru, 

ponechání klíčů bez dozoru, nezabezpečení mítnosti – nezapnutý EZS nebo selhání ostrany). 

 Je třeba vzít v úvahu i nestandartní situace, jako je například výpadek bezpečnostního 

systému, požární poplach (ať už falešný nebo pravý), protože právě tyto situace vyžadují 

zvýšenou pozornost a speciálně připravená bezpečnostní řešení, aby nedošlo k narušení 

bezpečnosti objektu. 

 Další možností je sabotáž ve smyslu vypnutí bezpečnostního systému nebo simulace 

jeho výpadku. V této chvíli se stává objekt naprosto necháněným. Jediným bezpečnostním 

prvkem zde zůstává stálá fyzická ostraha Městské policie. 

 V neposlední řadě je zde i možnost naprosto nenápadného prvku, který ve své podstatě 

není brán jako zdroj rizika, ale pokud se nad ním zamyslíme, je to dosti podstatný problém, 

který nikdo neřeší. Jedná se o riziko cizího elementu – úkliové služby, respektive zaměstnanci 

úklidové firmy, kteří mají volný vstup a pohyb po budově. Ano s výjimkou zabezpečené 

oblasti, do které bez účasti oprávněné osoby nemá nikdo přístup, ale i přesto je pak už snazší 

se k tomuto místu dostat a prolomit už jen lokální bezpečnostní opatření. Téměř nikdo si 

neuvědomuje hrozbu ze strany úklidových firem, které bývají často nezávislé firmy, které 

najímají zaměstnance, kteří pro svou práci nemusí splňovat žádné speciální a téměř žádné 

předpoklady. Tyto firmy nabírají do svých řad neprověřené zaměstnance z úřadu práce a 
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právě ti pod záminkou vniknutí do objektu se můžou nechat plánovaně zaměstnat a narušit tak 

veškerá zaběhnutá opatření. 

 

7.2.7.  Bezpečnostní opatření proti potencionálně hrozícím rizikům 

Pro zmírnění těchto hrozeb nejlépe však pro naprosté vyloučení jejich možnosti je 

nutné striktně dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a dostupné bezpečnostní systémy, 

napomáhající k ostraze objektu. Je nutné dbát na veškerá drobná bezpečnostní opatření od 

řadových zaměstnanců, po oprávněné odpovědné osoby a vyvarování se nechtěných, mnohdy 

banálkních, lidský chyb způsobených často stereotypem a profesní únavou. Je nutné neustále 

zaměstnance nabádat k stále a neopomíjené ostražitosti. Důležité je dodržovat pravidelné 

kontroly a veškerá režimová opatření. Ve spojení s vhodnými technickými prostředky, jako 

jsou například spolehlivé EZS – Elektronické zabezpečovací systémy a signalizační zařízení, 

kamerový systém a další bezpečnostně technická zařízení, která je nutno neustále kontrolovat, 

prověřovat a zdokonalovat, abychom předešly možnému výpadku či chybě. Pokud tato 

veškerá bezpečnostní opatření spojíme s důslednou a bezchybnou fyzickou ostrahou stálé 

služby, neměla by být celková ochrana objektu nikterak narušena. Pokud budou připraveny 

možné krizové scénáře pro předpokládané, nestandartní ale i neočekávané situace s nimiž 

budou pracovníci ostrahy, ale i celého úřadu seznámeni, bude zajištěn kvalitní bezpečnostní 

systém, který by mělo být velmi těžké prolomit. 

 

7.2.8.  Shodnocní bezpečnostních opatření Magistrátu a celkové zabezpečenosti objektu              

a návrh opatření 

 

Magistrát je chráněn s drobnými výtkami dostatečným způsobem. Po provedení 

rozboru realizovaných bezpečnostních opatření jsem dospěla k názoru, že zajištění UI s nimiž 

přichází do styku Magistrát je, dostatečné a některá užitá opatření by splňovala  i požadavky 

vššího stupně utajení. 

I přes tento můj názor, že bezpečnostní opatření jsou vcelku dostatečná, si nedovolím 

nevytknout jednu z věcí, která mě při mé návštěvě Magistrátu, za účelem konzultace mé 

diplomové práce, kdy jsem měla možnost dostat se do zabezpečené místnosti osobně, velice 

udivila a překvapila mě.  

Jedná se o zabezpečení vstupu do této místnosti. Vstupní dveře jsou sice zajištěny 

proti vstupu bezpečnostním zámekem opatřeným z vnější strany místnosti tj. ze strany chodby 

kde má veřejnost přístup koulí, ale vedle ní je dnes na úřadech v rámci tzv. programu „občane 
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pohlídej si svého úředníka“ nově zřizované prosklené okénko, které je dostatečně velké na to, 

aby tudy mohl být veden útok s cílem neoprávněného průniku do této zabezpečené oblasti a 

následnému pokusu o odcizení utajovaných informací. Z tohoto důvodu vidím za daných 

podmínek jako návrh dalšího bezpečnostního opatření: 

- nutnost zamykat dveře i pokoud je pracovník uvnitř zabezpečené místnosti a 

nezanechávat klíče v zámku dveří zevnitř místnosti neboť po rozbití okénka už  jen velmi 

jednoduše může osoba vedoucí útok překonat jeden z bezpečnostních prvků a to uzavřený 

zamčený vstup do místnosti (v případě zanechaných klíčů v zámku si sama odemkne). Ideální 

variantou řešení, které navrhuji je aby bylo okénko ve dveří do této zabezpečené oblasti 

zrušeno, neboť i pro případ zpracovávání UI je tato okolnost dosti ošemetnou záležitostí. 

Průhledem je dostatečně dobrý a čistý pohled do místnoti a na vše co v ní je a co se zde 

zpracovává. 

 

Z ohledem na výše uvedené skutečnosti, se domnívám, že dle mých provedených 

zjištění je zabezpečení Magistrátu v celku dostačující a v souladu s platnou legislativou. Na 

druhou stranu bych chtěl blíže proniknout do probelematiky katastrálních úřadů. Díky mémé 

zkoumání v této oblasti se domnívám, že následně popsaná bezpečnostní opatření jsou sice 

v souladu s legislativou a podle ní dostačující, a dle mého názoru nejsou nezanedbatelná ale 

nedostačující.  

 

8.  Katastrální úřady 

 

Rozhodla jsem se, s ohledem na výše uvedené, navrhnout opatření pro zajištění 

Katastrálního úřadu byť užitá opatření splňují požadavky dnešní legislativy jsem toho názoru, 

že data zde uchovávaná jsou dostatnečně důležitá a cenná na to, aby si zasluhovala vyšší 

ochranu a zabezečení. Tyto údaje zde uchovávané se dají stejně snadno zneužít jako jiná data 

uchovávaná na Magistrátech nebo jiných správních úřadech. Legislativa se mi v tomoto směru 

zdá nedostačující. 

 

Důvodem zatímní tzv. laksnosti je zcela jistě fakt, že se doposud nic zásadního nestalo 

a proto se bezpečnost v tomoto směru zatím neřeší, v resortu jsou samozřejmě snahy o změnu 

v tomto směru, ale k podpoření těchto oprávněných obav chybí ona zlomová událost, která by 

celý proces tvorby bezpečnostních opatření této olasti odstartovala. Podíváme-li se zpět 
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zjistíme, že veškerá bezpečnostní opatření nebo jejich zpřísnění, a to v jakékoli oblasti, 

pramení právě v jakési „nepředvídané a neočekávané události“, která vše odstartovala. 

 

8.1. Dnešní katastr nemovitostí České republiky a její legislativní základy 

 

Od 1.1.1993 nabyla účinnost zcela nová právní úprava (zákon č. 264/1992 Sb., kterým 

se mění občanský zákoník a některé další zákony, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a 

katastrálních orgánech). Katastr nemovitostí České republiky, zřízený novou právní úpravou, 

integruje do jediného instrumentu funkci bývalé pozemkové knihy i bývalého pozemkového 

katastru. Státní správu katastru nemovitostí vykonávají zákonem zřízené katastrální úřady. 

Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací (zahrnující katastrální mapu a ve 

stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření), soubor popisných informací 

(zahrnující údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o vlastnících a jiných 

oprávněných a o právních vztazích), souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace 

výsledků šetření a měření a sbírka listin. [20] 

 

Podrobnější právní úprava byla provedena nejprve vyhláškou č. 126/1993 Sb., 

(účinnou od 28.4.1993), později vyhláškou č. 190/1996 Sb. (účinnou od 10.7.1996) a nakonec 

vyhláškou č. 26/2007 Sb. (účinnou od 1.3.2007). Katastr nemovitostí při svém začátku zcela 

převzal operát předchozí evidence nemovitostí. Obsahová neúplnost byla překlenuta 

založením zjednodušené evidence pozemků. Zjednodušená evidence pozemků obsahuje 

alespoň parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence, původní nebo zbytkovou výměru a 

údaj o vlastníku. Zakládání zjednodušené evidence bylo prováděno souběžně s digitalizací v 

letech 1994-1998. V letech 1997-1998 byl katastr nemovitostí jednorázově doplněn o údaje o 

vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám. V roce 1998 byla 

zahájena digitalizace. [20] 

 

Vedení a údržba některých údajů o nemovitostech v elektronické formě započato už v 

roce 1972, teprve zákonem č. 120/2000 Sb., bylo stanoveno, že katastr je veden jako 

informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. Od roku 

2001 začal být katastr nemovitostí veden v informačním systému katastru nemovitostí, který 

technicky umožnil, že k údajům katastru vedeným ve formě počítačových souborů může 
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každý získat i dálkový přístup pomocí počítačové sítě za úplatu a za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem. [20] 

 

8.1.1. Údaje evidované dnešním katastrem a jejich účel 

Katastr nemovitostí ČR vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o 

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o 

nemovitostech na území České republiky zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a 

polohové určení. Katastr nemovitostí ČR je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové 

účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných 

věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Je zdrojem 

informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k 

ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, 

kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, 

hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. [19, 20] 

 

8.2. Katastr obecně 

 

Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu 

katastru nemovitostí (dále jen "katastr") včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. 

Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a 

katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny. 

[20] 

 

Obr. č. 4 – Organizační schéma katastrálního úřadu [20] 
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Předmětem Katastru nemovitostí ČR je evidence katastrálních území, pozemků v podobě 

parcel, budov, bytů a nebytových prostor, rozestavěných budov, bytů a nebytových prostor a 

právních vztahů a věcných práv k nemovitostem. 

 

Obsahem Katastru nemovitostí ČR jsou geometrické a polohové určení parcel, údaje o 

parcelách, bytech a nebytových prostorech, o právech k nemovitostem, údaje o podrobném 

bodovém polohovém poli a místním a pomístním názvosloví. [19] 

 

Zásady vedení KN 

- zásada intabulance – ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného 

rozhodnutí katastrálního úřadu.  

- zásada dispoziční – ke změně věcných práv dochází na základě návrhu na vklad  

- zásada priority – katastr dodržuje časové pořadí zápisů  

- zásada legality – všechny zápisy v KN ČR jsou platné pokud jsou v souladu s 

danými zákony  

- zásada speciality – zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu  

- zásada dobré víry – důvěra, že data v KN ČR jsou v souladu se skutečností (zápisy 

od 1. 1. 1993)  

- zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu KN ČR 

- zásada oficiality – všechny změny se zapisují na základě úřední povinnosti [19] 

 

8.3. Poskytování údajŧ z katastru 

 

Katastry již od prvopočátku své historie jsou vedeny jako veřejné a informace v nich 

evidované jsou všem přístupné. Údaje z KN poskytují pracoviště katastrálních úřadů ve formě 

veřejných listin, k údajům vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat 

dálkový přístup pomocí počítačové sítě do centrální databáze, aktualizované z podkladů, 

průběžně dodávaných katastrálními pracovišti nebo požádat o hromadný výdej údajů ve 

standardních výměnných formátech, případně o kopie katastrálních map ve formě rastrových 

souborů. [20, 21] 

Rozsah a podmínky poskytování údajů z katastru nemovitostí se řídí Vyhláškou           

č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky. Mimo 

obvyklých forem vydávání informací, výpisů, opisů a kopií, dostupných přímo na 

katastrálních pracovištích, poskytuje Český úřad zeměměřičský a katastrální některé výstupy 
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rovněž prostřednictvím veřejné sítě internet. Jsou to bezplatná aplikace Nahlížení do katastru 

nemovitostí (omezený rozsah informací, zdarma), placená aplikace Dálkový přístup k datům 

katastru nemovitostí nebo aplikace Webové služby Dálkového přístupu. [20] 

 

8.3.1. Nahlížení do katastru na katastrálních pracovištích 

Každý má právo v prostorách a v době k tomu určené a za přítomnosti zaměstnance 

katastrálního úřadu nahlížet do katastru a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy 

nebo náčrty "z volné ruky". Za nahlížení do katastru se nepovažuje obsáhlé nebo dlouhodobé 

vypisování údajů katastru, zejména pokud by se tak dělo za výdělečným účelem. [20] 

 

8.3.2. Nahlížení do KN – přes internet 

Vstupem do aplikace Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)  na stránkách 

Státní správy zeměněřičství a katastru (http://www.cuzk.cz/) je možno bezplatně, jak je 

uvedeno v předešlém odstavci, získávat vybrané informace o parcelách a budovách 

evidovaných v KN, včetně informace o jejich vlastnictví a informace o stavu některých řízení 

na pracovištích katastrálních úřadů. [20] 

 

8.3.3. Dálkový přístup k údajům katastru – přes internet 

K údajům katastru lze získat rovněž dálkový přístup. Je to placená služba, která 

umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí. Přístup k 

údajům je umožněn prostřednictvím webové aplikace, dostupné na adrese: 

https://katastr.cuzk.cz. Pro práci s databází katastru nemovitostí je třeba registrace a přidělení 

přístupových kódů. [20] 

 

Bezpečnostní opatření a pravidla pro užívání přístupových hesel k dálkovému přístupu  

Je všeobecně známo, že přenos dat ve veřejné datové síti internet není zcela bez rizika 

zneužití neautorizovanými průniky do komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem, které v 

případě dálkového přístupu do katastru nemovitostí může způsobit uživateli nejen finanční 

ztráty, ale v krajních případech, při cizí záměrné manipulaci s přenášenými údaji i 

nebezpečnou dezinformaci. Aplikace dálkového přístupu čelí těmto rizikům dále popsanými 

způsoby. 

1. Zabezpečení komunikace. 

Veškerá komunikace mezi uživatelskou stanicí a serverem poskytovatele probíhá v 

chráněném režimu s použitím certifikátu PostSignum (Českou poštou a.s.). Tato ochrana se 
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vztahuje jak na přihlašovací dialog, tak na stahování sestav - tj. na přenos veškerých výstupů z 

katastru nemovitostí poskytovaných prostřednictvím dálkového přístupu. Toto opatření 

neklade na uživatele žádné požadavky.  

2. Vynucené užívání přístupových hesel odolnějších proti prolomení 

Na základě výsledků bezpečnostního auditu byla původní libovůle při používání přístupových 

hesel, která nezaručovala dostatečnou ochranu zákaznických účtů, nahrazena přísnějšími 

bezpečnostními pravidly, jejichž dodržování současná aplikace dálkového přístupu 

automaticky vynucuje. Každé nově zaváděné přístupové heslo musí splňovat přesně 

stanovené podmínky. Platnost uživatelem zavedeného hesla je vždy automaticky omezena na 

6 měsíců (uživatel ovšem může své heslo měnit častěji). 15 dnů před vypršením platnosti je 

uživatel opět při každém přihlášení na nutnost změny hesla upozorňován a poté je změna 

vynucena výše zmíněným způsobem. 

3. Automatická detekce pokusů o prolomení hesla 

Jestliže aplikace zaznamená souvislou sérii desetinásobně opakovaných pokusů o přihlášení k 

témuž účtu s nesprávným přístupovým heslem, klasifikuje tuto situaci jako možné napadení 

účtu neautorizovanou osobou a účet trvale zablokuje. Základním uživatelům pak může, na 

požádání (telef., e-mail), účet opět uvolnit. Další uživatele účtu může odblokovat i lokální 

administrátor jejich účtu.  

4. Okamžité ukončení relace 

Do hlavního i vedlejšího menu aplikace je zařazen odkaz Odhlášení, umožňující okamžité 

přerušení spojení mezi stanicí uživatele a serverem poskytovatele. Pokud při ukončení práce 

uživatel tento odkaz nepoužije pak k přerušení spojení dojde automaticky za 30 minut po 

poslední interakci. [20] 

Svým zabezpečením se dostala tato služba na odbornou bezpečnostní úroveň 

srovnatelnou s on-line práce s bankovními účty prostřednictvím internetu. [21] 

 

8.3.4. Neveřejné dokumenty 

Katastrální úřady mají v úschově pozemkové knihy, železniční knihy a zemské desky. 

Tyto dokumenty nejsou součástí katastru a nejsou veřejně přístupné. Není možné do nich 

nahlížet a pořizovat si z nich opisy, výpisy a kopie, a to ani za přítomnosti zaměstnance 

katastrálního úřadu. [20] 

Údaje zjednodušené evidence parcel se považují za součást katastrálního operátu. 

Jedná se o evidenci zemědělských a lesních pozemků, která se postupně zakládá a vede pouze 

v souboru popisných informací katastru s využitím jejich geometrického a polohového určení 
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a popisných informací obsažených v operátech bývalého pozemkového katastru a v 

navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení. [20] 

Lhůty pro poskytování těchto údajů katastru se řídí § 15a vyhlášky č. 162/2001 Sb. - 

údaje se poskytují ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů. [20] 

Zaměstnancem oprávněným k manipulaci s Pozemkovou knihou, Zemskými deskami nebo 

jinou neveřejnou oblastí je pořízen opis nebo výpis z těchto knih.  

Archivy Pozemkové knihy, ve kterých jsou archivovány pozemkové knihy se záznamy 

do roku 1964 jsou dnes uloženy na vybraných Katastrálních úřadech, kde jejich agendu vedou 

a obstarávají Katastrální pracoviště, která k tomuto účelu mají vyčleněnou samostatnou 

místnost a vybraného zaměstnance. Dnes je archiv Pozemkové knihy veden pro oblast 

Moravskoslezského kraje např. na katastrálním pracovišti v Karviné, ve Frýdku Místku a 

v Ostravě a velká Pozemková kniha je v Opavě. V Opavě je mimo jiné i archiv Zemských 

desek.  

 

8.4. Zabezpečení údajŧ katastru 

 

 Katastr nemovitostí a přístup k informacím, které shromažďuje a eviduje je veřejný, 

tzn. že nahlížení do katastru, výpisy z jeho evidence a poskytování informací které obsahuje 

je veřejně přístupné. 

 Podíváme-li se však za tento fakt, zjistíme, že archivace a nakládání s dokumenty, 

které prokazují vlastnictví k nemovitostem a způsob jejich nabytí jsou data velice citlivá a 

natolik důležitá, že podléhají určitému způsobu ochrany proti jejich zcizení a následnému 

zneužití či dokonce padělání nebo přístupu k těmto listinám. 

 Obecně zavedené a platné zvyklosti „ochrany“ Katastrálních úřadů, přesto, že údaje 

z katastru nemovitostí jsou dle platné legislativy veřejné a veřejně přístupné, podléhají 

určitému způsobu zabezpečení dokumentů a listin jakožto podkladů na základě kterých se 

změny v Katastru nemovitostí evidují a provádí. Tyto dokumenty by však měly být pod 

daleko větší ostrahou a způsobem zabezpečení než jsou nyní. Je jen otázkou času, kdy dojde 

k události, která bude mít za následek újmu na archivovaných dokumentech a listinách, ať už 

od úmyslného založení požáru po odcizení a následnou možnost pozměňování a padělání 

dokladů a mimo jiné i záznamů v Katastru nemovitostí, které můžou vést až k újmě nejen 

jednotivých fyzický osob, podnikatelských či jiných soukromých subjektů, ale i zájmu ČR. 
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8.5. Bezpečnostní politika ochrany informací Katastru obecně 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že naše legislativna dostatečně neupravuje zabezpečení 

informací a veškerých dat zpracovávaných a uchovávaných v oblasti Katastrálních úřadů byly 

v rámci resorutu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) vytvořeny vnitřní 

směrnice Bezpečnostní politiky ochrany informací, které řeší především bezpečnostní politiku 

Informačního systému katastru nemovitostí tak, aby se bezpečnostní politika vztahovala na 

všechny informační systémy resortu, a aby spolu s dalšími resortními předpisy pokrývala 

všechny informace, se kterými se v resortu zachází, bez ohledu na jejich formu uchovávání.  

"Bezpečnostní politika ochrany informací" se vztahuje na všechny činnosti týkající se 

informačních aktiv prováděné jednotlivými správními úřady v resortu a pokrývá tak 

informace ve všech podobách, ať jsou to informační systémy, sítě, fyzické prostředí a nebo 

pracovníci zajišťující tyto činnosti. 

Stanovuje strategické cíle bezpečnostní politiky resortu, principy bezpečnosti, řízení 

kontinuity činností a klasifikaci informací ve vztahu k ochraně důvěrnosti, integrity 

a dostupnosti informačních aktiv, tj. hardwaru, softwaru, sítí a informací zpracovávaných 

informačními systémy i mimo ně. Stanovuje též odpovědnosti v bezpečnostním řízení a 

požadavky na nové informační systémy. Obecně je platné, že všichni zaměstnanci a osoby 

působící ve prospěch resortu mají za povinnost chránit hardware, software a informace, které 

jsou jim svěřeny. [20] 

 

8.5.1. Odpovědné osoby 

Základní odpovědnost v oblasti bezpečnosti v rámci resortu je delegována na metodika 

bezpečnosti. 

 

Metodik bezpečnosti: 

Je to pracovník odboru informatiky. Jeho hlavním úkolem je prosazovat bezpečnostní politiku 

v souladu se stanovenými cíli bezpečnostní politiky. Metodik bezpečnosti je odpovědný mimo 

jiné za dohled nad dodržováním politiky bezpečnosti informací, za implemetaci efektivního 

způsobu řízení bezpečnosti informací a má právo vytvářet a prosazovat bezpečnostní politiku 

resorutu a kontrolovat její doržování. 
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Bezpečnostní rada: 

Je poradním orgánem vedení resortu pro oblast bezpečnosti. Rada pro bezpečnost je stálým 

orgánem, složeným z vybraných pracovníků resortu. 

 

Auditor bezpečnosti 

Role auditora bezpečnosti je přidělena pracovníkům, jejichž úkolem je plnit kontrolní funkce 

na úrovni samostatně vymezených informačních systémů. 

 

Administrátor bezpečnosti 

Je zkušený odborník zodpovědný za nastavení významných bezpečnostních parametrů na 

vymezených informačních systémech, tak aby se minimalizovala rizika neoprávněného 

použití systému nebo narušení intergrity zpracovávaných dat nebo jejich dostupnosti. 

V případě, že je systém vážně ohrožen, má administrátor právo zasáhnout do nastavení 

systému za účelm odvrácení hrozícího nebezpečí. [20] 

 

 

8.5.2. Klasifikace informačních aktiv Katastru 

Jde o rozdělení informačních aktiv resortu podle jejich „důvěrnosti“ respektive utajení 

(nejedná se o zde o utajení neboli utajované informace s ohledem na zákon 412/2005 Sb.). 

Každá kategorie má jasně stanovaná bezpečnostní pravidla pro nakládání s nimi. 

 

Veřejné  - Jsou to informace, které jsou naprosto veřejné a volně dostupné a 

zveřejňované. 

 

Zaručené veřejné - Jsou to veřejné informace se zákonem zaručenou dobrou vírou v jejich 

platnost, jedná se o data KN podle § 11 z. č. 265/1992 S. ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Interní  - Jedná se o neveřejné informace, které jsou zpřístupněny 

zaměstnancům resortu. Zařazení inforamce do této úroně však 

neznamená, že informace je zpřístupněna každému zaměstnanci. 

 

Důvěrné  - Jedná se např. o osobní údaje zaměstnanců, informace důvěrné 

v souladu se smlouvami nebo informace které jsou předmětem 
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obchodního tajemství. Porušení důvěrnosti uvnitř nebo vně resortu 

může mít nezanedbatelný finanční, právní nebo jiný dopad. Nejedná se 

o stupeň utajení „Důvěrné“ dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. [16] 

 

8.5.3. Zajištění ochrany informací dle klasifikace 

 

Zaručené veřejné 

Nakládání s informacemi zařazenými do této třídy musí splňovat následující 

podmínky. Při nakládání s písemnou formou dokumentů je nutno dbát na patřičnou fyzickou 

ochranu písemností, tj. chránit je zejména před zničením, poškozením a neoprávněnou 

úpravou. Dokumenty je nutno uchovávat v bezpečných prostorech, případně ukládat 

v bezpečných úložištích dokumentů. 

Oprávnění přístupu k informačním systémům a aplikacím včetně jejich rozsahu musí 

být schváleno příslušným vedoucím zaměstnancem. Všechna přidělená práva musí být 

zaznamenána a uložena. Musí být vedena jednoznačná vazba účtů v informačním systému na 

jednoznačně identifikovaného uživatele oprávněného provádět aktivní operace. 

Zpracování informací neboli dat obsažených v informačních systémech musí být 

realizováno pomocí přístupových práv, která jsou omezena pouze na oprávněné uživatele, 

kteří se do systému přihlašují svým vlastním účtem a heslem. Operační systémy mají schonost 

vedení detailní historie změn včetně informace o uživateli, který zněmu provedl. Pořízené 

zvukové záznamy jsou zařazeny do třídy „Zaručeně veřejné“ a pokud jsou dlouhodobě 

archovovány, je to zabezpečeným způsobem znemoňujícím jejich neoprávněnou úpravu či 

zničení. 

 Datová média se zálohami a písemnosti musí být přepravovány odpovědnou osobou. 

Magnetická média musí být uložena v přepravní skříňce, která je určena pro přepravu 

magnetických datových médií. [16] 

 

Interní informace 

Nakládání s informacemi zařazenými do této třídy musí splňovat následující 

podmínky. 

Přístup k informacím je omezen pouze na zaměstnance správních úřadů resortu a garanterm 

iformačního aktiva může být omezen jen na vybranou skupinu zaměstnanců. Pokud jde o 
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externí spolupráci, pokud to vyžaduje, jsou tyto informace za určitých podmínek předávány i 

těmto zaměstnancům. 

Uchovávání informací na pracovištích v katastrálních informačních systémech i 

v interní elektronické poště. Předávat si je mohou zaměstnanci osobně, interními infomačními 

systémy, včetně elektronické pošty nebo Českou poštou jako běžná nebo doporučená zásilka. 

Pokud probíhá předání informací neresortními prostředky je doporučeno užít nějaké 

bezpečnostní opatření jako je např. šifrování. [16] 

 

Dŧvěrné informace 

Aby nedošlo k úniku těchto informací neoprávněným osobám určí garant 

informačního aktiva okruh oprávněných osob, které mají přístup k těmto informacím třídy 

„Důvěrné“, kde jsou uvedeny i údaje podle nichž je možné ověřit totožnost oprávněných 

osob. 

 Data musí být uchovávána v neoprávněným osobám nepřístupných bezpečných 

prostorech, kde mohou vstupovat pouze oprávněné osoby. Ty jsou mimo jiné povinny 

zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich 

zabezpečení a jsou povinny chráit  tyto data proti neoprávněnému čtení, kopírování, přenosu, 

úpravám nebo vymazání. 

 Informační systémy určené k vedení těchto dat nebo přenosová média používaná nebo 

uchovávaná mimo „bezpečené prostory“, nebo data mající elektrotnickou formu musí být 

uchovávána nebo předávána v šifrované podobě (minimálně ve formátu ZIP zabezpečené 

heslem). Data mohou být uchovávana jen na zařízeních k tomu určených. 

 Data, která již ztratí na své aktuálnosti, ať už v písemné nebo počítačové formě, musí 

být skartována nebo bezpečně zničena a to opět osobou s patřičným oprávněním. 

 Předávání informací tířdy „Důvěrné“ musí splňovat určitá bezpečnostní opatření, daná 

přesnými pravidly. Data jsou předávána pouze oprávěné osobě, jejíž totožnost si předávající 

osoba musí ověřit. 

 Bezpečné předávání informací tohoto charakteru je: 

- osobní předávání informací,  

- doručení Českou poštou formou doporučeného psaní nebo zásilky o vlastních rukou, 

- doručení spolehlivou dopravou, např. řidičem, zaměstnaným resortem, 

- přenos informací v šifrované podobě, kdy heslo je sdělno adresátovi odděleně od 

penášené informace a to opět bezpečným způsobem. 
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Zpracování informací v informačních systémech musí splnovat stejné bezpečnotní 

podmínky jako jsou při zpracovávání informací „Zaručené veřejné“ s výjimkou toho, že je 

zpracovává oprávněná osoba. Záloha těchto dat z informačního systému musí být šifrována 

nebo bezpečně uložena a taktéž bezpečným způsobem přepravována. Přeprava médií probíhá 

oprávněnou osobou, jde-li o magentická média, přepravují se v přepravní skříňce k tomu 

určené. [16] 

 

Veřejné informace 

 Přesto, že se jedná o informace veřeného charakteru, mohou být zveřejněny pouze 

prostředictvím k tomuto určenému informačnímu systému tj. prostřednictvím oficiálních 

stránek ČÚZK. Jedná se tedy o stránky www.cuzk.cz. Tento informační systém musí splňovat 

určitá pravidla daná normou ČSN ISO/IEC 17799. [16] 

 

8.6. Zavedená bezpečnostní opatření a fungující režimy 

 

Díky mému pátrání v oblasti bezpečnosti Katastrálních úřadů jsem se dostala 

k informacím běžně dostupným i k informacím, které mi ve své podstatě nikdo nechtěl sdělit 

neboť se v podstatě samé jedná nepochopiteně o informace interního charakteru, s nimiž se 

veřejnost nemá možnost setkat a seznámit. Díky mému neutuchajícímu a usilovnému pátrání a 

tzv. možná dotěrným dotazům se mi podařilo získat informace, které spadají již pod oblast 

interních dat, a právě proto se vesměs všichni zdráhali mi tyto informace poskytnout. Pokud 

by mé pátrání skončilo na datech zpočátku získaných, má práce by nabyla zcela odlišných 

rozměrů a zcela zkreslených závěrů ve smyslu mi do té doby všemi poskytovaných informací, 

„že žádná bezpečnostní opatření na téma problematiky katastru nemovitostí, týkajících se 

bezpečnosti uchovávaných dat s výjimkou běžně užívaných pasivních opatření týkající se 

pouze zajištění bezpečnosti objektu jako samotnéh, nejsou“. Nemyslím si však, že data která 

jsem nakonec získala patří v podstatě samotné pod status Interní a proto jsem si dovolila tyto 

informace ve své práci použít. Tato data nabydou interního charakteru ve chvíli, kdy 

dosáhnou konkrétních rozměrů, což se ani v jednom z případů mého zkoumání nestalo. Mou 

snahou je podat ucelený přehled o obecně užívaných opatřeních a ukázat, že katastry nejsou 

zase tak zcela nezabezpečenou oblastí, i přesto, že tato opatření nejsou ve všech směrech 

dokonalá. 

 Katastry jak je již v některých z předchozích kapitol uvedeno mají zavedené interní 

bezpečnostní opatření pro ochranu zde uchovávaných dat a informací, ne sice ve smyslu 

http://www.cuzk.cz/
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utajovaných informací podle zákona 412/2000 Sb. o ochraně utajovaných informací a 

bezpečnostní způsobilosti, ale ve smyslu zajištění ochrany těchto dat proti jejich odcizení, 

pozměňování, vymazání apod. Výsledkem by mohlo být stejně zničující zneužití, které by 

svým následkem  mohlo zasáhnout i zájmy ČR. 

 

 Podívejme se na některá neznámá bezpečnostní opatření zabývající se právě ochranou 

uchovávaných dat. Jedním z nich je přítomnot tzv. zabezpečených oblastí, které jsou dle 

interní klasifikace zařazeny do třídy „Důvěrné“ 

Serverovna 

Jedná se o místnost, kde jsou umístěny počítačové servery, tzv. SERVEROVNA, zde 

se každý den ukládají veškerá do systému zadaná data, zde dochází k zálohování databází a 

jedenkrát týdně jsou tyto data odvážena do úschovy do bankovního seifu, což probíhá 

samozřejmě za účasti k tomu oprávněných osob a podle regulí o přepravě informací stupně 

„Důvěrné“ 

Každé katastrální pracoviště má svůj vlastní server, do něhož se zapisují data z daného 

katastrálního místa. Do Prahy na centrální server jsou sice odesílána data, ale už jen ve stučné 

formě, svým obsahem jen to co nalezneme ve výpisu a odkazy které výpis obsahuje, jsou 

jedinečné neboli platné a dohledatelné právě jen na příslušném katastrálním pracovišti, pod 

které daná nemovitost patří a kde se k oné nemovitosti zpracovávají veškeré podklady a 

uchovávají dokumenty, podle kterých probíhyly veškeré změny. 

 Tato místnost je speciálně vyčleněna a určena jako tzv. zabezpečená oblast a podléhá 

stejně jako zabezpečená oblast dle z. 412/2005 Sb, o ochraně utajovaných informací, 

obdobným bezpečnostním opatřením, avšak zde se řídí dle interních směrnic ČÚZK 

Bezpečnost politiky ochrany informací. Stejně zde platí, existence pověřených osob, které do 

této oblasti mohou vstupovat, mají od této místnosti klíče a mohou nakládat s daty zde 

uchovávanými. 

 Od serverovnen katasrtálních pracovišť dále v mé práci zkoumaných a zmiňovaných 

mají zpravidla klíče pouze tři lidé z celého pracoviště, kteří mají oprávnění pro Důvěrné (dle 

Interních směrnic ČÚZK). Jedná se o ředitele katastru, informatika a jeho zástupce. 

Bezpečnostní opatření, kterými je zabezpečená oblast podrobena jsou: Místnost je uzamčena 

bezpečnostním zámkem s koulí, trvale uzavřena pro všechny zaměstnance a cizí osoby 

s výjimkou pověřených osob. Do této místnosti mohou vstoupit pouze osoby pověřené, dle 

výše uvedeného nebo osoby cizí, ale jen se souhlasem a za účasti oprávněné osoby. Převážně 

mají zaveden klíčový režim a režim pro vstup, který je bedlivě hlídán a střežen a každá osoba 
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bez oprávnění, která do této místnosti vstoupí je zaznamenána a evidována. Dalším 

z bezpečnostních opatření je EZS – elektronický zabezpečovací systém – bezpečnostní 

pohybová čidla a EPS – eletronický požární systém s napojením na jednotku HZS nebo 

z úsporných důvodů na specializovanou bezpečnostní firmu. Funkčnost systému při 

zaznamenání poplachu je zajištěna tak, že systém vytočí tel. číslo na napojenou organizaci a 

ta následně přijede na místo za účelem zjištění a řešení daného problému.  

 Některé zde použité systémy jak jsem při konzultacích zjistila mají svá úskalí a slabé 

články, kterých by se dalo velice snadno zneužít a nejsou dotažené do konce. 

  

Spisoveny a jejich zabezpečení 

 Spisovna není nikterak neznámá místnost, popišme si však některá nepsaná 

bezpečnostní opatření, která mohou vést k ochraně dat.  

Úschova současných dokumentů a listin se provádí v tzv. „spisovnách“, kde jsou spisy 

uloženy v regálech. Z bezpečnostních opatření zde funguje: Požární bezpečnostní opatření 

s rozmístěním hasicích přístrojů. Nainstalovány jsou zde phybová čidla napojená na pult 

centrální ochrany. Spisové dokumentace je už tolik, že se skladuje v některých případech i na 

chodbách, což je porušením protipožárních opatřeních. Chodby by měly být dobře průchodné 

bez jakýchkoliv zábran a to především hořlavých materiálů, aby případný zásah jednotky HZS 

nebyl znemoňován přístupem do dalších prostor. Další nebezpečí v uskladňování dokumentů 

na chodbách tkví v tom, že „škodná“ osoba, pokud se do těchto prostor dostane, může bez 

problémů založit požár, který se velice snadno díky přítomným dokumentům bude šířit dál. 

V rámci pracoviště není vstup do těchto spisoven upraven žádným režimovým opatřením 

proti vstupu. 

 Nepřímým bezpečnostním opatřením fungujícím pro úschovu dokumentů je fakt, že 

listiny se do spisoven – archivů ukládají duplicitně, ale kopie jsou ukládány odděleně a 

naprosto nezávisle na sobě, což je opatření pro případ úmyslné záměny a snahy pozměňování 

dokumenů. Jedna kopie je vždy uložena ve sbírce listin a druhá se ukládá do archivu. 

  

8.7. Reálný pohled na zabezpečení vybraných katastrálních úřadŧ 

 

 V následujících několika kapitolách shrnu poznatky z oblasti zabezpečení a ochrany 

Katastrálních úřadů obecně i u vybraných katastrálních úřadů Moravskoslezského kraje. 

Vybrala jsem tři náhodně vybraná katastrální pracoviště, která jsem podrobila zkoumání, 

vrámci mnou získaných a dostupných informací, a provedla jsem postupně rozbor jejich 
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zabezpečení a zvyklostní praxe ochrany uložených dokumentů a informací a na závěr jsem 

provedla jejich  srovnání.  

O konzultaci v oblasti Katastru nemovitostostí jsem požádala paní Ing. Pavlínu 

Slowikovou – ředitelku katastrálního úřadu v Havířově, paní Ing. Martu Metzovou – vedoucí 

oddělení dokumentace Katastrálního pracoviště v Karviné, dále paní Pelagii Szabovou – 

pracovnici Pozemkové knihy v  Karviné a dále pana Radomíra Mičulku – informatika 

Katastrálního pracoviště ve Frýdku Místku. Následující informace jsem získala z velké části 

právě od těchto osob a k nim jsem doplnilka další obecně dané informace dostupné ze zákonů 

a vyhlášek a vnitřních směrnic ČÚZK. Mimo tyto jmenované osoby jsem čerpala informace i 

od dalších nejmenovaných zaměstnanců Katastru, jejichž jména mi nejsou známá nebo 

respektuji jejich přání je neuvádět. 

 

8.7.1. Katastrální pracoviště Havířov 

 Katastrální úřad v Havířově sídlí v budově Magistrátu města Havířova. Je umístěn 

v  6. NP hlavní budovy „B“ na ul. Svornosti 86/2. Pohled na budovu v níž je úřad umístěn je 

v předešlé kapitole 7.2.2. na obr. č. 2 – na str. č. 21 této práce. Popis této budovy a její 

umístění je taktéž uvedeno v kapitole 7.2.2. této práce, z tohoto důvodu se nebudu opakovat a 

srhnu snad jen bezpečnostní opatření, která budovu a prostory katastrálního pracoviště 

zabezpečují a která se ho přímo dotýkají. 

  

Obr. č. 5 – Situační plánek se zakreslením umístění katastru nemovitostí v Havířově [20] 
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 Budova v níž se úřad nachází je celopolšně pokryta EZS – elektronckým 

zabezpečovacím systémem s pohybovými čidly s pultem centrální ochrany napojeným  na 

místní Městskou policii. V objektu navíc funguje čtyřiadvacetihodinová stálá ostraha hlídky 

Městské policie, které napomáhá kamerový systém rozmístěný po budově. Jelikož je úřad 

umístěn v budově se spoustou jiných institucí je třeba při pohledu na jeho zabezpečení brát 

tuto okolnost na zřetel.  

Prostory katastrálního pracoviště jsou přizpůsobeny tak, aby bylo možno oddělit 

prostor pro veřejnost tj. čekárnu se vstupem do kančeláře Podatelny a do prostor kde jsou 

poskytovány informace z katastru nemovitostí a výpisy z katastru nemovitostí. Tato část je 

oddělena uzamykatelnlým průchodem do části kde se zpracovávají data katastru nemovitostí, 

kde najdeme kancelář ředitele katastru, dokumentaci, právní oddělení, spisovnu – neboli 

archiv. Na půdě tohoto katastru jsou uloženy a archivovány současné listiny a dokumenty. 

Pozemkovou knihu zde nenajdeme. Záznamy zdejšího katastru z oblasti Pozemkové knihy 

zpravuje Katastrální pracoviště Karviná, kde je také Archiv Pozemkové knihy uložen. 

Samozřejmě zde jsou zavedená a platná protipžární opatření, která jsou realizována 

v rámci celého objektu a to včetně evakuace a únikových východů. [13] 

 

8.7.2. Katastrální pracoviště Karviná 

 Katastrálnímu úřadu v Karviné je vyčleněna samostatná budova, umístěná mimo 

hustou zástavbu v okrajové části města. Samostatně stojící budova s parkovištěm nesousedí 

v bezprostřední blízkosti s žádnou jinou budovou. Objekt je ze tří stran oplocen a oplocení je 

uzavřeno napojením na budovou. Všechny dveřní – vstupní prostory včetně oken jsou 

zamřížovány a to z důvodu, že se jedná o jednopodlažní přízemní budovu, která je 

podsklepena, ale podsklepení není z důvodu vlhkosti využíváno. 

 

Obr. č. 6 – Budova Katastrálního úřadu v Karviné [20] 
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 Celá budova je svým využitím určena pro účely Katastru nemovitostí a nedělí se o tyto 

prostory s žádnou jinou institucí nebo firmou. Tento fakt nahrává sktečnosti, že v mimo 

pracovní domu není zapotřebí zvlášních bezpečnostních opatření pro zajištění ochrany 

objektu. Budova je, mimo zamřížovaných okenních a vstupních otvorů, opatřena pohybovými 

čidly s  EZS a napojením na centralizovaný pult ochrany s přímým propojením na státní 

policii ČR. Fungují zde a to zvláště v určitých částech budovy určitá interně daná 

bezpečnostní opatření, která mají zabránit průniku nepovolaných osob do oblasti, kde jsou 

uloženy a archivovány dokumenty a listiny včetně prosotr Pozemkové knihy.  

 

 Obr. č. 7 – Situační plánek se zákresem umístění katastru nemovitostí v Karviné [20] 

 

Jak už je v této práci nejednou uvedeno, katastry a informace v nich jsou veřejně 

přístupné a proto jsou jakýmsi protikladem k utajovaným informacím. Přesto se zde na 

Katastrálním úřadě v Karviné vyskytují data, která nejsou veřejně přístupná a je třeba jim 

zajistit určitou ochranu a bezpečnost. Jedná se o informace a dokumenty Pozemkové knihy, 

jejíž archiv právě na Karvinském katrálním pracovišti mají. 

 

Archiv Pozemkové knihy 

 Zabezpečení a zajištění těchto prostor je realizováno ve speciálně zabezpečené 

místnosti – archivu, kde pracuje a běžně má přístup pouze jediná zaměstnankyně, která má 

veškerou agendu týkající se Pozemkové knihy na starosti. Vstup je omezen režimovým 

opatřením, a proto přístup k těmto Pozemkovým knihám a do této místnosti není veřejnosti 
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umožněn. Bez účasti a souhlasu této tzv. oprávněné osoby zde nemají běžně přístup ani 

ostatní zaměstnanci. Jmenovitě se jedná o paní Pelagii Szabovou s níž jsem konzultovala 

parametry zajištění a speciálního režimu této místnosti. 

 Mimo bezpečnostní opatření, která jsou v rámci celého objektu, tj. pohybová čidla a 

zamřížování oken je tato místnost opatřena bezpečnostními oplechovanými protipožárními 

dveřmi. Místnost je v rámci protipožárních opatření vybavena speciálním práškovým hasicím 

přístrojem na papír. Je zde zabudován snímač vlhkosti a sleduje se teplota. Pravidelně je 

kontrolována nosnost regálů, proti zátěži, kde jsou uloženy knihy. Místnost je opatřena 

bytelnými dřevěnými regály, v nichž jsou uloženy velké pozemkové knihy a urbáře datované 

svým založením již od roku 1874. Jedná se o vzácné svazky s důležitými daty, ze kterých je 

možno získat v případě potřeby fotokopii, výpis nebo opis z této listiny, které provádí právě 

zmíněná pracovnice k tomu určená, která je mimo jiné za svazky zde uložené odpovědná. 

Fotokopie se zpravidla neprovádí na klasických dnes používaných kopírovacích strojích, ale 

speciálním fotoaparátem.  

 

8.7.3. Katastrální pracoviště Frýdek Místek 

 Úřad katastru nemovitostí ve Frýdku Místku je umístěn v třípodlažní, podsklepené 

budově se samostatným vstupem určené výhradě pro potřeby Katastru, což usnadňuje, stejně 

jako u Katastru v Karviné, její zabezpečení a ochanu vůbec, neboť zabezpečení takovéto 

budovy je snazší než u budovy, kde je soustředěno více institucí a každá má své potřeby a 

odlištné zvyklosti a samozřejmě nároky na zabezpečení. Budova je umístěna v centru obce 

v městské zástavbě. Není přímo napojena na žádnou sousední budovu a žádná taková s ní 

bezprostředně nesousedí. Budova je zasazena v bezprostřední blízkosti hlavní komunikace na 

Ostravu a Český Těšín s přilehlým parkovištěm ve dvoře budovy. Přes obslužnou komunikaci 

sousedí se základní školou a z druhé strany s obchodním domem. 

 

Obr. č. 8 – Čelní pohled na budovu Katastrálního úřadu ve Frýdku Místku (z pohledu od 

hlavní komunikace) [20] 
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 Celý objekt je zabezpečen EZS – pasivními infračervenými čidly proti pohybu 

s pultem centrální ochrany s přímým naopejním na státní Policii ČR. Všechna okna v 1. NP 

respektive přízemí jsou ze strany dvora, kde se nachází archiv Pozemkové knihy 

zamřížována. V budově je nainstalována tzv. Dalas technologie, což jsou elektronické zámky 

na čipy propojené společně se zamřížováním a tím oddělení části budovy, kam nemá 

veřejnost přístup tj. oblast kanceláří ve 2. a 3.NP budovy kde se především zpracovává 

dokumentace – zpracovávají se zde data do počítačové podoby, právní oddělení – kde se 

zkoumá správnost a platnost listin po právní stránce, a dále kde se nachází zabezpečená oblast 

atd. Další částí kam nemá veřejnost přístup je Archiv Pozemkové knihy v přízemí budovy, 

která je taktéž zabezpečena elektronickým zámkem a oddělení této části zamřížováním. 

Zvenčí jsou tyto prosotry chráněny taktéž mížemi na oknech. Tyto části budov jsou odděleny 

od části volně přístupné veřejnosti mřížemi a vstupem s elektronickým zámkem. Do této tzv. 

oddělené části budovy se dostanou pouze zaměstnanci, kteří zde mají přístup tzn., že mají čip 

pro vstup. Každý zaměstnanec má svůj vlastní čip, který mimo to, že umožní vstup do této 

části, zaznamenává v napojené databázi příchody a odchody. Tedy stručně řečeno docházku. 

 Tento systém je schopen sledovat i pohyb zaměsnanců po budově, kde kdo a kdy 

vstupoval, ale pro zdejší účely toto zatím nebylo zřízeno.  

 

 Vstup do těchto oddělených částí budovy není zcela veřejnosti znemožněn, pokud je  

nutné, aby „cizí osoba“ řešila něco se zaměstnancem, který má kancelář v této části, 

zaměsnanec ho zde může vpustit a musí ho posléze opět vyprovodit, neboť bezpečnostní 

zámek funguje jak pro vstup dovnitř tak pro odchod z této části objektu. Vstup cizích osob 

není nikterak monitorován ani zaznamenáván, což znamená, že zde neplatí žádný zvláštní 

režim. Jedná se spíš o pasivní ochranu, která by měla být na všech úřadech pro zabezpečení a 

ochranu jak zaměstnanců tak i objektu samotného včetně dat zde chovávaných. Účelem 

tohoto opatření je jakási regulace pohybu neoprávněných osob, které by mohly mít vedlejší 

záškodnické úmysly a tím snížit míru tohoto rizika.  

 

Archiv Pozemkové knihy 

 Archiv Pozemkové knihy je umístěn v přízemí budovy v části, kde okna jsou opatřena 

mřížemi. Jsou zde nainstalována pohybová čidla, senzor vlhkosti a teploty. Regály v nichž 

jsou Pozemkové knihy uloženy prochází pravidelnou kontrolou nosnosti a zatížení. Co se týče 

protipožárního zabezpečení chybí zde oproti Katastrálnímu úřadu v Karviné protipožární 
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dveře naopak je však právě tady oddělena část budovy proti vstupu neoprávněných osob. 

Archiv je vybaven práškovými hasicími přístroji, aby nedošlo k poškození listin. 

 

Obr. č. 9 – Situační plánek se zákresem umístění katastru nemovitostí ve Frýdku Místku [20] 

 

 V objektu nejsou utajovaná data jako taková, ani se zde s nimi nepracuje, katastry a 

informace v nich jsou veřejné, jedná se zde spíš o ochranu důležitých dat z oblasti katstru  

nemovitostí. Jde o to, aby tyto data nebyla odcizena vymanzána nebo pozměňována nebo 

jinak zneužita.   

 

8.8.  Rozbor možných rizik - Katastry 

 

 Zamyslela jsem se již nad možnými riziky, hrozícími Městskému úřadu a to s pohledu 

napadení objektu s následnou možností prolomení bezpečnostních opatření, která zajišťují 

ochranu zde uchovávaných UI ve smyslu 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. 

Podívám-li se nyní ve srovnání s nimi na potencionálně hrozící rizika Katastrálním úřadům, 

vidím, že podobnost je víc než jasná. Nejedná se zde sice o UI ve smyslu již zmíněného 

zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ale spíše o ochranu a zabezepečení 

důležitých dat, týkajících se katastrálního operátu a to v rámci celé České republiky. Data 

Katastru nemovitostí jsou sice jak je všude deklarováno veřejné, což je zásadní rozdíl, oproti 

UI dle zákona 412/2005 Sb., ale svou hodnotou jsou neméně důležité a útok na tyto „veřejné“ 
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informace by mohl mít stejné zničující důsledky nejen pro fyzické osoby samotné, ale i pro 

celou Českou republiku, jako v případě útoku a zcizení utajovaných informací. A právě tento 

důvod mě vedl k zájmu a srovnání Katastrálních úřadů. Zamýšlím-li se nad konkrtétními 

možnými riziky, budou opět převážně jen opisem rizik hrozících obecním úřadům a tak tedy 

ve stručnosti. 

- Možnost průniku nepovolaných osob do prostor katastru v mimo pracovní dobu. Tuto 

hrozbu by měly odvrátit naistalovaná bezpečnostní zařízení EZS s pohybovými čidly. 

- Možnost ukrytí neoprávněné osoby v pracovní době úřadu a to v nezabezpečených 

prostorách objektu a následně k plánovanému útoku po pracovní době, kdy v budově 

nidko není. Hrozbu by opět mohlo odvrátit nainstalovaná bezpečnostní zařízení EZS. 

- V průběhu pracovní doby, ale i po té může dojít k narušení bezpečnosti zabezpečené 

oblasti a neoprávněná osoba se může dostat dovnitř a to za předpokladu, že dojde 

k selhání režimových opatření zaměstnanců třeba jen pouhou nedbalostí, opomenutím 

či nechtěnou lidskou chybou. 

- Stejně jako u Městských úřadů, může nastat nestandartní situace, výpadek 

bzepečnostního systému, požární poplach úmyslně vyvolaný ať už falešný nebo pravý, 

atd. Právě tyto nestandartní situace skrývají obrovská rizika, neboť jsou 

nepředvídatelná a bezpečnostní opatření jdou v průběhu zásahu k odvrácení 

nestandartní situace mnohdy stranou a objekt je proto snadno zranitelný. 

- Další variantou může být sabotáž, přičemž nejničivější dopady může mít právě od 

osoby dobře znalé místních poměrů (např. bývalý zaměstnanec apod.) 

- Cizí lement ve formě nasmlouvaných firem. 

- Netřeba opomenout možnost napadení a únku informací bez nutnosti vniknutí do 

objektu. Jde o útok vedený prostřednictvím  počítačové sítě přes veřejnou síť internt, 

nebo nabourání se do systému úřadu. Zde nezbývá než uplatnit veškerá dostupná 

řešení ať už šifrování dat přeposílaných přes veřejnou síť, izolace a zabezpčečení 

informačních a komunikačních kanálů apod. 

 

 Slabým článkem je doba kdy se dokumenty zpracovávají do počítačové podoby. Tyto 

listiny jsou u jednotlivých pracovníků, ležící na jejich stolech bez jakéholiv zabezpečení. 

Nepovolaná osoba, která se dostane do těchto prostor může napáchat nemalé škody např. 

listiy odcizet, změnit, atd. Je poměrně malá šance, že se tak stane v pracovní době. O to větší 

nebezpečí pak představuje právě doba po pracovní době (což se skrývá pod prvními třemi 

výše zmíněnými variantami napadení). V době po pracovní době se v objektu pohybuje 
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úklidová firma, která je převážně z úsporných důvodů nasmlouvána úřadem. Nejde tedy o 

přímé zaměstnance katastru, ale o nezávislou soukromou firmu, jejíž zaměstnanci mají do 

objektu přístup po pracovní době přímých zaměstnanců katastru a v době kdy v budově nikdo 

není. Do budovy sice přichází v době, kdy zde jsou ještě zaměstnanci katatru, neboť úklidová 

fimra nemá oprávnění pro vstup do budovy, ale pouze pro její zabezpečení proti vniknutí 

cizích osob, při jejich odchodu. Těmito zaměstnanci úklidové firmy se může defacto stát 

„každý“ a odtud pramení jak já vidím největší nebezpečí. Přístup mají v rámci celého objektu, 

včetně spisoven a archivu Pozemkové knihy s jedinou výjimkou zabezpečené oblasti, kam 

opravdu bez oprávněné osoby nikdo přístup nemá. 

 

8.9. Srovnání zabezpečení Katastrálních úřadŧ a jejich nedostatky 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že mám možnost srovnat kvalitu zabezpečení měského 

úřadu a katastrálního úřadu, upoutala mě viditelná nedokonalost zabezpečení katastrálního 

úřadu. Právě proto jsem se rozhodla udělat srovnání třech těchto úřadů namísto městských 

úřadů. Ráda bych závěrem této práce navrhla opatření pro zabezpečení katastráního úřadu. 

Vím, že legislativně se zde tyto úřady nedopouští vědomě ani nevědomě žádných nedostatků, 

ale vidím, že zabezpečení ve srovnání s Městkým úřadem je slabé! 

 Srovnáním úrovně zabezpečení a realizovaných a fungujících bezpečnostních opatření 

třech výše zkoumaných katastrálních úřadů jsem došla k názoru, že úroveň zabezpečení se ne 

sice zásadně, ale liší. Rozdíl samozřejmě je v zabezpečení katastru, který ve svém objektu 

nemá archiv Pozemkové knihy a toho který Pozemkovou knihu obhospodařuje. Pozemková 

kniha zaručuje určitou míru vyššího zabezpečení, ale ta se týkají spíše požárních opatření a 

klimatických podmínek v místnosti k těmto účelům využívané. Největšího zabezpečení se 

dostává informacím v elektronické podobě. Nejvíce střeženou a chráněnou oblastí je tzv. 

zabezpečená oblast v níž jsou serverovny se servery zpracovávajícími a uchovávajícími 

databáze, kde jsou ukládána veškerá data z oblasti katastru. 

 Nedostatky v zabezpečení katastrů vidím v souboru mnoha nedokonale provedených 

nebo realizovaných bezpečnostních opatřeních. Jedná se z pohledu určitých zaměstnanců o 

zbytečnou a přehnanou praktiku některých realizovaných opatření, které zaměstnanci svým 

zaběhnutým způsobem a laksním přístupem ignorují a považují za zbytečné. V mnoha 

příapdech by dostačovalo dodržovat důslednost v dodržování nastavených a zabudovaných 

bezpečnostních prvků, které často nejsou využívány vůbec. Jako příklad bych uvedla oddělení 
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tzv. veřeně přístupných prostor od části kde veřejnost nemá běžně přístup, kde pohyb 

veřejnosti je regulován a omezen. 

Veřejnost má mít přístup do prosotr čekárny sousedící s podatelnou a částí úřadu, kde 

jsou veřenosti poskytovány informace a výpisy z katastrálního operátu. Další část budovy má 

být proti vstupu neoprávněných osob chráněna uzamčením chodbových dveří bezpečnostním 

zámkem nebo jiným zařízením, které odděluje část budovy kde dochází ke zpracovávání a 

následnému uchovávání a archivování spisové dokumentace, včetně prostor kde je archiv 

Pozemkové knihy. Tato část budovy nemá být veřejnosti zcela a nepropustně uzavřena, ale 

vstup do těchto prostor má být regulován a umožněn jen účelově a tím zamezit možnosti 

vstupu nepovolaných osob, které mají záškodnické úmysly, neboť právě zde jsou 

nejdůležitější pracoviště a uložiště dokumentů a dat z celého úřadu. Nedostatek ve funkčnosti 

tohoto bezpečnostního prvku (oddělení veřené části budovy od řekněme interní části) jsem 

shledala ve dvou ze tří zkoumaných úřadů. Všechny tři zkoumané úřady jsou vybaveny 

dostatečně technicky a funkčně provedenými prvky - funkčími elementy, které tento 

předpoklad splňují, ale pouze jeden z nich (KÚ Frýdek Místek) je k těmto účelům využívá. 

 

9. Návrh ochrany Katastrálního úřadu a opatření k odstranění nedostatkŧ 

 

S ohledem na skutečnost, že se domnívám, že zabezpečení katastrálních úřadů není 

v některých směrech dostatečné, navrhnu ochranu katastrálního úřadu a podrobím ho srovnání 

s realitou a navrhnu nová bezpečnostní opatření. 

 Pro realizacei návrhu ochrany jsem si vybrala objekt Katastrálního úřadu – konkrétně 

pak Katastrální pracoviště v Karviné. Jelikož instituce Katastrálního úřadu nepodléhají 

žádnému stupni utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., a legislativně jejich zabezpečení 

v tomoto směru řešeno není, a zabezpečení řeší poze interní směrnice Bezpečnostní Politika 

ochrany informací, rozhodla jsem se pro vytvoření návrhu ochrany tohoto objektu právě z 

pohledu zákona č. 412/2005 Sb. neboť chci poukázat na srovnání zabezpečení Městského 

úřadu a úřadu Katastrálního. 

 

Stanovení stupně utajení 

 V tomto konkrétním návrhu počítám se stupněm utajení VYHRAZENÉ (pro snazší 

srovnání s MÚ) a data zde uchovávaná považujme pro tuto chvíli za utajované informace 

stupně VYHRAZENÉ. 
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 Protože se jedná o administrativní budovu zařadíme ji z pohledu rizika a zranitelnosti 

UI podle ČSN EN 50131-1 do stupně zabezpečení  - 2. 

 

 Vytyčení zabezpečené oblasti 

Za utajované informace pro tyto účely určené považujme data v elektronické podobě, 

v databázích serverů na přenosových médiích atd. a zálohy těchto dat. Pro tyto účely postačí 

vyčlenit v objektu jednu místnost  - Serverovnu – kde probíhá zpracování, ukládání a 

zálohování dat. 

 Archiv Pozemkové knihy – kde jsou uloženy Pozemkové knihy a Spisovnu – kde je 

uložená současná spisová dokumentace, ponecháme v uzavřené veřejnosti nepřístupné části 

objektu kde se nachází i zabezpečená oblast. Neplatí však už pro ně zásady nutné pro zajištění 

zabezpečené oblasti v takovém rozsahu. 

 Katastr je umístěn v samostatně stojící podsklepené budově. Sklepení z důvodu 

vlhkosti nemůžeme využít, proto jej z našich úvah vyčleníme. S ohledem na typ 

jednopodlažní budovy nemáme příliš velký výběr a ani mnoho možností pro umístění 

zabezpečené oblasti. Její umístění navrhneme v zadní okajové části objektu, co nejdál od 

veřejně přístupné části budovy. Veřená část se nachází přibližně ve středu budovy a od ní se 

napojují dvě postranní „křídla“ budovy. To v němž umístíme zabezpečenou oblast oddělíme 

jako  neveřejnou část. 

 

9.1. Návrh s rozborem jednotlivých bezpečnostních prvkŧ ochrany 

 

 Navrhla jsem si objekt, umístila zabezpečenou oblast a nyní navrhnu bezpečnostní 

opatření pro její zabezpečení. Navrhnu jednotlivé druhy ochrany z pohledu zvenčí a budu 

postupovat směrem dovnitř objektu.  

Dokonalé zajištění objektu a informací v něm uchovávaných může být dosaženo 

pouze propojením jak vnější tak vnitřní ochrany objektu, které jsou zajištěny souhrou fyzické 

ostrahy objetku, technických prostředků a režimových opatření. [27] 

Jednotlivé hodnoty následujících tabulek, které udávají bodové hodnoty stupně 

zabezpečení jednotlivými druhy ochrany, uvedené v průběhu celého Návrhu ochrany jsem 

odvodila nebo vypočítala z bodového hodnocení jednotlivých bezpečnostních prvků 

specifikovaných a roztříděných dle své kvality poskytované ochrany, z vyhlášky č. 528/2005 

Sb. v platném znění a dle její Přílohy č. 1, kde jsou tyto jednotlivé parametry a hodnoty 
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přesně definovány. K určení těchto hodnot jsem často sáhla pro konzultaci do norem ČSN na, 

které jsou v Příloze zmíněné Vyhlášky odkazy. 

 

VNĚJŠÍ OCHRANA OBJEKTU 

 

Vnější ochrana objektu je souborem bezpečnostních opatření zajišťujících ochranu 

hranice objektu, vstupy do objektu, ochranu únikových cest a průstupových a průlezných 

otvorů do objektu. Je-li hranice objektu  i hranicí zabezpečené oblasti použijeme certifikované 

technické prostředky dle požadavků a kategorie zabezpečených oblastí. Bezpečnostní 

opatřední pro ochranu hranice objektu mohou být po pracovní dobu vypnuta. [27] 

 

9.1.1. Perimetriká ochrana 

 Budovu zabezpečíme oplocením se vstupní brankou pro vstup do budovy. Mimo 

úřední hodiny  bude trvale uzamčeno. Ze strany vstpních prostor budovy a přístupové části od 

plotu k budově nainstalujeme osvětlení, které bude osvětlovat vstupní prostory do budovy 

včetně její přístupové části. Osvětlení nám usnadní kontrolu nad přístupovou částí.  

 

Tab.č. 1 – Bodové hodnocení Perimetrické ochrany [9] 

Bodové hodnocení Perimetrické ochrany 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
TYP BODOVÉ HODNOCENÍ 

Fyzické bariéry * Typ 2  -  2 body SS10 = 1 

Kontrola vstupu v 

přístupových bodech fyzické 

bariéry 

Kontrola není realizována - 0 

bodů 
SS11 = 0 

Namátkové vstupní a 

výstupní prohlídky 

Prohlídky nejsou prováděny - 

0 bodů 
SS12 =0 

Perimetrický detekční 

systém (PDS) 
Není SS13 = 0 

Bezpečnostní osvětlení 

perimetru 
2 body SS14 = 2 

Sepeciální televizní systém 

perimetru 
2 body SS15 = 2 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

OCHRANY PERIMETRU 

S6 = (SS10 x SS11) 

+SS12+SS13+SS14+SS15 
S6 = 4 

) Překážka proti vstupu - překonání lezením nebo průlomem, min. výška bariéry 2,15 m. 
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Objekt bude v neúředních hodinách hlídán kamerovým systémem s napojením na pult 

centralizované ochrany prostřednictvím EZS, který bude zajišťovat dohled nad zabezpečenou 

oblastí. V případě iniciace poplachu zaznamenaného pomocí EZS napojeného na pult 

centrální ochrany provede ostraha kontrolu pomocí kamerového systému a detekuje příčinu 

poplachu. V případě potřeby vysílá na místo hlídku fyzické ostrahy. Tento speciální 

kamerový systém CCTV bude zajišťovat dohled zabezpečené oblasti z vnějšku budovy. 

Umístění systému uvnitř bude provedeno v neveřejné části s dohledem nad zabezpečenou 

oblastí tak, aby kabelové propojení bylo provedeno způsobem, který neumožňuje ke 

kabelovému vedení přístup s možností jeho vyřazení z provozu, ale bude provedeno uvnitř 

střeženého prostoru. Tyto televizní kamerové systémy umožňují snímání, přenos a 

zobrazování pohybu osob ve střeženém objektu. Z venku je objekt hlídán statickou kamerou 

městské policie. 

 

9.1.2. Plášťová ochrana 

 Pod plášťovou ochranou si představme veškrá zabezpečení, která můžeme realizovat 

z pohledu opláštění budovy neboli – z pohledu obvodového zdiva včetně stavebně 

technických a konstrukčních prvků budovy jako např. dveře, okna, balkony, střešní vstupy, a 

další. Technický prostředek je bezpečnostní prvek, jehož použitím zabraňujeme, ztěžujeme 

nebo oznamujeme narušení ochrany objektu nebo zabezpečené oblasti. Budeme-li hovořit o 

mechanických zábranných prostředcích, jedná se zejména o dveře, zámky, mříže, skla, folie 

apod. Dalšími technickými prostředky mohou být např. EZS, EPS, elektrická zámková 

zařízení, apod. [9, 27] 

Mechanickými zábrannými prostředky (MZP) zabezpečeujeme  průlezné otvory, které 

dovolí průchod šablony o níže uvedených rozměrech: 

 

Tab. č.  2 - Hraniční velikost průlezných otvorů s nutností mechanických zábran [9] 

Prŧlezný otvor Rozměr 

Obdélník 400 mm x 250 mm 

Elipsa 400 mm x 300 mm 

Kruh  350 mm 

 

 Zvolený objekt je nízkopodlažní objekt, což znamená, že jeho okna, vstupní a průlezné 

otvory jsou umístěny níže než 5,5 m nad úrovní terénu a jsou ve většině případů větších 

rozměrů než výše v tab. č. 2 uvedené. Důvodm toho je nutnost zabezpečit veškeré tyto otvory 
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mřížemi a to včetně vstupních dveří do budovy. Veškeré použité mříže budou v souladu 

s normou ČSN P ENV 1627.  Mimo tyto MZP je nutno zabezpečit objetk i elektronickým 

zabezepečovacím systémem (EZS) s pohybovými čidly s napojením na pult centrální ochrany, 

který v případě narušení objektu vyšle signál na napojenou organizaci v našem případě na 

Státní policii ČR. 

 Typ zabezpečené oblasti se určuje podle nejméně odolného prvku. V našem případě se 

jedná o zařazení typu 1. [9] 

 

 Vstupní dveře do objektu jsou mimo mříží zajištěny bezpečnostním zadlabacím 

zámkem, který a je certifikovaný pro zařazení do uzamykacího typu 1 a splňuje požadavky 

bezpečnostní třídy 2. [9] 

 Veškeré okenní otvory jsou zamřížovány, výjimku tvoří menší otvory (např. větrací 

okénka soc. zařízení), které nepřesahují hraniční rozměry průlezných otvorů (viz. tabulka            

č. 2). V objektu v průběhu pracovní doby nebude žádná stálá ostraha objektu, v mimo 

pracovní dobu je ostraha ponechána na EZS s pohybovými čidly s napojením na pult centrální 

ochrany s napojením na Státní polici. 

 Neveřejnou část budovy v níž se nachází zabezpečená oblast oddělíme od veřejně 

přístupné části uzamykatelnými dveřmi s možností vstupu na klíč nebo identifikační čip, který 

bude svěřen jen osobám oprávněným pro vstup do této neveřejné části. 

 

Tab. č. 3 – Bodové hodnocení pláťové ochrany [9] 

Bodové hodnocení plášťové ochrany 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
TYP 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

Objekt Typ 2 - 2 body S3 = 2 

Zabezpečené oblasti Typ 1 - 1body SS3 = 1 

Uzamykací systémy 

zabezpečené oblasti 
Typ 1 - 1 body SS4 = 1 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

PLÁŠŤOVÉ OCHRANY 
S2 = SS3 x SS4 S2 = 1 
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VNITŘNÍ OCHRANA OBJEKTU 

 

Vnitřní ochrana objektu je souborem bezpečnostních opatření zajišťujících 

zabezpečenou oblast. Pro tyto účely se využívají certifikované technicé prostředky zařazené 

do příslušné kategorie. [27] 

 

9.1.3. Kontrola vstupu a režim návštěv 

 Jedná se o přesně stanovený postup vstupu a výstupu osob oprávněných vstupovat do 

objektu a způsob jeho kontroly. Způsob jejich identifikace. Dále se jedná o stanovení 

podmínek a způsobu kontroly vynášení věcí nebo utajovaných skutečností z objektu a o režim 

pohybu osob jak v pracovní době, tak i mimo ni. Řeší se zde samozřejmě i režimová opatření 

pro manipulaci s klíči, identifikačními prostředky a médii, používané pro zabezpečení vstupů, 

způsob označování, přidělování a odevzdávání klíčů, jejich úschovy a evidence, uložení 

duplikátů a způsobu jejich použití. [27] 

 

 V objektu katastrálního pracoviště jsou zavedená režimová opatření v rámci 

zabezpečené oblasti. Režim vstupu a klíčový režim funguje pro Serverovnu, která je 

zabezpečenou oblastí, kde mají oprávnění vstupu pouze 3 osoby z úřadu (a to ředitel, 

informatik a jeho zástupce), vstup cizích osob do této místnosti je možný jen 

v nevyhnutelných případech (např. nutná údržba, revize,...) a to za účasti oprávněné osoby. 

Každý vstup cizí – neoprávněné osoby je zaznamenán do Evidence údajů o návštěvách včetně 

uvedení důvodu.  

 

Režim pro vstup a klíčový režim platí i v Pozemkové knize, kde mají oprávnění 

k držení klíčů tři osoby (ředitel jeho zástupce a pracovnice Pozemkové knihy), za trvání jejich 

účasti mohou do prostoru tohoto archivu vstupovat i další zaměstnanci katastru. V tomto 

případě nejde o zabezpečenou oblast a proto zde naplatí natolik striktní pravidla, spíš jde o to, 

že k manipulaci s klíči mají oprávnění pouze tyto osoby.  Spisovna, kde se ukládá současná 

spisová dokumentace má režim vstupu pro všechny zaměstnance katastrálního pracoviště, 

stejně tak klíčový režim. 

 

Klíče od těchto prostor, jak zabezpečené oblasti, tak i obou veřejně nepřístupných 

místností zůstávají po mimo pracovní dobu uschovány v zabezpečených prostorách úřadu a to 
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v uzamčené k tomu určené skříňce, tak aby byla zajištěna kontrola jejich použití a jejich výdej 

podléhá evidenci. Klíče jsou řádně označeny a identifikovány. 

 

Tab. č. 4 – Bodové hodnocení kontroly vstupu [9] 

Bodové hodnocení kontroly vstupu 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
TYP 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

Kotrola vstupu Typ 1 - 1 bod SS6 = 1 

Režim návštěv v objetku -                     

- Návštěvy bez kontroly 
0 bodů SS7 = 0 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

KONTROLY VSTUPU 
S4 = SS6 + SS7 S4 = 1 

 

 

9.1.4. Ostraha a Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

 Fyzická ostraha objetku je zabezpečována vyškolenými zaměstnanci provozovatele 

objektu, příslušníky ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů nebo zaměstnanci pověřené 

bezpečnostní služby. Fyzická ostraha může být zajišťována nepřetržitě, ze stálého stanoviště 

určeného pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu spojená s pravidelnými obchůzkami 

ojektu.[27] 

 

 Objekt úřadu nemá žádnou stálou fyzickou ostrahu v praconí době ani mimo ni. Mimo 

pracovní dobu je objekt zabezpečován EZS s pohybovými čidly napojenými na pult centrální 

ochrany s napojením na Státní policii ČR. Systém je aktivován poslední osobou, která úřad 

opustí. Ta samozejmě musí mít oprávnění pro zabezpečení budovy. EZS i kamerový systém 

požaduje jak pro spuštění tak pro deaktivaci autentizaci pomocí hesla nebo PINU. Co se týče 

EZS v zabezpečené oblasti, jedná se o zcela nezávislý a samostatný systém, který má vlastní 

nastavení. 

 

 Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizce musí být ověřena funkční 

zkouškou podle TNI 33 45 91-3. Rozsah funkčních zkoušek je stanoven v tabulce A1 (stupeň 

1). Funkční zkouška musí být zaznamenána v provozní knize nebo protokolem o zkoušce, 

který se ukládá u odpovědné osoby. [9]  
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Tab. č. 5 – Bodové hodnocení ostrahy a systému EZS [9] 

Bodové hodnocení ostrahy a systému EZS 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TYP 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

Ostraha Typ 1 - 1 bod SS8 = 1 

Zařízení elektrické zabezpečovací 

signalizace 
Typ 1 - 1 body SS91 = 1 

Instalace zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace 
Typ 1 - 1 body SS92 = 1 

Mezivýsledek (SS9) * 
SS9 = (SS91 + SS92)/2 x 

SS92/OBL 
SS9 = 1 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

OSTRAHY A SYSTÉMU EZS 
S5 = SS8 + SS9 S5 = 2 

)  Mezivýsledek SS9 se vypočítá pomocí hodnoty OBL, jedná se o bodovou hodnotu, kterou 

určíme z následující tabulky. [9]  

 

Tab. č. 6 - Bodová hodnota  OBL [9] 

Kategorie zabezpečené 

oblasti 

Bodová hodnota 

OBL 

Přísně tajné 4 body 

Tajné 3 body 

Důvěrné 2 body 

Vyhrazené 1 body 

 

Bodová hodnota OBL je určená kategorií zabezpečené oblasti, matematicky se 

zaokrouhluje na celé číslo. Maximální hodnota OBL může být 4. [9]  

 

9.1.5. Zařízení elektrické požární signalizace (EPS) 

 Toto zařízení je nejméně důležitým prvkem zabezpečení objektu či zabezpečené 

oblasti. Jedná se o zařízení detekující ohrožení požárem a tuto okolnost ohlásí díky propojení 

tohoto systému na odpovědnou organizaci, v ideálním případě na centrálu HZS.  

 

Obecně vzato musí být požární hlásiče zapojeny do ústředny EPS nebo EZS a v obou 

případech musí být signál poplachu vyveden na stanoviště se stálou ostrahou. Zařízení EPS 

musí být certifikováno a  musí splňovat požadavky norem uvedených v Příloze č. 1 Vyhlášky 

č. 528/2005 Sb. [9] 
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 V objektu našeho katastru je navrženo vybavení zařízením EPS v zabezpečené oblasti 

a v neveřejné části kde jsou uchovávány spisy, konkrétně v místnosti kde je archiv 

Pozemkové knihy a v místnosti Spisovny. Zařízení je nainstalováno s napojením na centrálu 

HZS. 

 

9.1.6. Zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajovaných informací 

 Tímto certifikovaným zařízením je vybavena místnost, kde probíhají pravidelná 

jednání z oblasti utajovaných informací stupně utajení Tajné a Přísně tajné. Vyhláškou č. 

528/2005 Sb a jeho Přílohou č. 1 jsou přesně stanovené požadavky na zajištění takovéto 

místnosti. [9] 

 Jelikož návrh zabezpečení řešeného objektu počítá pouze s utajením stupně 

VYHRAZENÉ, je zbytečné se v totmo případě touto oblastí zabývat podrobněji. 

 

 

9.1.7. Úschovné objekty 

 I přes veškerá bezpečnostní opatření může dojít k narušení bezpečnosti objektu, 

zabezpečené oblasti a UI můžou být ohrožena.  

 Z bodových hodnot parametrů SS1 a SS2 vypočítáme hodnotu S1. 

 

 

 

 Úschovné objekty a jejich zámky jsou v Příloze č. 1 vyhlášky 528/2005 Sb. 

definovány jako objekty pro uložení UI, jsou roztříděny do několika skupin dle způsobu 

zabezpečení a pravděpodobnosti se do tohoto objektu dostat a to jakýmikoliv způsoby. 

Stručně řečeno jedná se v převážné většině případů o trezory, které jsou certifikované a 

prolomení jejich bezpečnostních prvků je poměrně nelehkou záležitostí. Vzhledem k tomu, že 

pro poměry katstru se nedá hovořit o existenci nějakého takového zařízení v objektu budovy 

přímo, určíme hodnoty dle zabezpečení dat v informačních systémech, tak jak je odvozeno 

v následující kapitole. [9] 

 

9.1.8. Fyzická bezpečnost informačních systémů 

 Vyskytuje-li se v zabezpečené oblasti nebo objektu taková část informačního systému, 

která může obsahovat UI, nahlíží se na tuto část informačního systému jako na bezpečnostní 

S1 = SS1 x  SS2 
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ekvivalent úschovného objektu. Identifikace spolu s autentizací uživatele tvoří bezpečnostní 

ekvivalent zámku úschovného objektu. 

 Prostory v nichž jsou informační systémy používány pro ukládání UI stupně utajení 

Vyhrazené a vyšší, musí být v zabezpečené oblasti. 

 Uložená data nejsou šifrována z čehož vyplývá parametr SS1 = 1 bod. Tento způsob 

uložení dat tvoří bezpečnostní ekvivalent úschovného objektu typu 1. [9] 

 

Skartace nosičů dat  

Zařízení pro fyzické ničení nosičů dat  a UI stupně utajení Důvěrné a nižšího je typu 2  a musí 

být certifikováno NBÚ. Zařízení fyzického ničení nosičů informací musí splňovat požadavky 

uvedené v tab. č. 7 – Maximální velikosti odpadních částic jedntlivých typů nosičů 

utajovaných informací. [9] 

 

Tab. č. 7 – Maximální velikosti odpadních částic jednotlivých typů nosičů UI 

Maximální velikosti odpadních částic jedntlivých typŧ nosičŧ UI 

NOSIČ INFORMACÍ VELIKOST ODPADNÍCH ČÁSTIC 

Papír, film z polyesteru s uložením 

informace v originállní velikosti, 

kov 

Křízový řez 
šířka částic  4,0 mm

dílka částic  80,0 mm

Přímý řez 

šířka pruhu  2,0 mm

délka pruhu  297,0 mm

plocha částic *  320,0 mm

Umělá hnota, např. identifikační 

karty 

šířka částic  4,0 mm

dílka částic 80,0 mm

Film z polyesteru s uložením 

informace ve zmenšené velikosti, 

jako mikrofilm, čipové karty 

plocha částic  1,0 mm
2

 

) Platí pouze pro velkokapacitní  zařízení s výkonem  500 kg/h [17] 

 

Pro fyzické ničení nosičů dat s UI jsou určeny různé druhy skartačních zařízení, které 

jsou k tomuto účelu certifikovány. Ke zničení nosičů dat s UI je možné použít též spálení, 

roztavení, které však budou dostatečně silné a účinné, aby data nebylo možno rekonstrhovat. 

Zařízení pro tyto účely musí být k tomuto účelu určené výrobcem. [9] 
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Identifikace a autentizace uživatele 

V našem případě se jedná o autentizaci jménem a heslem. Parametr SS2 je tedy 

roven 1 bodu. Tento způsob autentizace je bezpečnostním ekvivalentem zámku úschovného 

objetku typu 1. [9] 

 

Celý počítačový systém katastru je zabezpečen a chráněn, na různých úrovních jsou 

použita různá bezpečnostní opatření pro odvrácení možnosti neoprávněného nabourání se do 

systému nebo jinému jeho zneužití. Bezpečnost je řešena i řadou dalších „drobných“, ale 

účinných opatření. Jedná-li se o přeposílání citlivých dat prostřednictvím elektronické pošty je 

povinnost tato data zašifrovat. 

 

Nejdůležitější data jsou uchovávána v zabezpečené oblasti – tzv. serverovně, kde mají 

přístup je tři oprávnění zaměstnanci pracoviště, kteří s danými daty mohou nakládat. Každý 

den probíhá jejich ukládání a automatické zálohování a jedenktrát týdně oprávněné osoby 

odvezou tato data do bankovního seifu. 

 

Tab. č. 8– Bodové hodnocení úschovných objektů a jejich zámky [9] 

Bodové hodnocení úschovných objektŧ a jejich zámky 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ TYP BODOVÉ HODNOCENÍ 

Úschovné objekty Typ 1 - 1 bod SS1 = 1 

Zámky úschovných objektů Typ 1 - 1 bod SS2 = 1 

Úschovný objekt včetně 

uzamkacího systému 
nespecifikováno SS1 = - 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

ÚSCHOVNÉHO OBJEKTU 

A JEHO ZÁMKU 

S1 = SS1 x SS2 S1 = 1 

 

 

9.1.9. Vyhodnocení návrhu fyzické bezpečnosti 

 V návrhu jsem se zabývala rozborem jednotlivých dílčích způsobů zabezpečení celého 

objektu včetně uchovávaných dat samotných, díky tomu jsem získala bodové hodntoy 

jednotlivých zabezpečovacích systémů, které mi v důsledku ukáží zda navržený stupeň 

„utajení“ je dostatečně těmito bezpečnostními prvky chráněn. 
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Tab. č. 9 – Shrunutí bodových hodnot návrhu fyzické ochrany [9] 

Shrnutí bodových hodnot návrhu fyzické ochrany 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

Úschovný objekt a jeho zámek S1 = 1 

Ochrana zabezpečené oblasti a jejího uzamykacího 

systému  
S2 = 1 

Ochrana objektu S3 = 2 

Kontrola vstupu S4 = 1 

Ostraha a systém EZS S5 = 2 

Ochrana perimetru S6 = 4 

 

 Výsledné hodnoty sečteme a výsledky srovnáme s bodovými hodnotami nejnižší míry 

zabezpečení, které jsou v tab. č. 10 - Hodnoty nejnižší míry zabezpečení. 

 

Tab. č. 10 – Hodnoty nejnižší míry zabezpečení [9] 

ZABEZPEČENÁ OBLAST KATEGORIE -VYHRAZENÉ             

(pro účely ukládání UI  vyžadující zvláštní režim nakládání např. 

KRYPTO) 

Povinné: (S1) + (S2) + (S3) 2 

Nepovinné: (S4) + (S5) + (S6) 1 

Celkový výsledek 3 

 

  Povinné:  (S1) + (S2) + (S3) = 1 + 1 + 2  =  4 

  Nepovinné:  (S4) + (S5) + (S6) = 1 + 2 + 4  =  7 

 

 Srovnáním hodnot mnou naržené ochrany Katastrálního úřadu v Karviné s hodnotami 

nejnižší míry zabezpečení jsem dospěla k výsledku, který je pro mnou navržený stupeň 

utajení – VYHRAZENÉ dostačující. Tyto hodnoty nejsou nejnižšími povolenými hodnotami, 

a proto si troufám říct, že výsledné bodové hodnocení navržené ochrany objektu pro daný 

stupeň utajení je víc než uspokojivé. 

 

Bezpečnostní opatření 

 Mám-li navrhnout bezpečnostní opatření pro zlepšení reálného stavu, tak aby 

splňovala kritéria mnou navržené bezpečnostní ochrany objektu budou se týkat především:  
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1) Svědomitějšího dodržování bezpečnostních opatření jednotlivými zaměstnanci úřadu, 

tzv. lidský faktor. 

- Jená se např. o uzavírání vstupu do neveřejné části budovy, který bývá běžně 

veřejnosti přístupný a tím je větší šance dostat se do oblasti zabezpečené oblasti. 

- Zabezpečením kanceláře a počítače při svém odchodu, (byť jen na okamžik) a to 

z důvodu rizika ztráty dokumentů a dat, které se v kanceláři bez jakéhokoliv 

zabezpečení – úschovy nacházejí. Listiny zůstávají ležet na stole i po pracovní době 

bez jakéhokoliv zajištění – pozor na cizí element např. nasmlouvané úklidové služby. 

Tyto důležité dokumenty, které čekají na zpracování do počítačové podoby a jejich 

kopie není zatím jinde uložena, by měly být po odchodu zaměstnance ze svého 

pracoviště uschovány do uzamykatelné skříně, aby se předešlo jejich případné ztráně, 

snaze o jejich pozměňování. 

 

2) Dodržováňí uzamykání vstupní branky, která je součástí oplocení objektu, jinak 

postrádá bezpečnostní prvek oplocní svůj smysl. 

 

3) Objekt vybavíme systémem kamerové ostrahy objektů CCTV s napojením na pult 

centralizované ochrany, nejlépe na jednotku státní Policie ČR nebo jinou bezpečnostní 

agenturu. 

 

4) Vybavení vstupu do budovy osvětlením přístupové části až k brance. 

 

5) Důslednější a propracovanější režimová opatření pro vstup do jednotlivých 

zabezpečených oblastí nebo neveřejných částí úřadu. A to ať už se jedná o klíčový 

režim nebo o režim pro vstup. 

 

6) Vybavení vybraných - čátstí budovy EPS. A to především archivu Pozemkové knihy a 

spisovny. Serverovna, je v současné době tímto zařízením již vybavena. 

 

7) Zabezpečená místnost by měla být vybavena zařízením pro skartaci „utajovaných“ – 

citlivých dat. 
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Nejslabší článek katastru spatřuji v zajištění objektu budovy proti vstupu nepovalých 

osob a riziko jejich přístupu do neveřejné části v bezprostřední blízkosti zabezpečené oblasti. 

Z praxe víme, že se již řešily případy, kdy se nepovolaná osoba dostala do archivu nebo 

spisovny, což by se v žádném případě nemělo stát. 

 

Při konzultacích se zástupci jednotlivých úřadů ať už Městského úřadu nebo 

Katastrálního úřadu jsme se vždy shodovali na jediné věci, vše včetně zabezpečení je o 

penězích, které jsou pro tyto účely a pro daný úřad k dipozici, a proto tzv. „každý dělá co umí 

a co kapsa dovolí“. A to je zásadní a podsataný důvod proč jsou zabezpečení ve většině 

případů nedostatečná nebo nedotažená do konce. 

 

 

10. Pohled veřejnosti na zabezpečení katastru – „statistický prŧzkum“ 

 

 Pátrala jsem po tom co si myslí veřejnost, za účelem tohoto zjištění jsem vytvořila 

stručný dotazník týkající se zabezpečení katastru, který je součástí této práce jako příloha č. 2 

- Dotazník. Dotazníky jsem rozdělila a jednu část uplatnila na katastrálních pracovištích, kdy 

dotazovanými byli zaměstnanci katastru. Druhou část dotazníků jsem směřovala na širokou 

veřejnost, která mnohdy o funkčnosti katastru neměla ani ponětí. 

 

 V následujících několika tabulkách jsou zahrnuty všechny alternativy otázek a 

odpovědí s výjimkou 1. otázky, u které jsou tři odpovědi a), b), c). Variantu c) nezvolil ani 

jeden dotázaný, proto jsem ji do následujících tabulek nezahrnovala, fungovala by zbytečně 

jako prázdná proměnná. 

 

Tab. č. 11-  Vyhodnocení statisktiky všech respondentů 

Otázka číslo 

Odpověď 
Celkový 

počet 

respondentů 

A) B) 

v Ks  v % 
v 

Ks 
 v % 

1 2 3 67 97 69 

2 21 30 48 70 69 

3 56 81 13 19 69 

4 41 59 28 41 69 
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Graf č. 1 – Zabezpečení katastru z pohledu všech respondentů 

 

Poznámka: Řada 1 – Odpověď A) 

        Řada 2 – Odpověď B) 

 

 

 K výsledkům mého statistického pátrání, které jsem pro názornost převedela do 

několika grafů (graf č. 1 až 6) chci uvést, že z celkového počtu dotázaných se 97 % domnívá, 

že katastry jsou z globálního hlediska zabezpečeny dostatečně, ale nevyvrací, že zlepšení by 

bylo třeba. Celých 81 % má pozitivní pohled na zabezpečení katastrů po stránce 

uchovávaných dat a zabezpečení počítačové sítě. Naopak zabezpečení po stránce objektové 

hodnotí 70 % dotázaných jako nedostačující. Co se týče archivů a spisoven jsou názory téměř 

vyrovnané a jen o 9 % převládá kladný pohled.  

 

 

Abych mohla porovnat rozdíly v názorech zaměstnanců a laiků rozdělila jsem 

odpovědi do dvou samostatných tabulek a následně i dvou samostatných grafů. Tabulka č. 12 

zahrnuje statistiku odpovědí dotázaných zaměstnanců katastru, a k ní je doplněn graf č. 2. 

Tabulka č. 13 nám ukazuje pohled laiků a je taktéž doplněna grafem č. 3. 
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Zaměstnanci KN 

 

Tab. č. 12 – Vyhodnocení statistiky – zaměstnanci katastru 

Otázka číslo 

Odpověď 
Celkový 
počet 

respondentů 

A) B) 

v Ks  v % 
v 
Ks 

 v % 

1 2 5 35 95 37 

2 15 41 22 59 37 

3 37 100 0 0 37 

4 15 41 22 59 37 
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Graf č. 2 – Zabezpečení katastru z pohledu zaměstnanců KN 

 

 

Laici 

Tab. č. 13 – Vyhodnocení statistiky – laici 

Otázka číslo 

Odpověď 
Celkový 
počet 

respondentů 

A) B) 

v Ks v % 
v 

Ks 
v % 

1 0 0 32 100 32 

2 6 19 26 81 32 

3 19 59 13 41 32 

4 26 81 6 19 32 
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Graf č. 3 – Zabezpečení katastru z pohledu laiků 

 

Poznámka:   Odpovědi A) jsou kladné - zabezpečení je dostatečné 

  Odpovědi B) jsou záporné - zabezpečení potřebuje zlepšení 

 

Podíváme-li se na zaměstnance katastru, kteří se v této problematice denodenně 

pohybují jsou ve 100 % přesvědčeni o dostatečném zabezpečení počítaové a datové sítě. 

Zatímco větí polovina si myslí, že zabezpečení po stránce objektové a zabezpeční archivů a 

spisoven dostatečné není. Při celkovém pohledu mohu říci, že lidé kteří nemají s katastrem nic 

společného, nemají o Katastrálním úřadě přiliš informací, a ve větší míře se domnívají, že 

jsou  dostatečně zabezpečeny archivy a spisovny. Na rozdíl od zaměstnanců katastru, kteří 

mají mínění opačné. A stejně tak se liší i pohled na zabezpečení objektu, kde celých 81 % 

dotázaných shledává  toto zabezpečení nedostačující. U zaměstnanců katastru tento názor 

zastává pouze 59 % dotázaných. 

 

 Aby celkový pohled nebyl zkreslen poměrem jedné nebo druhé kategorie respondentů, 

uvádím  v tabulce č. 4, poměr dotázaných. 

Poměr respondentů

Laici

46 %

Zaměstnanci 54 %

 
Graf č. 4 – Poměr respondentů 
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 Pro názorné srovnání názorových rozdílů dotázaných, kteří jsou zaměstnanci katastru 

a kteří jsou naprostí laici v oboru katastru jsem vytvořila následující dva grafy, které nám 

ukazují, že zaměstnanci katastru jsou svou větší polovinou odpovědí přsvědčeni o dostatečné 

míře zabezpečení Katastru. Pohled laiků je téměř vyrovnán, jen o 3 % převyšuje kladný 

pohled na věc.  

Vzhledem ke skutečnosti, že otázka č. 1) dotazníku, který je přílohou č. 2 je poněkud 

odlišná od ostatních a celkový pohled by podstatně zkreslila, jsem ji pro účely následujících 

dvou grafů vypustila. Obě varianty odpovědí, které respondenti zvolili jsou kladné, jen jsou 

odstupňované, zápornou odpověď nezvolil ani jeden dotázaný. 

 

Zaměstnanci 

 

Celkový pohled zaměstnanců KN na zabezpečení KN

Kladný pohled 

60 %

Negativní pohled 

40 %

 
Graf. č. 5 – Celkový pohled zaměstnanců KN na zabezpečení KN 

 

 

Laici  

 

Celkový pohled laiků na zabezepečení KN

Záporný pohled 

47 %
Kladný pohled 

53 %

 
Graf. č.  6 – Celkový pohled laiků na zabezpečení KN 
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11. Závěr 

 

 Na závěr bych ráda uvedla, že jsem v úvodu mé práce lehce nastínila problematiku 

oblasti Utajovaných informací a způsobu jejich uchovávaní a manipulace s nimi. Dotkla jsem 

se problematiky Městských a Katastrálních úřadů a to počínaje nástinem toho co za instituce 

to jsou až po rozbor konkrétních úřadů (Městského úřadu – Magistrátu města Havířov, 

Katastrálního úřadu v Havířově, v Karviné a ve Frýdku Místku). Realizovala jsem průzkum 

těchto úřadů na místě samém a rozebrala jsem jejich stávající bezpečnostní opatření, jejich 

dostatečnost, až po vypracování návrhu bezpečnostních opatření pro Katastrální úřad 

v Karviné, za předpokladu zařazení uchovávaných dat pod stupeň utajení „Vyhrazené“ dle 

zákona č. 412/2005 Sb., a jeho srovnání s reálným stavem včetně doporučení opatření pro 

zlepšení.  

Srovnáním Městských úřadů a Katastrálních úřadů po stránce jejich zabezpečení 

obecně jsem dospěla k názoru, že data zde uchovávaná jsou i přes svůj rozdílný charakter 

obojí natolik důležitá a citlivá, že by zasluhovala stejné úrověně ochrany a zabezpečení. Je 

zarážející, že je náhled z pohledu legislativy natolik rozdílný. Naše legislativa sice řeší 

zabezpečení těchto citlivých dat v rámci oblasti Městkých úřadů eventuálně řeší obecně 

problematiku osobních údajů, ale zcela zapomíná na problematiku Katastru nemovitostí, kde 

jak jsem již uvedla jsou data stejných hodnot (byť se nedotýkají přímo zájmů České 

Republiky). Oblast zabezpečení Katastrů a jejich dat je řešena až Interními směrnicemi ČÚZK 

– pro oblast Bezpečnostní politiky ochrany informací, k nimž se mi podařilo dostat až 

k závěru mého pátrání a to právě z důvodu jejich statusu „Inerní“. Až tyto směrnice změnili 

můj celkový pohled na zabezpečení Katastru, který jsem získala na základě ze všech stran mi 

vtloukaných informací, „že Katastr a jeho data (i přesto, že jsou naprosto veřejná) nejsou 

nikterak speciálně zabezpečeny a chráněny. Ano, Katastr je sice veřejný, ale data v něm je 

třeba chránit proti neoprávněným zásahům zvenčí, neboť i přesto existuje riziko, že bude 

snaha nabourat se do systému ať už za účelm kolapsu celého systému nebo z důvodu 

pozměňování, padělání nebo zneužití zde shromažďovaných dat nebo jen klasická snaha 

odcizit nebo jinak pozměnit či znehodnotit dokumenty a listiny na těchto úřadech samotných 

fyzicky uchovávané. 

Tato problematika je natolik široká, že cítím potřebu mnohem většího prostoru, aby se 

celá dala obsáhnout. 
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Srovnáním skutečného stavu realizovaných bezpečnostních opatření jak na Městských 

úřadech tak na Katastrálních úřadech jsem dospěla ke zjištění, že opatření daná legislativou 

našeho státu nebo Interními směrnicemi Katastru jsou realizovaná v souladu s požadavky ve 

zmíněných předpisech a podle nich dostatečná. Zamyslíme-li se nad reálnou hrozbou a jejími 

riziky, zjistíme, že realizovaná opatření nejsou zdaleka tak dostačující, jak se zdají. Nehledě 

na skutečnost toho co jsem svým pátráním zjistila, že mnohdy by stačilo jen důsledné 

dodržování bezpečnostních opatření jednotlivými zaměstnanci a svědomitý, stereotypem 

nenarušený každodenní přístup každého z nich, který by snížil riziko selhání lidského faktoru. 

 Díky vypracování Návrhu ochrany katastrálního úřadu v Karviné, jsem zjistila 

nedostatky, kterých se zde při zabezpečení tohoto Karvinského katastru dopouštějí. 

Porovnáním návrhu ochrany a reálného stavu zabezpečení tohoto konkrétního úřadu jsem 

zjistila, že zde realizovaná bezpečnostní opatření nejsou zase až tak bezvýznamná, ale chybí 

právě důslednost jejich dodržování. Mnou navržená opatření pro zlepšení zabezpečení 

Katastrálního úřadu v Karviné jsem uvedla v  kapitole 9.1.9. Vyhodnocení návrhu fyzické 

bezpečnosti této mé Diplomové práce.  

 Má práce bude zcela jistě cenným podkladem pro v budoucnu realizovaná opatření, 

kterých se však Katastr a to, nejen Karvinský dočká ve chvíli, kdy budou resortem ČÚZK 

uvolněny pro tyto účely finance, což se zřejmě nestane, jak jsme se shodli se zaměstnanci 

katastru, dříve než se nic zásadního nestane a nebo nedojde ke změně legislativy, která by 

dávala za povinnost zlepšení těchto bezpečnostních opatření nebo provedla právě ono 

zatřídění těchto citlivých dat do oblasti zákona 412/2005 Sb. o utajovaných informacích a 

bezpečnostní způsobilosti. Pak by se peníze pro tyto účely v resortu najít musely. V současné 

době však vedení Karvinského Katastru oceňuje díky této mé práci možnost  poučit se ze zde 

vytknutých chyb a provést opatření alespoň co se týče důslednosti dodržování opatření, která 

jsou již realizována a k vyvarování se chyby lidského faktoru, kterou v zaběhnuté praxi a 

každodenním stereotypu si už člověk ani neuvědomuje. Je zcela bezpochyby, že práce je 

přínosem pro znouuvědomnění si možnosti rizika v této oblasti a je jakýmsi prvkem, který 

probudí tzv. „spící“ bezpečnostní opaření ke znovu nastartování a prohloubení bezpečnostních 

praktik v problematice katastrálních úřadů. 

 Na závěr mé práce jsem provedla statistiký průzkum z pohledu veřejnosti na 

zabezpečení katastru, který není jak by se zdálo zase až tak skeptický a svou nadpoloviční 

většinou se přiklání k celkovému kladnému pohledu. 
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 Příloha č. 1 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MAGISTRÁTU 
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Příloha č. 2 

 

Dotazník 
 

 

 

1) Co si myslíte o celkové úrovni zabezpečení katatrálních úřadŧ a katastrálních 

pracovišť v ČR? 

 

a) Vynikající, není třeba nic zlepšovat 

b) Dostatečné, ale zlepšení by potřebovalo 

c) Nedostačující ( v čem? …………………………………………………….. ) 

 

 

2) Myslíte si, že jsou dostatečně zabezpečené katastry po stránce objektové (prŧnik 

do objektu a úřadu samotného) a prostor se zabezpečenými daty? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

3) Myslíte si, že jsou dostatečně zabezpečené katastry po stránce zabezpčení 

uchovávaných dat (zabezpečení počítačové a datové sítě)? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

4) Myslíte si, že jsou dostatečně zabezpečené archivy spisoven a Pozemkových knih? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

5) Jste zaměstnancem resortu katastru? 

 

a) Ano 

b) Ne 
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Příloha č. 3 

PŦDORYS BUDOVY SE ZÁKRESEM ZABEZPEČENÉ OBLASTI  

 
[28] 

LEGENDA: 

 ZABEZPEČENÁ OBLAST  - Serverovna 

 NEVEŘEJNÁ OBLAST  - Archiv Pozemkové knihy 

      - Spisovna 

 

 UZAMYKATELNÝ VSTUP DO NEVEŘEJNÉ OBLASTI
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Příloha č. 4 

 

VÝŘEZ ZABEZPEČENÉ OBLASTI – Rozmístění kamerového systému 

 

 
[28] 

 

 

LEGENDA: 

   KAMEROVÝ SYSTÉM 
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Příloha č. 5 

 

Historie Katastru 

 

Slovo katastr je odvozeno z latiny a znamená krátce asi totéž co soupis (soupis podle 

hlav, později též podle jakékoliv jednotky). Obecně pak býval tímto slovem označován 

přehledný soustavný popis zvláštních vlastností, osob, věcí nebo práv, zejména pak soupis 

pozemků nebo i výtěžků z obchodů a živností pořizovaný k účelům daňovým. Snaha o 

jednotnou daňovou politiku je patrná již v r.1022, kdy český kníže Oldřich z rodu 

Přemyslovců zavedl vybírání daně z lánu. [18] 

 

Zemské desky a urbáře 

Soukromá práva na majetek si začala šlechta počátkem 14. století zajišťovat zápisem v 

zemských deskách. Původně ovšem tyto zemským soudem vedené knihy sloužily k zápisům o 

soudních sporech. První písemný doklad o zápisech je ve formuláři zemského písaře z r.1278. 

Podle českého vzoru byly na Moravě roku 1348 zavedeny desky zemské u soudu brněnského 

a olomouckého a začátkem 15. století i ve Slezsku u soudu opavského.  

Držebnosti poddaných a jejich povinnosti si dávala vrchnost před r.1650 zapisovat do 

knih zvaných urbáře. Pozemky připsané v urbářích poddaným a svobodníkům byly nazývány 

pozemky urbárními, rustikálními později též kontribuentními. Na rozdíl od pozemků 

vrchnostenských, které se nazývaly panské, dominikální anebo dvorské, které nebyly až do 

roku 1706 podrobeny žádné dani. [18] 

 

Rustikální katastr 

V roce 1650 se sněm království Českého usnesl na tom, aby byly daně vyměřovány na 

spravedlivějším a věcnějším základě. Této dani měly být i nadále podrobeny jen statky a 

pozemky v držení poddaných. Vzniklý elaborát (vyhotovený v letech 1653-1656) byl prvním 

berním katastrem pro Čechy a je znám jako první rustikální katastr (první berní rula), který 

platil v letech 1656-1684. První rustikální katastr byl revidován a doplněn v letech 1674-1683 

a uvádí se pak jako druhý rustikální katastr z roku 1684 (druhá berní rula), který platil až do 

r.1748. Za první moravský katastr je možné považovat tzv. lánové rejstříky (první lánová 

vizitace v letech 1656-1658, druhá 1669-1697).  
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Tereziánský katastr 

Dne 1.5.1749 vstoupil v platnost tzv. první tereziánský katastr rustikální (třetí berní 

rula z r.1748), který nahradil předchozí berní rulu i moravské lánové rejstříky. Po nové 

generální vizitaci rustikální půdy začal v roce 1757 platit druhý tereziánský katastr rustikální 

(čtvrtá berní rula z r.1757). V roce 1749 byly zavedeny i nové přiznávací listy pro statky 

dominikální, aby byla vyrovnána pozemková daň a to dle počtu a plochy půdy jednotlivých 

vrchností (exaequace - vyrovnání). Šetření bylo ukončeno roku 1756 a výsledný elaborát je 

známý pod názvem Exaequatorium dominicale (panské vyrovnání) z roku 1757. Tvořil základ 

pro tereziánský katastr dominikální. Rustikální tereziánský katastr spolu s tereziánským 

katastrem dominikálním tvořily úplný a velký katastr všech pozemků a statků jak rustikálních 

tak dominikálních. Nazýval se pak souhrnně katastrem tereziánským aneb tereziánskou 

rektifikací katastru.  

Josefský katastr 

Dne 20.4.1785 nařídil Josef II. patentem o reformě daně pozemkové a vyměření půdy, 

že všechny úrodné pozemky dominikální i rustikální se uvnitř obce zaměří, zobrazí a určí 

jejich výměry a hrubý výnos podle úrodnosti. Patent zavedl dvě významné novinky - 

nahrazení dosavadní soustavy osedlostní jiným, menším a četnějším daňovým prvkem - 

pozemkem a zaměření každého pozemku, a tak možnost zjištění jeho správné výměry a 

následně i výtěžku. Výsledný elaborát je znám jako josefský katastr. Jednalo se o první 

katastr, založený na přímém měření skutečného stavu v terénu. Josefský katastr nenalezl 

porozumění u šlechty a ta si vymohla zrušení nového katastru po jeho roční platnosti (1789-

1790) a opětné zavedení tereziánského katastru.  

 

Tereziánsko-josefský katastr 

Po zrušení josefského katastru platil tereziánský katastr jen krátkou dobu. Josefský 

katastr ukázal všechny nesprávnosti ve výměrách tereziánského katastru. Byl proto zaveden 

katastr, v němž se převzaly správné výměry z josefského katastru a ponechaly šlechtě výhody 

z ocenění exaequatoria. Nový katastr byl založen v roce 1792, nazýval se tereziánsko-josefský 

katastr a byl podkladem pro založení zemských desek a pro daňové předpisy až do roku 1860, 

kdy vstoupil v platnost operát stabilního katastru.  

 

Stabilní katastr a pozemkové knihy 

Císařským patentem z 1.6.1811 č. 946 Sb.z.s. byl vyhlášen Všeobecný zákoník 

občanský. Obsahoval mimo jiné zásady, které měly bezprostřední vliv na další funkci 
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katastru. Stanovoval, že stavba je součástí pozemku (tj. zásadu římského práva superficies 

solo cedit), a že k převodu vlastnictví nemovitých věcí je třeba zápis do pozemkových knih, 

nazývaný vklad (intabulace). Všeobecný zákoník občanský platil až do r.1951, kdy byl zrušen 

zákonem č. 141/1950 Sb. a výše uvedené principy byly opuštěny.  

Základy dnešního novodobého katastru nemovitostí byly položeny nejvyšším 

patentem rakouského císaře Františka I. ze dne 23.12.1817 o dani pozemkové a vyměření 

půdy. Jejím základem byl přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy, tzv. stabilní 

katastr. Stabilní katastr byl již zcela založen na vědeckých základech velkoměřítkového 

mapového díla. Pro nové mapové dílo bylo zvoleno nekonformní transverzální válcové 

zobrazení a systém pravoúhlých souřadnic s počátky v trigonometrických bodech. Zvolené 

základní měřítko zobrazení (1:2880) vycházelo z tehdejšího požadavku, aby se jedno 

dolnorakouské jitro (tj. čtverec o straně 40 sáhů) na mapě zobrazilo jako jeden čtvereční palec 

(1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců, 40 sáhů x 6 stop x 12 palců = 2880). Hranice všech 

pozemků byly v přírodě za účasti jejich držitelů řádně vyšetřeny a označeny. Podrobné měření 

bylo realizováno ve většině případů metodou měřického stolu (grafickým protínáním). V 

Čechách probíhalo podrobné měření v letech 1826-1843, na Moravě 1824-1836. Všechny 

zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány jako parcely. Výměra jednotlivých parcel 

byla určena ze zobrazené plochy v mapě. Z měřického operátu stabilního katastru je dodnes 

odvozena i většina platných katastrálních map na území České republiky. Takové katastrální 

mapy (zpravidla v měřítku 1:2880) jsou platné na cca 70 % území dnešního státu.  

Tehdy pokračovala filozofie veřejného přístupu k informacím uloženým jak 

v pozemkových knihách tak i v katastru, tzn. že každý nejen vlastník a státní orgán si může 

zjistit údaje o nemovitostech což předchází nejen majetkovým sporům, ale činí obchod 

s nemovitostmi bezpečným. 

Stabilní katastr stárnul podstatně rychleji než se předpokládalo, protože nebylo zajištěno jeho 

systematické udržování. Proto bylo nařízeno jeho jednorázové doplnění, tzv. reambulace 

stabilního katastru. Práce byly prováděny ve velkém spěchu v letech 1869-1881 a kvalita 

původního díla značně utrpěla.  

Dne 25.6.1871 byl přijat obecný knihovní zákon (zákon z 25.6.1871 č. 95/1871 ř.z. o 

zavedení obecného zákona o pozemkových knihách), a dne 5.12.1874 zákon o založení 

nových pozemkových knih (zákon č. 92/1874 z.z.Č. o založení nových pozemkových knih 

pro království České a o jejich vnitřním zařízení). Bylo stanoveno, že v nových pozemkových 

knihách mají být zaneseny veškeré nemovitosti i práva a povinnosti s nimi spojené. Zákon 

stanovil, že pozemkové knihy jsou veřejné. Práva zapisovaná do pozemkových knih se 
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nabývala vkladem - intabulací. Stanovením intabulačního principu (tj. ztotožněním okamžiku 

nabytí práva s okamžikem jeho veřejné publicity v pozemkové knize) a přísných a přesných 

formálních pravidel pro zápis byl zajišťován vysoký soulad mezi skutečností a evidovaným 

stavem.  

Reambulace map stabilního katastru ukázala, že katastr může být brzy znehodnocen, 

nebude-li zajištěn systém jeho nepřetržitého doplňování a údržby. Zákon ze dne 23.5.1883 č. 

83 ř.z., o evidenci katastru daně pozemkové proto nařídil, že se katastr daně pozemkové musí 

udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. Od roku 1898 bylo i v katastru zavedeno 

používání metrické míry. Pro nové zaměřování se postupně přestalo využívat metody grafické 

a zavedena byla metoda číselného měření. Výhodou číselného měření byla přesnost, síť 

pevných trvale stabilizovaných bodů (trigonometrických a polygonových), možnost vyjádření 

polohy každého zaměřeného bodu pravoúhlými souřadnicemi, možnost zpětné rekonstrukce 

zaměřeného bodu a možnost zobrazení zaměřeného území v jakémkoliv měřítku. Katastr daně 

pozemkové platil až do r.1927.  

 

Pozemkový katastr 

Dne 16.12.1927 byl přijat zákon č. 177/1927 S.z.n., o pozemkovém katastru a jeho 

vedení (Katastrální zákon). Katastr daně pozemkové pozměněný novým zákonem oficiálně na 

pozemkový katastr, začal podstatně měnit svůj původní účel. Stal se nepostradatelnou 

součástí všech právních jednání o nemovitostech a jeho původní daňové poslání se začalo 

přetvářet na účel právní a všeobecně hospodářský. Technická úroveň nově vytvářených 

katastrálních map nabyla nebývalé výše. Zastaralé a nevyhovující zobrazení pozemků a budov 

v zastavěných částech měst se začalo nahrazovat moderním, podrobným a přesným 

zobrazením, zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:2000. Nově vyhotovované katastrální mapy 

byly zobrazovány v lokálním národním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK). Pro každou parcelu byl v pozemkovém katastru uveden držitel, výměra, 

vzdělávání (kultura), jakostní třída (ve škále 9 stupňů) a katastrální výtěžek. Podstatnými 

částmi pozemkového katastru byly: operát měřický (tj. mapy), operát písemný (tj. písemné 

sestavení výsledků šetření), sbírka listin (podle kterých se provádějí zápisy v pozemkovém 

katastru) a úhrnné výkazy (obsahují celkové údaje pozemkového katastru pro katastrální 

území anebo širší finanční obvody). Pozemkový katastr byl zákonem stanoven jako veřejný. 

Definováno bylo katastrální řízení, jako měření nebo místní šetření, prováděné pro založení 

nebo obnovení pozemkového katastru. Pozemkový katastr byl udržován v souladu se 

skutečným stavem a zákon stanovil pravidla součinnosti mezi katastrálními měřickými úřady 
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a knihovními soudy (jejich vzájemnou ohlašovací povinnost). Všeobecná ohlašovací 

povinnost byla stanovena všem držitelům pozemků. Pozemkový katastr byl velmi přesný a 

spolehlivý především do r.1938. Později již nebyla jeho údržba dostatečná a zejména po 

r.1945 (poválečné konfiskace a přídělové řízení) se začal hrubě rozcházet se skutečností a po 

roce 1956 se přestal udržovat vůbec. Katastrální zákon č. 177/1927 Sb. byl zcela zrušen až v 

roce 1971 zákonem č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.  

Po skončení 2. světové války přinesly poválečné konfiskace, navazující přídělové 

řízení, revize tzv. první pozemkové reformy a vyhlášení tzv. druhé pozemkové reformy 

zásadní změny vlastnických práv k nemovitostem. Mimořádně rozsáhlými změnami byla 

zasažena třetina území státu. Byl prolomen intabulační princip, na kterém byla založena 

funkce a spolehlivost pozemkových knih a vlastnické právo přecházelo na přídělce dnem 

převzetí držby. Vznikal zcela nový právní stav, který byl v hrubém nesouladu se stavem 

katastru a pozemkových knih, a to v rozsahu do té doby nebývalém. Složitost byla pak 

nezřídka násobena i tím, že přídělové řízení bylo (zejména na jižní Moravě) kombinováno s 

již započatým řízením scelovacím. Přídělový operát nebyl všude založen zcela jednotně. Jeho 

měřickou část tvořil zejména grafický přídělový plán, který byl vyhotovován zpravidla na 

zmenšeninách katastrálních map do měřítka 1:5000. Vytyčené hranice parcel byly v terénu 

označeny většinou jen kolíky. Nové hranice byly do plánu zakreslovány co nejjednoduššími 

způsoby a z takto přibližných zákresů byly zjišťovány dalším jednoduchým způsobem i 

výměry dělených parcel. Dne 8.5.1947 byl přijat zákon č. 90/1947 Sb., o provedení 

knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých 

právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek, který velice zjednodušil zápisy do 

pozemkových knih a zásadně změnil principy desítky let platného knihovního práva. 

Připuštěno bylo používání provizorních a málo přesných měřických podkladů. Během 

několika let vznikl neutěšený stav, který nebyl dodnes napraven. Příděly nebyly zaměřeny a 

nové hranice nebyly v katastrálních mapách zobrazeny. Původní technické podklady (grafické 

přídělové plány) jsou přitom již často nečitelné, poškozené nebo jsou i ztraceny. Většina 

započatých scelovacích řízení nebyla nikdy dokončena a na takovém území vznikl chaotický 

právní stav. Kompetence k dokončování započatých scelovacích řízení a k upřesňování nebo 

rekonstrukci přídělů přísluší v současné době pozemkovým úřadům na základě zákona č. 

284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.  

Dne 1.1.1951 nabyl účinnosti zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. Tzv. střední 

občanský zákoník z r.1951 zavrhl po staletí osvědčenou zásadu římského práva superficies 

solo cedit a výslovně stanovil, že stavba není součástí pozemku. Došlo i k definitivnímu 



 7 

opuštění intabulačního principu zápisů do pozemkových knih a vlastnictví se nadále nabývalo 

samotnou smlouvou nebo přecházelo ze zákona, výrokem soudu, úřadu nebo orgánu veřejné 

správy. Střední občanský zákoník završil postupný úpadek významu a spolehlivosti zápisů v 

pozemkových knihách i v pozemkovém katastru.  

V nově panujících politických poměrech zcela upadl zájem na evidování soukromých 

práv k nemovitostem. Socialistické hospodářství bylo založeno na plánování zemědělské 

výroby a k naplnění těchto ambicí bylo potřeba především znát kdo půdu obhospodařuje a 

nikoliv kdo ji vlastní. Na tomto požadavku byla v roce 1956 založena Jednotná evidence půdy 

(JEP). Pozemkový katastr byl opuštěn (aniž by bylo dosaženo jeho souladu se skutečností) a 

přestal být nadále udržován. JEP neměla základ v obecně závazném právním předpisu a byla 

zakládána jen na základě usnesení vlády č. 192 z 25.1.1956. Podstatou JEP bylo evidování 

užívání půdy bez ohledu na vlastnické vztahy. Soukromá práva k nemovitostem nepodléhala v 

letech 1951-1964 žádné úplné a systematické evidenci.  

 

Evidence nemovitostí 

Dne 1.4.1964 nabyly účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 40/1964 .Sb.), zákon o 

evidenci nemovitostí (zákon č. 22/1964 Sb.) a notářský řád (zákon č. 95/1963 Sb.). Ani nová 

právní úprava nesměřovala k obnovení intabulačního principu a úplné evidenci soukromých 

práv k nemovitostem (zákonem o evidenci nemovitostí byl definitivně zrušen obecný 

knihovní zákon z r.1871). K účinnosti smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem bylo třeba 

od 1.4.1964 jejich registrace státním notářstvím (nešlo-li o převod do socialistického 

vlastnictví). Evidence nemovitostí měla evidovat především údaje o nemovitostech nutné pro 

plánování a řízení hospodářství, zejména zemědělské výroby. Prováděcí vyhláška č. 23/1964 

Sb. vymezila i nemovitosti, které se podle parcelních čísel neevidovaly a do map 

nezakreslovaly (zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví občanů, pokud byly užívány 

socialistickou organizací nebo v náhradním užívání). Soulad evidence nemovitostí se 

skutečným stavem měla zajišťovat ohlašovací povinnost všech uživatelů nemovitostí vůči 

příslušnému národnímu výboru (do 15 dnů od vzniku změny) a následná oznamovací 

povinnost národního výboru vůči orgánům geodézie (do 15 dnů od ohlášení uživatelem). 

Listiny o nemovitostech měly být předkládány orgánům geodézie do 60 dnů od nabytí právní 

moci (u rozhodnutí) nebo ode dne jejich vzniku. Údaje Evidence nemovitostí byly závazné 

jen pro plánování a řízení zemědělské výroby, pro výkaznictví a statistiku o zemědělském 

půdním fondu a pro přehledy nemovitostí vedené socialistickými organizacemi. Součástí 

Evidence nemovitostí mělo být i evidování právních vztahů k nemovitostem, a protože se od 
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r.1951 žádná taková úplná a systematická evidence právních vztahů nevedla, bylo nutné její 

nové založení. Komplexní zakládání evidence nemovitostí (KZEN), při kterém se zjišťovaly a 

zapisovaly aktuální právní vztahy k nemovitostem trvalo skoro čtvrt století (1964-1988). 

Evidence nemovitostí obsahovala operát měřický (mapu pozemkovou, pracovní a evidenční), 

operát písemný (výkaz změn, soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam a rejstřík 

uživatelů a vlastníků a seznam domů), sbírku listin a sumarizační výkazy. Měřický operát 

Evidence nemovitostí (pozemkové mapy) vycházel z předchozích ostrovních map bývalého 

pozemkového katastru, které byly skresleny do souvislého zobrazení. Nové pozemkové mapy 

byly postupně vyhotovovány na základě výsledků technicko-hospodářského mapování (THM) 

(1961-1981), později na základě výsledků tvorby základní mapy velkého měřítka (ZMVM) 

(1981-1992). Hlavním cílem tedy bylo evidovat užívací a doplňkově vlastnické vztahy 

k nemovitostem. [18] 

 


