
Z K U Š E B N Í  Ř Á D  
ke zkouškám odborné způsobilosti k udělování úředního oprávnění  

pro ověřování výsledků zeměměřických činností  
 

Čl. 1 
Jednání odborné zkušební komise před konáním zkoušky odborné způsobilosti 
k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností 

 
1. Odborná zkušební komise se musí sejít nejpozději 4 týdny před konáním zkoušky 

odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností (dále jen „zkouška“). Její jednání svolává a řídí její předseda. 

 
2. Jednání odborné zkušební komise se účastní také oprávněná úřední osoba věcně 

příslušného organizačního celku, která je povinna zabezpečit všechny potřebné podklady pro 
toto jednání. 

 
3. Odborná zkušební komise je v průběhu jednání povinna: 
a) seznámit se se všemi došlými žádostmi o udělení úředního oprávnění pro ověřování 

výsledků zeměměřických činností (dále jen „žádost“), které mají předepsané náležitosti ve 
shodě se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 81/2014 Sb., 
o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností 
pro účely Ministerstva obrany; 

b) posoudit u každé žádosti zvlášť k žádosti připojený samostatně zpracovaný výsledek 
zeměměřických činností z oblasti zeměměřických činností, pro které žadatel požaduje udělit 
úřední oprávnění, a rozhodnout, zda je či není vhodný pro úspěšné vykonání zkoušky; 

c) vyhotovit písemný zápis z jednání a předat ho bezprostředně po skončení jednání 
oprávněné úřední osobě k založení do spisu. 

 
4. Písemný zápis z jednání odborné zkušební komise obsahuje: 
a) datum a místo jednání; 
b) stručný průběh jednání; 
c) následující údaje o každém žadateli: 
1) jméno a příjmení žadatele, 
2) den, měsíc a rok narození žadatele, 
3) adresu místa bydliště žadatele, popřípadě jinou adresu pro doručování, 
4) datum přijetí žádosti, 
5) název samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností, které žadatel připojil 

k žádosti, 
6) závěr odborné zkušební komise, zda je k žádosti připojený samostatně zpracovaný 

výsledek zeměměřických činností vhodný či nevhodný pro úspěšné vykonání zkoušky; 
d) jméno, příjmení a podpis všech členů odborné zkušební komise. 
 
5. Uvedla-li odborná zkušební komise ve svém písemném zápise z jednání závěr, že má 

žadatel při zkoušce obhajovat jiný samostatně zpracovaný výsledek zeměměřických činností 
než ten, který byl připojen k žádosti, věcně příslušný organizační celek písemnou pozvánku 
podle čl. 2 odst. 4 zkušebního řádu doplní o výzvu, aby žadatel nejpozději 3 pracovní dny 
před určeným termínem konání zkoušky předložil jiný vhodný samostatně zpracovaný 
výsledek zeměměřických činností

1)
. 

 

                                                 
1)

 § 3 odst. 2 vyhlášky č. 81/2014 Sb., o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany 



Čl. 2 
Příprava na zkoušku 

 
1. Do konce každého kalendářního roku oznámí věcně příslušný organizační celek 

na úřední desce Ministerstva obrany a způsobem umožňujícím dálkový přístup na serveru 
globální počítačové sítě Internet na webové adrese www.geoservice.army.cz termíny (měsíc 
a rok) a základní informace o konání zkoušek a konzultačních seminářů na následující 
kalendářní rok tak, aby žadatel mohl zkoušku vykonat nejpozději do 3 měsíců ode dne 
doručení písemné žádosti žadatele Ministerstvu obrany. 

 
2. Realizaci konzultačního semináře zabezpečuje věcně příslušný organizační celek 

v součinnosti s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem a Katedrou 
vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. 

 
3. Účast žadatele na konzultačním semináři je dobrovolná. 
 
4. Věcně příslušný organizační celek zašle písemnou pozvánku na žadatelem určenou 

adresu pro doručování nejméně 14 dnů před konáním zkoušky, ve které uvede místo, datum 
a hodinu jejího konání. 

 
Čl. 3 

Provedení zkoušky 
 

1. Zkouška se skládá před odbornou zkušební komisí a je zahájena po ověření totožnosti 
žadatele. 

 
2. Zkouška trvá nejdéle 90 minut. Žadatel je oprávněn u každé části zkoušky využít 

15 minut na přípravu ve zkušební místnosti poté, co si vylosoval otázky. Po dobu přípravy je 
žadatel oprávněn používat nekomentovaná úplná znění právních předpisů, která jsou 
k dispozici ve zkušební místnosti. 

 
3. Žadatel si losuje nejprve 3 otázky z obecné a poté 3 otázky ze zvláštní části zkoušky. 

U každé otázky lze dosáhnout maximálně 10 bodů. 
 
4. Na závěr při obhajobě samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností 

žadatel zdůvodňuje postupy, které použil při jeho vyhotovení.  
 

Čl. 4 
Hodnocení zkoušky 

 
1. Výsledek zkoušky v jejích jednotlivých částech hodnotí odborná zkušební komise 

stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. 
 
2. Stupněm „prospěl“ hodnotí odborná zkušební komise obecnou a zvláštní část zkoušky 

žadatele, dosáhl-li žadatel u většiny členů odborné zkušební komise nejméně 5 bodů u každé 
otázky. 

 
3. O výsledku obhajoby samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností 

rozhoduje odborná zkušební komise hlasováním. Odborná zkušební komise ohodnotí žadatele 
stupněm „prospěl“, usnesla-li se na tom většina členů odborné zkušební komise. 

 
4. O výsledku zkoušky rozhoduje odborná zkušební komise v nepřítomnosti žadatele 

po jejím vykonání. Žadatel úspěšně vykoná zkoušku, obdržel-li stupeň „prospěl“ ve všech 
částech zkoušky. 

 



5. Nesloží-li žadatel úspěšně zkoušku, je oprávněn ji jednou opakovat do 6 měsíců od 
neúspěšného konání zkoušky, a to v termínu, který určí věcně příslušný organizační celek na 
základě písemné žádosti žadatele. Pro obsah zkoušky, její přípravu, provádění a určení 
termínu zkoušky platí čl. 1 až 4 zkušebního řádu obdobně.  

 
Čl. 5 

Protokol o zkoušce 
 

1. O průběhu zkoušky žadatele a jejím výsledku pořizuje odborná zkušební komise 
protokol, ve kterém se uvádí: 

a) datum, místo a hodina konání zkoušky; 
b) jméno a příjmení žadatele; 
c) den, měsíc a rok narození žadatele; 
d) adresa místa bydliště žadatele, popřípadě jiná adresa pro doručování; 
e) druh a číslo průkazu totožnosti, kterým byla ověřena totožnost žadatele; 
f) vylosované zkušební otázky v obecné a zvláštní části zkoušky a dosažený počet bodů 

u každé z otázek od jednotlivých členů odborné zkušební komise; 
g) hodnocení obecné části zkoušky stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“; 
h) hodnocení zvláštní části zkoušky stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“; 
i) název samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností obhajovaných při 

zkoušce; 
j) hodnocení obhajoby samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností 

stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“; 
k) celkové hodnocení zkoušky odborné způsobilosti stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“; 
l) čestné prohlášení předsedy a ostatních členů odborné zkušební komise o nepodjatosti; 
m) jméno a příjmení předsedy a ostatních členů odborné zkušební komise a jejich podpisy. 
 
2. Po ukončení zkoušky zakládá oprávněná úřední osoba protokol do spisu. 

 
Čl. 6 

Postup při neúčasti na zkoušce 
 

1. Nedostaví-li se žadatel ke zkoušce, přestože mu byla řádně doručena pozvánka ke 
zkoušce, je oprávněn písemně požádat věcně příslušný organizační celek o prominutí 
zmeškání složení zkoušky v právním předpise dané lhůtě

2)
 do 15 dnů ode dne, kdy pominula 

překážka, která žadateli bránila k dostavení se ke zkoušce. V žádosti musí žadatel uvést 
závažný důvod, pro který se nedostavil ke zkoušce. 

 
2. Požádá-li žadatel, který se nedostavil ke zkoušce, ve lhůtě podle odst. 1 o prominutí 

zmeškání složení zkoušky, věcně příslušný organizační celek rozhodne usnesením, zda 
promine zmeškání. Zmeškání složení zkoušky nelze prominout, uplynul-li ode dne uvedeného 
v pozvánce ke zkoušce 1 rok. Věcně příslušný organizační celek promine zmeškání, 
prokáže-li žadatel, že překážkou byly závažné důvody, jež nastaly bez jeho zavinění. O tom, 
zda je nebo není zmeškání prominuto, písemně vyrozumí věcně příslušný organizační celek 
žadatele a oprávněná úřední osoba o tom pořídí záznam do spisu.  

 
3. Je-li rozhodnuto o prominutí zmeškání složení zkoušky, je žadateli současně 

s usnesením podle odst. 2 písemně oznámen náhradní termín, místo a hodina konání zkoušky. 
 
4. Nedostaví-li se žadatel ke zkoušce, přestože mu byla řádně a prokazatelně doručena 

pozvánka ke zkoušce, pak do 30 kalendářních dnů ode dne konání zkoušky uvedeného 
v pozvánce ke zkoušce věcně příslušný organizační celek usnesením v zákonné lhůtě zastaví 
řízení o udělení úředního oprávnění. 

                                                 
2)

 § 19 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů; § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 



Čl. 7 
Rozdílová zkouška 

 
1. Je-li žadatelem cizinec, posoudí věcně příslušný organizační celek rozdíly mezi 

zeměměřickými činnostmi, pro jejichž ověřování žadatel požaduje udělit úřední oprávnění, 
žadatelem vykonávanými v členském státě jeho původu a vykonávanými v České republice, 
přípravou a vzděláním na ně. Rozdílovou zkoušku

3)
 žadatel poté vykoná pouze v rozsahu 

zjištěných odlišností, které mu písemně sdělí věcně příslušný organizační celek nejpozději 
v písemné pozvánce podle čl. 2 odst. 4

 
zkušebního řádu. 

 
2. Pro určení termínu rozdílové zkoušky, její provedení a opakování se čl. 2 až 6 

zkušebního řádu užijí obdobně. 
 
 
 

____________________ 
 
Zkušební řád tvoří přílohu rozkazu ministra obrany č. 87/2015 Věstníku Udělování úředního 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností a zkušební řád. Zkušební řád nabyl 
platnosti dne 8. října 2015 a účinnosti dne 26. října 2015. 

____________________ 
 

                                                 
3)

 § 6 vyhlášky č. 81/2014 Sb. 


