VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 9. dubna 2008 č. 380

Stanovisko
vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 456)

Vláda na jednání své schůze dne 9. dubna 2008 projednala a posoudila návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 456) a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas z dále uvedených
důvodů.
1. Vláda je toho názoru, že záměr předloženého návrhu zákona snížit stupeň
vysokoškolského vzdělání z magisterského na bakalářské za účelem získání úředního
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a)
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, tj. oprávnění
pro ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného
přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a
dokumentace o vytyčení hranice pozemku, neodpovídá rozsahu znalostí, které
získávají studenti magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na
vysokých školách, neboť bakalářské studijní programy svým obsahem poskytují nižší
rozsah znalostí a zároveň se výrazně odlišují co do délky studia na jednotlivých
vysokých školách v České republice.
2. Dále s ohledem na ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) implementační novely
vládního návrhu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, který se nachází v současné době ve stadiu zapracovávání
pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení (sněmovní tisk č. 361), je třeba zdůraznit,
že uznávací orgán jako rovnocennou odbornou kvalifikaci uzná odbornou kvalifikaci
uchazeče stejného stupně nebo o jeden stupeň nižší, než je doklad o dosažené
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kvalifikaci vyžadovaný v České republice, což by v konečném důsledku, v případě
schválení tohoto předloženého návrhu zákona, znamenalo, že by cizincům
kvalifikovaným v členském státě postačovalo pouze středoškolské vzdělání; tím by
došlo ke snížení požadavků na odbornou kvalifikaci a v neposlední řadě k nárůstu
požadavků na obdobné uvolnění také u dalších povolání a činností v jiných oblastech,
nejen tedy v oblasti Geodézie a kartografie.
3. Dalším důvodem tohoto negativního stanoviska je z hlediska legislativně
technického úroveň zpracování předloženého návrhu zákona, zejména nerespektování
dosavadní systematiky ustanovení § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů.
Vláda pro úplnost konstatuje, že předložený návrh zákona by měl, mimo jiné,
negativní dopad i na státní rozpočet v důsledku možného nárůstu počtu uchazečů
o složení zkoušky odborné způsobilosti.

