
2. DEMOKRACIE V MOBILU - PRO UČITELE 



Online databáze umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytových a nebytových 
jednotkách. Zjistíte zde například informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných 
práv k nemovitostem. To znamená, že pokud někdo prodává nebo daruje (převádí vlastnictví) 
dům jiné osobě, dozvíte se, v jaké fázi se tento proces právě nachází. 
Najdete také informace o tom, zda pozemek, který plánujete koupit, není takzvaně zatížen jiným 
než vlastnickým právem. Může se totiž stát, že má váš budoucí soused právo honit dobytek přes 
vaši budoucí zahrádku. 
Protože je tato informace veřejně dostupná, nemusí vám ji nikdo při prodeji sdělovat. 

Odkaz: 
Oficiální portál: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
Pro mobilní verzi je ideální https://ikatastr.cz/  

Do obchodního rejstříku se zapisují informace o podnikatelích, ale pouze o obchodních společ-
nostech (firmách) a těch fyzických osobách, které vydělávají více než 120 milionů ročně. Mezi 
základní údaje patří firma (tj. název podnikatele/právnické osoby), sídlo, předmět podnikání (v 
kterém oboru podniká).

Do obchodního rejstříku vkládá obchodní společnost také společenskou smlouvu, kterou je 
společnost založena. Ve společenské smlouvě nalezneme například jména „jednatelů“, kteří mají 
na starost klasický chod  (day-to-day business) společnosti, a jména „společníků“, kteří společnost 
de facto vlastní. Uvedeno je také, kolikaprocentní či v jakém poměru procent mají tito společníci 
na společnosti.

Oficiální portál: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

V živnostenském rejstříku jsou údaje o podnikajících fyzických a právnických osobách, které vlast-
ní nebo vlastnily živnostenské oprávnění. Jsou zde údaje nejen o tuzemských osobách, ale také o 
zahraničních osobách podnikajících na území ČR. 

V rejstříku jsou veřejně dohledatelné údaje o jednotlivých subjektech (živnostnících), zejména 
jméno, příjmení resp. název, datum narození, identifikační číslo osoby, adresa sídla a dále také 
údaje o jednotlivých živnostenských oprávněních (předmět podnikání, datum vzniku oprávnění, 
sídlo provozovny, překážky provozování živnosti).

Oficiální portál: https://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (lidově „stošestka“, je stěžejním 
instrumentem veřejnosti, jak může kontrolovat veřejné instituce. Díky zákonu je možné podat tzv. 
žádost o informace na jednotlivé veřejné instituce (od ministerstev až po nejmenší obec v ČR). Na 
základě žádosti vám musí veřejná instituce do 15 dnů odpovědět. Pokud neodpoví, zákon popisu-
je postup, jak se informací domoci.

Novináři nebo neziskové organizace se právě díky tomuto zákonu dostanou i k informacím, které 
veřejné instituce nechtějí zveřejňovat. Zákon je tak stěžejním nástrojem veřejné kontroly.

Pro podání žádosti lze použít např. webový nástroj:  https://www.infoprovsechny.cz/.

Povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv se tedy netýká obcí I. a II. typu (s pověřeným 
obecním úřadem), takže smlouvy těchto obcí nenajdete ani v hlídači státu.

Povinnost zveřejňovat uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv mají 
státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky (obce III. typu a kraje), státní podniky 
a právnické osoby vlastněné alespoň z části státem nebo obcí. 

Ve veřejné databázi lze pak vyhledávat buď přímo v registru smluv https://smlouvy.gov.cz/, nebo 
o něco pohodlněji v Hlídači státu, který obsahuje mimo jiné veškeré informace právě z registru 
smluv.
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Hlídač je soukromá bezplatná aplikace pro kontrolu smluv, státních institucí, firem a politiků. Na 
jednom místě zde naleznete data z mnoha zveřejněných databází. Stěžejní jsou tu data z regis-
tru smluv, tedy smlouvy, v nichž alespoň jednou smluvní stranou je státní instituce. Dále jsou 
zde informace o veřejných zakázkách, dotacích, sponzorech politických stran nebo o skutečných 
majitelích právnických osob. 

Počet databází je 40+ a postupně roste.

Odkaz: 
https://www.hlidacstatu.cz/ 

Stručný návod k hledání v databázi naleznete zde: 
https://texty.hlidacstatu.cz/hlidac-statu-jak-ho-pouzivat/

V internetové databázi naleznete také platy státních úředníků. Pojmem státní úředníci zde myslí-
me zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky, ministerstev, nejvyšších justičních orgánů (např. 
Nejvyšší soud, Ústavní soud, Nejvyšší státní zastupitelství) a dalších státem zřízených institucí 
(například Česká národní banka). Protože se tento portál věnuje pouze celostátním úřadům/insti-
tucím, neuvádějí se zde platy úředníků obecních a krajských úřadů, obecní policie apod.

Portál vznikl jako soukromá iniciativa a ke zjištění odměn jednotlivých úředníků nebo politiků 
využívá žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Na webu je též vidět, které 
instituce odmítly odměny svých představitelů zveřejnit. 

odkaz: https://platyuredniku.cz/instituce
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