Český úřad zeměměřický a katastrální
V Praze dne 12.04.2022
Č. j. ČÚZK 05066/2022-24
Dodatek č. 7
ke Struktuře výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky č. j. ČÚZK
22850/2013-24 ze dne 16. 12. 2013, ve znění dodatku č.1 č.j. ČÚZK 16074/2014-24 ze dne 7.11.2014,
dodatku č.2 č.j. ČÚZK 12722/2017-24 ze dne 21.11.2017, dodatku č.3 č.j. ČÚZK 11160/2018-24 ze dne
12.11.2018, dodatku č.4 č.j. ČÚZK 06857/2019-24 ze dne 16.5.2019, dodatku č.5 č.j. ČÚZK 13930/2020-24
ze dne 5.11.2020 a dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 20708/2021-24 ze dne 3.11.2021
I.
Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky č. j. ČÚZK
22850/2013-24 ze dne 16. 12. 2013, ve znění ve znění dodatku č.1 č.j. ČÚZK 16074/2014-24 ze dne
7.11.2014, dodatku č.2 č.j. ČÚZK 12722/2017-24 ze dne 21.11.2017, dodatku č.3 č.j. ČÚZK 11160/2018-24
ze dne 12.11.2018, dodatku č.4 č.j. ČÚZK 06857/2019-24 ze dne 16.5.2019, dodatku č.5 č.j. ČÚZK
13930/2020-24 ze dne 5.11.2020 a dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 20708/2021-24 ze dne 3.11.2021 se mění takto:
1. V bodu 1 se věta
„
Jedná se o textový soubor s kódováním češtiny dle ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2).
„
nahrazuje novým zněním
„
Jedná se o textový soubor s kódováním češtiny v UTF-8 (UCS/Unicode Transformation Format).
„
2. V bodu 1 se dále zrušuje text
„
Poznámka: pouze ve výjimečných jednotlivých a zdůvodněných případech lze poskytnout v kódování dle
WIN1250.
Případně o soubor ve formátu XML verze 1.0 s kódováním češtiny dle WIN1250. Z hlediska obsahu údajů
jsou oba formáty totožné.
„
3. V bodu 1.1.1 se v textu „&HVERZE;"5.6" “ číslice „5.6“ nahrazují číslicemi „6.0“.
4. V bodu 1.1.4 se zrušuje původní text a nahrazuje se novým textem, který zní:
„
Právě jeden řádek ve tvaru:
&HCODEPAGE;"UTF-8" .. kódování češtiny v UTF-8
Poznámka: pro import do ISKN je vyžadováno také kódování češtiny v UTF-8
„
5. V bodu 1.5.2 se v odstavci Kódová stránka zrušuje původní text a nahrazuje se novým textem, který zní:
„
V hlavičce výměnného formátu musí být uvedena pouze kódová stránka UTF-8 (&HCODEPAGE;"UTF-8").
„
II.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 19.04.2022.
Ing. Karel Večeře v.r.
předseda

