Česká republika – Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Organizační složka státu

Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem
Nabídkový ceník KÚ
č. j. 0116/2006-2000, ze dne 2. 1. 2006

ve znění dodatku č. 1 č. j. 1446/2009-2000, ze dne 4. 3. 2009,
dodatku č. 2 č. j. KÚ-9236/2011-560-2000, ze dne 23. 12. 2011,
dodatku č. 3 č. j. KÚ-2463/2012-560-2000, ze dne 20. 04. 2012,
dodatku č. 4 č. j. KÚ-6189/2012-560-2000, ze dne 30. 8. 2012
a dodatku č. 5 č. j. KÚ-263/2014-560-2000, ze dne 2. 1. 2014

úplné znění ke dni 2. 1. 2014 – pracovní pomůcka
Katastrální úřad pro Ústecký kraj (dále jen „KÚ“) v souladu s § 13 odst. 1 zákona 526/1990
Sb., o cenách, v platném znění vydává:

NABÍDKOVÝ CENÍK
pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, údajů z dokumentačních fondů
a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností, dále jen „Nabídkový ceník KÚ“.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Nabídkový ceník KÚ v příloze číslo 1 stanovuje ceny za údaje o bodech základních
bodových polí, údaje z dokumentačních fondů KÚ a dalších výsledků zeměměřických
činností.
2) Nabídkový ceník KÚ se nevztahuje na poskytování údajů z katastru nemovitostí, které
upravuje zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a vyhláška č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Čl. 2
Podmínky a formy poskytování údajů, mapových děl
a dalších výsledků zeměměřických činností
1) Údaje a výsledky zeměměřických činností podle čl. 1 poskytuje ve svém územním obvodu
příslušné katastrální pracoviště KÚ fyzickým a právnickým osobám na jejich žádost,
pokud právní předpis nestanoví jinak.
2) Poskytování údajů a výsledků zeměměřických činností do zahraničí zajišťuje
Zeměměřický úřad v Praze.
3) Údaje o bodech základních bodových polí se poskytují v písemné formě nebo
na technických nosičích dat.

Čl. 3
Užití údajů a dalších výsledků zeměměřické činnosti
1) Užitím se pro účely tohoto Nabídkového ceníku KÚ rozumí užití pro vlastní potřebu,
tj. u fyzických osob potřeba nabyvatele a osob jemu blízkých (ve smyslu § 22 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), v případě právnických osob pak vnitřní potřeba
právnické osoby.
2) Neoprávněné užívání nebo rozšiřování údajů a dalších zeměměřických činností
provedených ve veřejném zájmu je porušením pořádku na úseku zeměměřictví (§ 17a
zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění).
3) Příjmy za poskytnutí údajů a dalších výsledků zeměměřických činností podle tohoto
Nabídkového ceníku KÚ jsou příjmy státního rozpočtu.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Studentům budou data potřebná pro vyhotovení diplomové, bakalářské nebo semestrální
práce poskytována v omezeném rozsahu zdarma, vždy na základě žádosti potvrzené
příslušnou fakultou. Rozsah poskytnutých dat bude stanoven smluvně s ohledem na jejich
využití.
2) Tímto nabídkovým ceníkem KÚ se ruší platnost dosavadního nabídkového ceníku KÚ, č.j.
0225/2004-2000 včetně dodatku č.1, č.j. 2566/2004- 2000 a dodatku č.2, č.j. 5269/20052000.
Příloha č. 1 – Nabídkový ceník KÚ

Ing. Karel Čtvrtečka
ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj

Rozdělovník: Ř KÚ, Z Ř KÚ a vedoucí kanceláře, Ř KP, VTO, IA, vedoucí oddělení,
organizační pracovník.

Příloha č.1 aktualizovaná Dodatkem č. 5
(K č. j. KÚ-263/2014-560-2000)

NABÍDKOVÝ CENÍK KÚ
Pol.
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Poskytované údaje
Polohové bodové pole
Údaje o bodu základního polohového bodového pole - kopie
Souřadnice bodu základního polohového bodového pole
Souřadnice bodu základního polohového bodového pole
doplněné nadmořskou výškou
Údaje o zhušťovacím bodu - kopie
Souřadnice zhušťovacího bodu a zajišťovacího bodu
Výškové bodové pole
Údaje o bodu základního výškového bodového pole - kopie
Nadmořská výška bodu základního výškového bodového pole
Údaje o bodu podrobného výškového bodového pole - kopie
Nadmořská výška bodu podrobného výškového bodového pole

MJ

cena za MJ

bod
bod

70 Kč
20 Kč

bod

25 Kč

bod
bod

35 Kč
20 Kč

bod
bod
bod
bod

70 Kč
20 Kč
50 Kč
15 Kč

bod

15 Kč

Údaje z dokumentačních fondů

523

Konstrukční prvky státního mapového díla
Souřadnice rohů a průsečíků stran mapových listů

Ostatní údaje a činnosti
526
569
573
574
575
576
577

Listinné údaje na papíru A4
Činnosti, které nejsou obvyklé a běžné a nejsou zajišťovány
v rámci meziresortních dohod
Pořízení dat na technický nosič dat - DVD
Pořízení dat na technický nosič dat - disketa 3,5", CD
Kopie mapy dřívějších pozemkových evidencí
Kopie části mapy dřívějších pozemkových evidencí,
za každý i jen započatý formát A4
Rastrová data mapy dřívějších pozemkových evidencí

formát A4
30 min.

1. strana 15 Kč,
další i započ. 5 Kč
150 Kč

ks
ks
m.l.

20 Kč
10 Kč
250 Kč

formát A4

50 Kč

m.l.

150 Kč

Poznámky:
1. K položce 501 - 509: tyto položky se uplatní pouze v případě vyhledání příslušného údaje
v dokumentaci a pořízení jeho kopie zaměstnancem KÚ.
2. Podle položky 526 se pořizují kopie žádostí podaných na KP.
3. Podle položky 569 se poskytují i ústní informace nebo vyhledávání informací z operátů
dřívějších pozemkových evidencí, které vyžadují součinnost zaměstnance KÚ. Tato položka
se nepoužije, pokud se jedná o poskytování údajů z katastru nemovitostí, upravených
vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění,
nebo pokud se jedná o poskytování údajů podle položky 119 sazebníku, který je přílohou
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Měrnou jednotkou se podle této položky rozumí každých i jen započatých 30 minut.
Měrná jednotka 30 minut se v ISKN účtuje uplatněním slevy.
4. Údaje z bývalého pozemkového katastru podle položek 569 a 575 až 577 se neposkytují
v katastrálních územích, kde je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem
[§ 62 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
v platném znění].
5. K položce 575 a 577 se poskytuje sleva ze základní ceny ve výši 50%, pokud kresba pokrývá
méně než polovinu mapového listu.
Položka 576 se použije pro kopie, které nemají povahu veřejných listin. Úplata podle této
položky je stanovena za každý i jen započatý formát A4.

