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V souladu s ustanoveními § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 526 / 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává
Katastrální úřad pro Vysočinu tento nabídkový ceník, ve kterém stanoví ceny za poskytování, nebo užití

a) údajů o bodech základních bodových polí,
aa) údajů z dokumentačních fondů tvorby státních mapových děl,
ab) tiskových výstupů a kopií map,

b) dalších výsledků zeměměřických činností.
Tento nabídkový ceník neobsahuje přehled správních poplatků, protože stanovené správní poplatky za návrh na
zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a za poskytování veřejných listin jsou uvedeny v položkách
119 a 120 Sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů). Dále neobsahuje úplaty za poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, neboť tyto úplaty jsou
stanoveny vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, v platném znění.
Z uvedených cen lze poskytovat množstevní slevu (např. pro tvorbu informačních systémů apod.). Sjednání přiměřené
slevy je možné jen se souhlasem ředitele pracoviště nebo ředitele úřadu.
Nabídkový ceník je zpracován v návaznosti na tyto předpisy ČÚZK:
-

Pravidla o postupu katastrálního úřadu při digitalizaci souboru geodetických informací katastru nemovitostí pro
tvorbu územně orientovaného informačního systému, ČÚZK č.j. 2728 / 1994 – 22 ze dne 7. prosince 1994, ve
znění přípisu ČÚZK č.j. 645 / 1995 – 22 ze dne 8. února 1995 a pozdějších dodatků

-

Opatření předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterým se stanovují správci státních
mapových děl, ČÚZK č.j. 1769 / 2001 – 22 ze dne 16. května 2001.

Ing. Miloslav Kaválek
ředitel

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO VYSOČINU

Příloha číslo 1
Pol.

Poskytované údaje a činnosti

MJ

Cena v Kč

Polohové bodové pole
501

Údaje o bodu základního polohového bodového pole - kopie

bod

70

502

Souřadnice bodu základního polohového bodového pole

bod

20

503

Souřadnice bodu základního polohového bodového pole doplněné nadmořskou výškou

bod

25

504

Údaje o zhušťovacím bodu - kopie

bod

35

505

Souřadnice zhušťovacího bodu a zajišťovacího bodu

bod

20

Výškové bodové pole
506

Údaje o bodu základního výškového bodového pole - kopie

bod

70

507

Nadmořská výška bodu základního výškového bodového pole

bod

20

508

Údaje o bodu podrobného výškového bodového pole - kopie

bod

50

509

Nadmořská výška bodu podrobného výškového bodového pole

bod

15

bod

15

30
minut

150

Konstrukční prvky státního mapového díla
523

Souřadnice rohů a průsečíků stran mapových listů
Ostatní údaje a činnosti

569

Činnosti, které nejsou obvyklé a běžné a nejsou zajišťovány v rámci plnění
meziresortních dohod

573

Pořízení dat na technický nosič dat – DVD

ks

20

574

Pořízení dat na technický nosič dat – disketa 3,5“, CD

ks

10

575

Kopie mapy dřívějších pozemkových evidencí

m.l.

250

576

Kopie části mapy dřívějších pozemkových evidencí nebo kopie ostatních částí těchto
evidencí

formát
A4

50

577

Rastrová data mapy dřívějších pozemkových evidencí, formát cit

m.l.

150

Poznámky:
1.

K položce 501 – 509:
Tyto položky se použijí pouze v případě vyhledání příslušného údaje v dokumentaci a pořízení jeho kopie
zaměstnancem KÚ.

2.

Podle položky 569 se poskytují i ústní informace nebo vyhledání informací z operátů dřívějších pozemkových
evidencí, které vyžadují součinnost zaměstnance katastrálního úřadu. Tato položka se nepoužije, pokud se
jedná o poskytování údajů z katastru nemovitostí, upravených vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů
z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 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.

3.

Údaje bývalého pozemkového katastru podle položek 569 a 575 až 577 se neposkytují v katastrálních
územích, kde je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem [§ 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů].

4.

K pol. 575 a 577 se poskytuje sleva ze základní ceny ve výši 50%, pokud kresba pokrývá méně než polovinu
mapového listu.

Pol. 576 se použije pro kopie, které nemají povahu veřejných listin. Úplata podle této položky je stanovena za
každý i jen započatý formát A4.“

