Jednorázová žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě
Jakákoliv změna formuláře žadatelem není přípustná.

Poskytovatel:
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
IČO: 00025712, IDDS: uuaaatg
DIČ: není plátce DPH a je organizační složkou státu

Žadatel:
Jméno a příjmení / Název *
Datum narození / IČO *

DIČ

IDDS

Fakturační adresa *

Korespondenční adresa

Kontaktní osoba *

Mobilní telefon 1)

E-mail *

Číslo žádosti žadatele

Výdej:
Režim

bezúplatný, podle právního předpisu:
úplatný

Výměnný formát katastru (VFK):
Prvotní výdej dat

Aktualizace dat (uveďte číslo aktualizace v příslušném roce)

Stavová data k:

Změny od:

, do:

Obsah dat:
Nemovitosti (parcely, budovy, práva stavby)

Jiné právní vztahy, řízení

Bytové jednotky

Vektorová mapa (hranice BPEJ, DEBO)

Bonitní díly parcel

Údaje o cenách

Vlastnictví (LV a vlastníci)

Rozsah dat:
Pro zadání více než 5 položek nebo pro výběr polygonem použijte vystavené přílohy. Pro vyplnění přílohy postupujte podle
instrukcí uvedených v nich. Následně přílohu/y přiložte pomocí tlačítka „Připoj přílohy“.

Připoj přílohy

1 Při zadání čísla mobilního telefonu Vám bude zasláno heslo pro stažení předaných dat formou SMS.
* Označení povinných položek pro úspěšné vyřízení žádosti.
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Způsob předání objednaných dat:
technický nosič (flash disk, HDD) - osobně

e-mail (FTP)

Podmínky:
Podmínky využití údajů katastru nemovitostí jsou podrobně upraveny vyhláškou č.358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Účtování výstupů se provádí podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

Žadatel se zavazuje:
-

nešířit poskytnuté údaje katastru,
nakládat s poskytnutými údaji v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
zaplatit za poskytnuté údaje úplatu stanovenou podle vyhlášky,
sjednanou úplatu zaplatit do 15 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že dojde k prodlení se splněním tohoto peněžního
závazku nebo jeho části, zavazuje se odběratel, že zaplatí poskytovateli údajů vyúčtovaný úrok z prodlení ve výši 0,1% ze
sjednané úplaty za každý den prodlevy.

Pokyny pro žadatele:
-

dokument „Žádosti“ je testován a optimalizován pro Microsoft Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a vyšší,
pro poskytnutí údajů o cenách nebo přehledu vlastnictví fyzické osoby je nutné v souladu s vyhláškou prokázat totožnost
žadatele,
akceptovatelný způsob podání dokumentu „Žádosti“ žadatelem je:
1.

prostřednictvím datové schránky IDDS uuaaatg:
•
totožnost se považuje za prokázanou, je-li dokument „Žádosti“ zaslán prostřednictvím datové schránky žadatele
(v případě fyzických osob pouze prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, v případě právnických osob
pouze prostřednictvím datové schránky právnické osoby),
•
„Žádost“ nesmí být vytištěna, fyzicky podepsána a naskenována, více viz níže autorizovaná konverze,

2.

e-mailem na adresu cuzk@cuzk.cz:
•
pro prokázání totožnosti musí být „Žádost“ podepsána uznávaným elektronickým podpisem (který mimo jiné
obsahuje tzv. identifikátor MPSV),
•
„Žádost“ nesmí být vytištěna, fyzicky podepsána a naskenována, více viz níže autorizovaná konverze.

3.

osobně nebo poštou na adresu:
•

Český úřad zeměměřický a katastrální
Odbor správy dat, Oddělení služeb uživatelům
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
pro prokázání totožnosti je nutné úředně ověřit podpis na dokumentu „Žádosti“,

Dokument „Žádosti“ s prokázáním totožnosti při podání datovou schránkou nebo prostřednictvím elektronické pošty musí být
vytvořen převodem ze vstupního dokumentu (např. v Adobe Acrobat Reader), nesmí být získán jako grafický obraz (a to jak
softwarově – pomocí grafického editoru, virtuální tiskárny např. PDFCreator nebo prostřednictvím naskenování listinné
podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly provedením autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (konverzi provádí za poplatek např. pracoviště Czech
POINTu) – tyto dokumenty jsou vždy sken listinné podoby dokumentu. Dokumenty, které vznikly provedením autorizované
konverze, musí být ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

V(e) *
Dne *
Za žadatele *
(jméno, příjmení, funkce)

(podpis, otisk razítka)
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