Sazby úplat
podle příloh vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí
Příloha č. 1 - Poskytování prostých kopií písemností v listinné podobě, prostých výstupů
vzniklých převedením písemností v listinné nebo v elektronické podobě nebo prostých
duplikátů písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru
Položka Specifikace
Prostá kopie, výstup podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo duplikát
podle § 7 odst. 1 písm. c)

1001

Měrná jednotka (MJ)
formát A4

Úplata za MJ
20 Kč

Poznámka:


Úplata podle položky 1001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100 %.

Příloha č. 2 - Vyhotovení reprografických kopií z katastrálního operátu v případech, ve
kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin
Položka Specifikace

Měrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

2001

Kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii

formát A4

50 Kč

2002

Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové
fólii

mapový list

250 Kč

2003

Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části mapového listu
katastrální mapy

formát A4

50 Kč

2004

Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu celého mapového listu
katastrální mapy

mapový list

250 Kč

2005

Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen "BPEJ")
nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu
části mapového listu katastrální mapy

formát A4

50 Kč

2006

Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů
BPEJ nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci
v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy

mapový list

250 Kč

2007

Kopie dokumentace podle § 59 a § 61 odst. 1 písm. b) a c)
katastrální vyhlášky mimo kopie geodetických údajů, kopie
přehledu sítě pevných bodů a kopie geometrických plánů

formát A4

50 Kč

2008

Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového
bodového pole a jejího vývoje v rozsahu části mapového listu formát A4
Státní mapy 1 : 5000 – odvozené

30 Kč

2009

Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového
bodového pole a jejího vývoje v rozsahu mapového listu
Státní mapy 1 : 5000 – odvozené

mapový list

160 Kč

2010

Kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového
bodového pole

bod

20 Kč

2011

Rastrový obraz reprografické kopie

formát A4

60 Kč

Poznámky:






Úplaty podle položek 2002, 2004, 2006 a 2009 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní
podložce zvyšují o cenu této podložky.
Úplata podle položek 2002, 2004, 2006 a 2009 se snižuje o 40 %, pokud zobrazovaný obsah podle
specifikace pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
Úplata podle položky 2002 se zvyšuje při vyhotovení fotoreprodukční zvětšeniny mapy o částku 500 Kč
a při vyhotovení fotoreprodukční zmenšeniny mapy o částku 100 Kč (za každou změnu měřítka).
V územích, ve kterých jsou pozemky evidovány zjednodušeným způsobem, se podle položek 2001
a 2002 poskytují rovněž kopie části mapy nebo mapového listu dřívější pozemkové evidence, na které
jsou tyto pozemky zobrazeny.
Úplata za kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii podle položky 2001 je stanovena za
každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba
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Příloha č. 3 - Vyhotovení tiskových výstupů z katastrálního operátu v případech, ve kterých
nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin
Položka Specifikace

Měrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

3001

Tiskový výstup ze souboru popisných informací

formát A4

50 Kč

3002

Tiskové výstupy z ostatních částí katastrálního operátu mimo
souboru popisných informací, katastrální mapy a kopie
geometrických plánů

formát A4

50 Kč

3003

Tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na papír
nebo plastovou fólii

formát A4

50 Kč

Poznámky:






Za tiskový výstup podle položky 3001 se považuje i informace o tom, že určitý zápis v souboru
popisných informací není uveden.
Úplata za tiskový výstup podle položek 3001 a 3002 formátu většího než A4 odpovídá počtu formátů A4
včetně započatého formátu.
Při poskytování tiskového výstupu podle položky 3003 se hranice rozsahu věcného břemene k části
pozemku zobrazí jen na žádost.
Úplata za tisk (vykreslení) podle položky 3003 vyhotovený na rozměrově stálé transparentní podložce se
zvyšuje o cenu této podložky.
Úplata za tisk (vykreslení) katastrální mapy podle položky 3003 je stanovena za každý i započatý formát
A4 pokrytý kresbou.

Účtování výstupů z katastru nemovitostí poskytovaných dálkovým přístupem a webovými
službami dálkového přístupu
Dálkový přístup je placená služba, která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru
nemovitostí (KN). Dálkový přístup poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje
získávat údaje z katastru nemovitostí (dále jen KN) pro celé území ČR prostřednictvím sítě INTERNET. Výstupy
z KN pořízené tímto způsobem (např. VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ a další) jsou formálně i věcně
naprosto shodné s dokumenty vydanými katastrálním úřadem.
Přístup k internetovým aplikacím Dálkový přístup a Webové služby dálkového přístupu je možný pouze
prostřednictvím zákaznických účtů a uživatelských oprávnění pro jednotlivé aplikace. Tyto účty zřizuje
poskytovatel, kterým je Český úřad zeměměřický a katastrální, na základě příslušné žádosti. Účtování výstupů
z katastru nemovitostí poskytovaným dálkovým přístupem a webovými službami dálkového přístupu podrobněji
upravuje Příloha č. 4 a Příloha č. 5 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Příloha č. 6 - Údaje katastru v elektronické podobě
Položka Specifikace

Měrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

6001

Datový soubor s údaji SPI katastru
s počtem MJ do 10 000 včetně, bez JPV

počet měrných jednotek je dán jako
součet počtu parcel katastru + počtu
parcel ZE + počtu LV

0,80 Kč

6002

Datový soubor s údaji SPI katastru
s počtem MJ do 10 000 včetně, s JPV

počet měrných jednotek je dán jako
součet počtu parcel katastru + počtu
parcel ZE + počtu LV

2 Kč

6003

Datový soubor s údaji SPI katastru
s počtem MJ od 10 000 do 150 000
včetně, bez JPV

počet měrných jednotek je dán součtem
počtu parcel katastru + počtu parcel ZE
+ počtu LV nad 10 000 MJ

0,50 Kč

6004

Datový soubor s údaji SPI katastru
s počtem MJ od 10 000 do 150 000
včetně, s JPV

počet měrných jednotek je dán součtem
počtu parcel katastru + počtu parcel ZE
+ počtu LV nad 10 000 MJ

1,60 Kč

6005

Datový soubor s údaji SPI katastru
s počtem MJ nad 150 000, bez JPV

počet měrných jednotek je dán součtem
počtu parcel katastru + počtu parcel ZE
+ počtu LV nad 150 000 MJ

0,30 Kč

6006

Datový soubor s údaji SPI katastru
s počtem MJ nad 150 000, s JPV

počet měrných jednotek je dán součtem
počtu parcel katastru + počtu parcel ZE
+ počtu LV nad 150 000 MJ

0,80 Kč
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6007

Datový soubor s údaji SGI katastru nebo
seznam souřadnic definičních bodů

výstup

400 Kč

6008

Údaje ze seznamu souřadnic podrobných
bodů (RES nebo databáze bodů)

bod

0,40 Kč

6009

Seznam souřadnic bodů podrobného
polohového bodového pole

bod

5 Kč

6010

Rastrová data katastrální mapy

mapový list

150 Kč

6011

Rastrová data přehledu čísel bodů

mapový list

150 Kč

6012

Geodetické údaje bodů podrobného
polohového bodového pole

bod

20 Kč

6013

Výstup s obsahem odpovídajícím
tiskovému výstupu podle § 10

formát A4

50 Kč

6014

Vícepráce

hodina

300 Kč

Poznámky:





















Základní úplaty podle položek 6001 až 6006 a 6008 až 6013 se zvyšují o cenu technického nosiče dat,
pokud není dodán žadatelem.
Základní úplata podle položek 6001, 6002, 6008 je nejméně 100 Kč.
Základní úplata podle položky 6003 se zvyšuje o pevnou částku 8 000 Kč, základní úplata podle položky
6004 se zvyšuje o pevnou částku 20 000 Kč.
Základní úplata podle položky 6005 se zvyšuje o pevnou částku 78 000 Kč, základní úplata podle
položky 6006 se zvyšuje o pevnou částku 244 000 Kč.
V základní úplatě podle položek 6001 až 6006, 6008 a 6009 jsou zahrnuta nejvýše tři další poskytnutí
údajů nebo změnových vět v průběhu kalendářního roku, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání.
V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce po kalendářním roce, ve kterém bylo
poskytnuto prvé předání dat, činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle
písmen c) nebo d) za nejvýše čtyři předání údajů nebo změnových vět stejného obsahu i stejného
rozsahu. V prvém bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty
jen v případě, že údaje byly poprvé předány v 1. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Jinak
v tomto roce činí výše úplaty 15 % základní úplaty v případě, že údaje byly poprvé předány ve 2.
čtvrtletí, 10 % v případě, že údaje byly poprvé poskytnuty ve 3. čtvrtletí, a 5 % v případě, že údaje byly
poprvé poskytnuty ve 4. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Při pátém a dalším poskytnutí
aktualizovaných údajů v kalendářním roce činí výše úplaty vždy 5 % základní úplaty včetně příslušné
pevné částky podle písmen c) nebo d).
Při žádosti o rozšíření původního požadavku při poskytování údajů podle písmene e) se navýšený počet
poskytnutých MJ uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.
Úplaty podle položek 6010 a 6011 se snižují o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 %
plochy mapového listu.
Úplaty podle položek 6001 až 6006 a položky 6010 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi
Úřadem a ústředním orgánem státní správy při prvním poskytnutí snižují o 80 % v případě, pokud
údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle jiného právního předpisu (například § 7
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a následného ohlášení
údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.
Úplata podle položky 6014 se účtuje, pokud vytvoření požadovaného datového souboru vyžaduje
zvláštní konverze a programování, a to za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje
vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování
nebo konverze do zhuštěného formátu).
Při požadavku na odběr pouze vybraných údajů se výše úplaty stanoví procentním podílem ze
základních úplat za údaje podle položek 6001, 6003 a 6005 včetně příslušných pevných částek podle
písmen c) nebo d) takto:
 ve výši 55 % při výběru údajů o nemovitostech,
 ve výši 5 % při výběru údajů o bytových jednotkách,
 ve výši 10 % při výběru údajů o bonitních dílech parcel,
 ve výši 40 % při výběru údajů o vlastnictví.
Výše úplaty za položky 6010 a 6011 je stanovena ve stejné výši jak pro zdrojová rastrová data, tak i pro
transformovaná rastrová data.
Definiční body parcel jsou součástí údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.
Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků a číselníky informačního systému katastru nemovitostí se
poskytují bezúplatně.
Orientační mapa parcel se poskytuje podle položek 6007 a 6010 (v závislosti na počtu měrných jednotek
jednotlivých položek).
Výstup podle položky 6013 se poskytuje ve formátu PDF. Úplata je stanovena za každý i započatý
formát A4 výstupní sestavy.
Pro účel zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání
akademického titulu se úplata za poskytnuté údaje snižuje o 100 % na podkladě písemné žádosti
potvrzené školou.
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Výstupem podle položky 6007 se rozumí datový soubor nebo datové soubory na jednom nosiči dat.
Úplata podle položky 6007 se účtuje pouze, jsou-li údaje poskytnuty ve formě exportních datových
souborů na technickém nosiči dat. Úplata se neúčtuje, jsou-li současně s údaji podle položky 6007
poskytnuty údaje podle položek 6001 až 6006.
Základní úplatou se rozumí úplata za měrnou jednotku vynásobená počtem měrných jednotek.

Vysvětlivky:
JPV = jiný právní vztah
LV = list vlastnictví
RES = registr souřadnic
SGI = soubor geodetických informací
SPI = soubor popisných informací
ZE = zjednodušená evidence

Příloha č. 7 - Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle
dřívějších pozemkových evidencí
Položka Specifikace
Kopie katastrální mapy formát s orientačním zákresem
pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí

7001

Měrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

formát A4

100Kč

Poznámky:



Úplata podle položky 7001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100%.
Úplata za kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších
pozemkových evidencí je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

Příloha č. 8 - Vyhotovení srovnávacího sestavení parcel
Položka Specifikace
Orientační srovnání popisných informací o parcelách
dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru
nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru
s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových
evidencí

8001

Měrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

20 parcel ze součtu
parcel uvedených
v obou srovnávaných
grafických operátech

300 Kč

Poznámka:


Úplata podle položky 8001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100%.

Příloha č. 9 - Sazebník úplat za Službu sledování změn
Položka Specifikace

Měrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

9001

Informace o změnách katastru v rozsahu 0 - 20 sledovaných
nemovitostí

-

200 Kč

9002

Informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více
sledovaných nemovitostí, za každou nemovitost

rok

10 Kč

Poznámky:








Sledovanou nemovitostí se rozumí nemovitost, ke které má žadatel vztah podle § 19 odst. 3.
Počet nemovitostí pro účel zařazení do jednotlivých položek se zjišťuje v prvním roce při aktivaci služby
a poté vždy 30 dnů před začátkem každého dalšího běžného roku sledování.
Úplata podle položky 9001 se účtuje pouze v prvním roce při aktivaci služby.
Maximální výše úplaty podle položky 9002 činí 500 000 Kč.
Měrnou jednotkou rok se rozumí 12 po sobě následujících měsíců. V případě, že je sledování ukončeno
v průběhu roku, úplata ani její poměrná část se nevrací.
Při poskytování informací o sledovaných nemovitostech a řízeních webovou službou se úplata podle
položky 9002 snižuje o 20 %.
Úplata je splatná na rok dopředu, nejpozději den před začátkem období, na které je vyžadována.
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