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A. Všeobecné a obchodní podmínky Zeměměřického úřadu
1. Všeobecné podmínky
1.1.

Ceník produktů a výkonů (dále jen „Ceník“) vydává Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) podle § 13,
odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

1.2.

ZÚ spravuje ZABAGED® České republiky podle zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických
a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, je pověřen správou státního mapového díla
a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu Opatřením předsedy Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního č. j. ČÚZK-18261/2015-22 ze dne 3. 12. 2015 a je zřizovatelem
Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, který je veřejným specializovaným archivem
ve smyslu § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších
předpisů. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru spravuje a veřejnosti poskytuje archiválie ve
smyslu tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů.

1.3.

Ceník je přehled digitálních a tištěných produktů a služeb se všemi základními cenami. Při dodržení
určených kvalitativních a dodacích podmínek je podkladem pro dohodu o cenách produktů
a výkonů podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, mezi ZÚ jako prodávajícím a fyzickou
nebo právnickou osobou jako kupujícím.

1.4.

Dohoda o ceně zakázky se sjednává mezi prodávajícím a kupujícím písemnou formou při uzavírání
smlouvy, příp. dohody.

1.5.

ZÚ není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny uvedené v Ceníku jsou konečné. Sankce,
penále a další příslušenství je stanoveno v konečné výši.

1.6.

Ceny produktů a výkonů, které nejsou v Ceníku uvedeny, jsou stanoveny podle počtu hodin
potřebných pro zpracování zakázky podle „Ostatní fakturované práce“ části B Ceníku.

1.7.

Kupující, který má nevyřízenou pohledávku u ZÚ, nemá nárok na další poskytování služeb ZÚ, a to
až do vyrovnání pohledávky.

1.8.

Sazby cen za služby a data Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (dále jen „ÚAZK“), uvedené
v Ceníku, vycházejí ze Sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb
veřejnými archivy, Příloha č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., v platném znění.

1.9.

Kupující a uživatelé produktů a služeb ZÚ souhlasí se zpracováním svých osobních údajů,
poskytnutých ZÚ, a to zejména dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

1.10. Uplatnění práv nabyvatele z vadného plnění poskytovatele je zakotveno v dokumentu „Práva
vznikající

z

vadného

plnění“

č. j.:

ZÚ-01362/2014-13300,

ze

(http://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Casto-hledane-informace).

zpět
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dne

20.

4.

2014

2. Obchodní podmínky pro digitální a tištěné produkty
Digitálními produkty se zde rozumí datové sady, dále „data“ (odst. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15
části B Ceníku) a stahovací služby WFS (odst. 9.2 části B Ceníku).
Tištěnými produkty se zde rozumí mapy, publikace a tisk z dat (odst. 3 části B Ceníku).

2.1. Způsob objednání produktů
2.1.1. Digitální a tištěné produkty se vybírají a objednávají prostřednictvím Internetového obchodu
Geoportálu ČÚZK - http://geoportal.cuzk.cz (dále jen „E-shop“). Výběr produktu lze provést
bez přihlášení do aplikace, ale sestavení a odeslání objednávky může provést pouze zaregistrovaný
a přihlášený kupující. Objednávka tak obsahuje údaje nezbytné pro vytvoření smlouvy, resp.
dohody, o užití dat - jméno a adresu, telefonní, e-mailové spojení, název objednávaného produktu,
vymezení výdejních jednotek a účel užití.
2.1.2. Zákazník, který objednává produkt bezplatně podle odstavce 2.6. Obchodních podmínek ZÚ, nevolí
v objednávce „vlastní potřebu“.
2.1.3. Tištěné produkty lze také objednat:





písemně – Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1 800/9, 182 11 Praha 8,
faxem - 284 041 416,
e-mailem - prodejna.map.praha@cuzk.cz ,
on-line objednávkový formulář - http://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsiinformace/Geograficke-podklady/Prodej-tistenych-produktu.aspx
 datovou schránkou ZÚ - ID datové schránky: 6yvadsa.

2.2. Smluvní ujednání o poskytnutí produktů
2.2.1. Digitální produkty se poskytují buď na základě klikem odsouhlasené dohody o užití dat
nebo stahovacích služeb WFS (dále jen „Dohoda“) on-line v E-shop Geoportálu ČÚZK (dále jen „Eshop“), která se tím považuje za závaznou a nelze poté její údaje měnit, nebo na základě
podepsané smlouvy o užití dat nebo stahovacích služeb WFS (dále jen „Smlouva“) po on-line
platbě, resp. po připsání platby kupujícího na účet ZÚ, v případě bezplatného výdeje po obdržení
smlouvy podepsané oběma stranami.
 Dohoda se kupujícímu vygeneruje k odsouhlasení ihned po odeslání objednávky v E-shop,
pokud jsou digitální produkty objednány pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst.
2.9.1. části A Ceníku).
Odsouhlasenou Dohodu nelze doplňovat dodatky, to znamená, že dodatečně nelze upravovat ani
rozšiřovat účel užití poskytnutých dat.
 Smlouva (ve formě návrhu) je zaslána kupujícímu e-mailem, pokud není objednán digitální
produkt pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst. 2.9.1. části A Ceníku). Smlouva
je zaslána i v případě, že objednávka zákazníka obsahuje alespoň jeden produkt poskytnutý
bezplatně podle odstavce 2.6. Obchodních podmínek ZÚ. Po odsouhlasení textu Smlouvy
kupujícím musí být Smlouva vytištěna a podepsána nejdříve v ZÚ a pak je odeslána poštou
k podpisu kupujícímu.
Jakékoliv dodatky a změny Smlouvy musí být provedeny formou písemných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
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Doba platnosti Dohody, resp. Smlouvy na užití dat nebo stahovacích služeb WFS je 4 roky
od registrace objednávky, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Po uplynutí této doby lze
používat data (poskytnutá ve formě souborů, nebo stažená pomocí WFS služby) pasivně jako
součást archivované dokumentace nebo jako dokument vztahující se vždy k době svého vzniku.
2.2.2. Kupujícímu, který nereaguje na e-mailové zprávy od ZÚ, bude objednávka, po 3 měsících od data
objednání, stornována.
2.2.3. Smluvní ujednání o poskytnutí produktu není potřeba, pokud jsou předmětem objednávky pouze
data Soubor hranic ČR nebo Stahovací služba WFS-Správní hranice. Pokud jsou tato data hranic
v objednávce s jinými produkty, nezahrnují se do smlouvy.
2.2.4. Tištěné produkty se poskytují na základě objednávky podle 2.1.3. a podle 2.3.3. Obchodních
podmínek ZÚ.

2.3. Vydávání produktů
2.3.1. Data se vydávají po on-line platbě, resp. po připsání platby kupujícího na účet ZÚ, v případě
bezplatného výdeje po obdržení podepsané Smlouvy. Způsob výdeje dat je určen volbou kupujícího
v objednávce takto:
 stažením ze serveru pro data do velikosti 500 MB (data jsou pak přístupná

v E-shop v sekci Mé objednávky po kliknutí na odkaz v kolonce Data),
 elektronickou poštou nebo datovou schránkou pro data do velikosti 2 MB,
 zasláním doporučeně poštovní zásilkou (poštovné bude účtováno ve výši 75 Kč),
 osobním odběrem v budově ZÚ, které je nutné dohodnout s administrátorkou předem.
2.3.2. Stahovací služby WFS se kupujícímu zpřístupňují (odkazem na službu v oddíle „Mé služby“) nejdéle
do 2 pracovních dnů po připsání jeho platby na účet ZÚ, Stahovací služba WFS-Správní hranice
do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky kupujícího v E-shop.
2.3.3. Tištěné produkty se na základě objednávky předávají těmito způsoby:
 osobním odběrem v budově ZÚ,
 poštou jako balík (poštovné bude účtováno ve výši 75 Kč, balné se neúčtuje),
 poštou s dobírkou – pouze pro způsob platby dobírkou (dobírka bude účtována částkou
156 Kč). Cena digitálních produktů včetně částky za dobírku bude zaplacena kupujícím až
při převzetí zásilky dodané Českou poštou.

2.4. Stanovení ceny objednávky
2.4.1. Základní sazba ceny se vztahuje k výdejní jednotce příslušného digitálního produktu a jednomu
zvolenému datovému formátu.
2.4.2. Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR
zobrazenému ve výdejní jednotce.
2.4.3. Objednávka stahovacích služeb je v E-shop nastavena tak, aby odpovídala ceně minimálně 20 Kč,
protože ZÚ nevystavuje faktury na digitální a tištěné produkty pro platby nižší než 20 Kč.
2.4.4. Digitální produkty se poskytují pro neomezený počet instalací nebo pro neomezený počet
uživatelů na jednom serveru intranetu kupujícího. Při užití dat ve vícestupňové organizační
struktuře kupujícího se každá úroveň oceňuje přirážkou 10 % k základní ceně.
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2.4.5. Pro obchodní šíření produktů, jejich aplikací nebo modifikací, pro komerční prezentaci produktů
na internetu nebo při užití produktů k vytvoření kartografického díla se základní sazba ceny zvyšuje
podle podmínek uvedených u jednotlivých produktů Ceníku.
2.4.6. Možnost nekomerční prezentace obrazů souborových dat na internetu (kromě dat ze skenování
ÚAZK) se poskytuje kupujícímu bez přirážky k základní ceně. V případě komerční prezentace se
stanoví přirážka dohodou s přihlédnutím k rozsahu a počtu pravděpodobných přístupů k prezentaci
(s výjimkou dat Soubor hranic ČR).
2.4.7. Aktualizovaná data se poskytují za 50 % aktuální ceny podle druhu produktu za podmínek
uvedených v odst. 2.7.1. části A Ceníku.
2.4.8. Pro on-line platbu je stanoven bankami transakční poplatek, jehož výše je závislá na ceně
produktů:
Transakční poplatek (Kč)
Cena produktu
(Kč)

Česká spořitelna, a.s.

Komerční banka

Fio banka

ČSOB

mBank

GE Money Bank

ERA

Raiffeisen bank

SBERBANK

Platební karta

50

4,00

4,00

4,00

0,94

100

4,00

4,00

4,00

1,88

150

4,00

4,00

4,00

2,83

200

4,00

4,00

4,00

3,77

250

4,05

4,00

4,00

4,71

300

4,66

4,00

4,00

5,65

350

5,26

4,19

4,01

6,60

400

5,87

4,64

4,44

7,54

450

6,48

5,10

4,87

8,48

500

7,09

5,55

5,30

9,42

600

8,30

6,46

6,15

11,31

700

9,51

7,37

7,01

13,19

800

10,73

8,27

7,87

15,08

900

11,94

9,18

8,72

16,96

1.000

13,16

10,09

9,58

18,85

1.100

14,37

11,00

10,44

20,73

1.200

15,59

11,91

11,30

22,62

1.300

16,80

12,82

12,15

24,50

1.400

18,02

13,72

13,01

26,39

1.500 a více

19,23

14,63

13,87

28,27

Transakční poplatek se připočítává k ceně produktů v objednávce a je uhrazen v rámci téže on-line
platby. Transakční poplatek je z celkové výše on-line platby strháván přímo bankou a nejedná se
tedy o příjem ZÚ. ZÚ proto nevystavuje doklad o zaplacení transakčního poplatku.
O úspěšném provedení on-line platby bude kupujícímu vygenerováno potvrzení / platební doklad.
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2.4.9. Zaslání tištěných produktů na dobírku se účtuje částkou 156 Kč, pro zaslání tištěných produktů
poštou jako balík se účtuje poštovné ve výši 75 Kč, k ceně dat zaslaných doporučeně účtujeme
jednotné poštovné ve výši 75 Kč. Poštovné do zahraničí se účtuje v Kč podle platných poštovních
sazeb. Balné se neúčtuje. Pro výdej dat poskytuje ZÚ vlastní média (CD, DVD).

2.5. Platební podmínky
2.5.1. Platba digitálního produktu je vázána vždy na vystavení faktury. Při on-line platbě bude
vygenerována ihned po odeslání objednávky a kupující si ji bude moci stáhnout nebo vytisknout.
V případě uzavření Smlouvy bude faktura vyhotovena do 2 pracovních dnů od obdržení Smlouvy
podepsané kupujícím, a týž den odeslána kupujícímu e-mailem, na vyžádání datovou schránkou.
2.5.2. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího vystavení.
2.5.3. Pokud kupující neuhradí sjednanou cenu nejdéle do 3 měsíců ode dne vystavení faktury, ZÚ
považuje takovou objednávku za neuzavřenou a vystavenou fakturu stornuje.
2.5.4. Platbu dat lze provést:
 on-line, jen do výše 10.000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku). Za platební styk je bankou
účtován transakční poplatek v souladu s odst. 2.4.8. části A Ceníku a zákonem
č. 284/2009 Sb.
 převodem na účet na základě vystavené faktury,
 hotově v budově ZÚ jen do 10.000 Kč (platbu je třeba předem dohodnout, váže se na úřední
hodiny a na vyhotovení faktury předem).
2.5.5. Platbu stahovacích služeb WFS lze provést:
 on-line jen do výše 10 000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku). Za platební styk je bankou
účtován transakční poplatek v souladu s odst. 2.4.8. části A Ceníku a zákonem č. 284/2009
Sb.
 převodem na účet na základě vystavené faktury,
2.5.6. Platbu tištěných produktů lze provést:
 on-line jen do výše 10.000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku). Za platební styk je bankou
účtován transakční poplatek v souladu s odst. 2.4.8. části A Ceníku a zákonem č. 284/2009
Sb.
 převodem na účet na základě vystavené faktury,
 dobírkou - pouze pro způsob předání dobírkou (dobírka bude účtována částkou 156 Kč,
která se připočte k ceně objednaných produktů až na faktuře, balné se neúčtuje). Cena
digitálních produktů včetně částky za dobírku bude zaplacena kupujícím až při převzetí
zásilky dodané Českou poštou,
 hotově při osobním odběru v prodejně map v budově ZÚ.
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2.6. Podmínky bezplatného poskytnutí digitálních produktů
2.6.1. Orgánům státní správy a územní samosprávy se pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu
jim příslušném, podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě podepsané
Smlouvy, poskytují data ZABAGED® a data ZABAGED® - výškopis ve vybraném formátu a stahovací
služba WFS - ZABAGED® bezplatně.
2.6.2. Orgánům státní správy a územní samosprávy pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim
příslušném poskytuje ZÚ, na základě podepsané Smlouvy, bezplatně:
 Ortofoto ČR,
 INSPIRE datové sady pro téma Zeměpisná jména (GN), Vodstvo (HY), Ortofotosnímky (OI),
Nadmořská výška (EL) a Dopravní sítě (TN),
 Stahovací službu WFS – INSPIRE pro téma Vodstvo (HY), Zeměpisná jména (GN) a Dopravní
sítě (TN),
 Data200.
2.6.3. Orgánům územní samosprávy pro územně plánovací činnost a pro činnost projektanta územně
plánovací dokumentace a územní studie, v územním rozsahu jim příslušném, poskytuje ZÚ,
na základě podepsané Smlouvy, data Geonames a stahovací službu WFS - Geonames ve vybraném
formátu, bezplatně.
2.6.4. Orgánům státní správy pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném poskytuje
ZÚ, na základě podepsané Smlouvy, bezplatně INSPIRE stahovací službu WCS pro téma
Ortofotosnímky (OI) a INSPIRE stahovací službu WCS pro téma Nadmořská výška (EL).
2.6.5. Státnímu pozemkovému úřadu poskytuje ZÚ veškeré údaje a podklady bezplatně, kromě dat
ze skenování ÚAZK, vyžadované v řízení o pozemkových úpravách a pro činnost podle zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a podle
§ 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, v platném znění, na základě podepsané
Smlouvy.
2.6.6. Školám, registrovaným v České republice podle § 186, zákona č. 561/2004 Sb., pro výuku studentů
poskytuje ZÚ data v přiměřeném rozsahu bezplatně, na základě Smlouvy uzavřené s vedením školy,
katedry nebo příslušné fakulty vysoké školy, s výjimkou dat ze skenování ÚAZK.
2.6.7. Organizacím, které jsou zřízeny nebo založeny Ministerstvem zemědělství*, se pro výkon jejich
působnosti v územním rozsahu jim příslušném poskytují, na základě podepsané Smlouvy, data
ZABAGED® - výškopis bezplatně.
Platí pro tyto organizace:
8. Povodí Labe, státní podnik

1. Česká plemenářská inspekce

9. Povodí Vltavy, státní podnik

2. Státní zemědělská a potravinářská inspekce
3. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

10. Povodí Ohře, státní podnik

4. Státní veterinární správa České republiky

11. Povodí Moravy státní podnik

5. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

12. Povodí Odry, státní podnik

6. Výzkumný ústav rostlinné výroby

13. Lesy České republiky, státní podnik

7. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

14. Státní zemědělský intervenční fond

9

2.7. Poskytování aktualizovaných dat
2.7.1. Nárok na aktualizovaná data (podle 2.4.7. části A Ceníku), pokud jsou objednána na stejnou
registraci kupujícího jako původní objednávka, trvá jen po dobu platnosti smluvního vztahu.
2.7.2. Data obsahující části aktualizované v předcházejícím roce jsou k dispozici v běžném roce, v těchto
termínech:
 Státní mapová díla ............. od 31. 3.
®

 ZABAGED .......................... od 31. 1.
®

 ZABAGED GRID3D ............ od 31. 3.
 Data200 ............................. od 28. 2.
 Ortofoto............................. od 31. 3.
 Datové soubory hranic ...... od 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10.
 Geonames ......................... od 31. 1.
 DMR 4G ............................. od 31. 1.
 DMR 5G ............................. od 31. 1.

2.8. Poskytování dat studentům
2.8.1. Zapůjčení dat:
Studentům škol, registrovaným v České republice podle § 186, zákona č. 561/2004 Sb., pro účely
vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, zapůjčuje ZÚ vybraná data
ve zvoleném formátu jen v omezeném množství (v max. limitu daném velikostí území 10 mapových
listů měřítka 1 : 10 000 pro produkt, území 1 Kraje pro Data200 a max. 10 m. l. pro císařské
povinné otisky stabilního katastru), na základě objednávky dat v E-shop a vyplněné Žádosti
o zapůjčení dat (vzor vyplněné Žádosti). Zapůjčení dat je zpoplatněno částkou 500 Kč
za objednávku.
Podrobné informace pro zapůjčení dat a návod jsou uvedeny v Zapůjčení dat k diplomové,
bakalářské nebo semestrální práci (na http://geoportal.cuzk.cz/).
Pokud student potřebuje ke zpracování své práce jen malé množství dat, jejichž cena bude menší
než poplatek 500 Kč za zapůjčení dat, pak je pro něj výhodnější a snazší, aby si data zakoupil
standardní objednávkou v E-shop, s registrací na fyzickou osobu, pro vlastní potřebu.
2.8.2. Užití WMS:
Při užití WMS pro účely vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce je
student povinen uvést v této práci zdroj dat: „Mapový podklad © Český úřad zeměměřický
a katastrální, www.cuzk.cz.“

2.9. Podmínky užití produktu (s výjimkou dat Soubor hranic ČR)
2.9.1. Užitím digitálního produktu pro osobní potřebu fyzické osoby, vlastní vnitřní potřebu právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby (dále „vlastní potřeba“) se rozumí užití, jehož účelem není
dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Za vlastní
potřebu lze též považovat, pokud data kupující zpracuje a použije je jen jednou pouze pro jednoho
svého zákazníka (podle 2.9.8.). Zpracovaná data smí předat kupující svému zákazníkovi jen v tištěné
podobě, nebo v podobě tiskového souboru.
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Vlastní potřebou není:
 obchodní šíření digitálních produktů nebo jejich aplikací a modifikací, komerční prezentace

digitálních produktů na internetu nebo užití digitálních produktů k vytvoření jiného
kartografického díla,
 další užití digitálních produktů třetí osobou se samostatnou právní subjektivitou než je
kupující,
 pokud je kupujícím zpracovatel digitálních produktů, který dále předává zpracovaná data
v digitální formě,
 užití dat ze skenování ÚAZK k jakékoliv publikaci reprodukce (týká se i nekomerčního
zveřejnění na internetu nebo nezpoplatněné reprodukce v případě nekomerčního užití).
2.9.2. Kupující je povinen:
 zavázat své pracovníky (zúčastněné uživatele) k ochraně dat,
 zamezit užití dat dalšími osobami, pokud toto užití smluvní podmínky nepřipouštějí,
 zamezit nepovolenému přístupu k poskytnutým stahovacím službám WFS dalším osobám.

Jestliže toto kupující neučiní, bude za případné zneužití sám právně zodpovědný.
2.9.3. Kupující je oprávněn:
 poskytnout nezbytnou část digitálního produktu třetí straně za účelem vyhotovení tisků,
tematické dokumentace, studií, projektů apod. realizovaných kupujícím prostřednictvím
externího subjektu – zpracovatele (dále jen „zpracovatel“) pro potřeby kupujícího. Digitální
produkt je v těchto případech součástí podkladů či zadávací dokumentace. O velikosti
nezbytné části poskytnutého digitálního produktu zpracovateli, rozhoduje kupující, který je
povinen vždy zpracovatele smluvně zavázat:
a) k užití digitálního produktu pouze pro zadaný účel,
b) ke vrácení digitálního produktu a nevratnému vymazání ze všech svých paměťových
nosičů po skončení prací pro kupujícího, jedinou přípustnou výjimkou jsou neaktivní
datové nosiče k archivaci zakázky,
c) k nepředání digitálního produktu třetí osobě.
Kupující má povinnost písemně ohlásit ZÚ poskytnutí digitálního produktu třetí straně
(ve smyslu tohoto odstavce) a to nejpozději 15 pracovních dnů po jeho uskutečnění.
 užít digitální produkt za účelem obchodního šíření jeho aplikace, případně modifikace, pro

komerční prezentaci digitálního produktu na internetu nebo k vytvoření kartografického
díla, jen podle podmínek uvedených ve Smlouvě.
2.9.4. Kupující není oprávněn:
 postoupit třetí osobě oprávnění k jakémukoli užití získaných dat, není-li ve Smlouvě uvedeno
jinak,
 postoupit třetí osobě oprávnění k přístupu ke stahovacím službám WFS.
2.9.5. Pokud Smlouva umožňuje publikování, příp. obchodní šíření digitálního produktu, pak je kupující
zavázán, že:
 v každé rozmnoženině vytvořeného kartografického díla nebo jiného produktu bude uveden
zdroj dat podle podmínek stanovených ve Smlouvě,
 odevzdá ZÚ bezplatně a na svůj náklad jednu obchodně šířenou rozmnoženinu
kartografického díla.
2.9.6. Kupující je oprávněn nekomerčně prezentovat digitální produkt, kromě dat ze skenování ÚAZK,
na internetu. Prezentací se rozumí vždy jen zprostředkování nahlížení dat na internetových
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stránkách kupujícího. Kupující není oprávněn poskytnout zprostředkování nahlížení dat
na internetových stránkách jiných subjektů ani poskytnout těmto subjektům obrazy dat jiným
způsobem (např. pomocí svých prohlížecích služeb), pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.
Při veřejném publikování obrazů dat na Internetu je nutno vždy dodržet tyto podmínky ochrany
dat:
Kupující je povinen zajistit zakreslení textu „© ČÚZK“ přímo do rastrového souboru
neoddělitelným způsobem, a to tak, aby při každém posunu obrazu v mapovém okně aplikace byl
viditelný a dobře čitelný alespoň jeden tento text, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Barevné
provedení textu musí zajistit viditelné poškození publikovaných dat. Na stránce zobrazující data
a na stránce popisu připojení dalších klientů mapového serveru (pokud existuje) musí být
zřetelně uveden text „Podkladová data © ČÚZK“ s doplňkovým textem:
“Podkladová data (ZABAGED®, SM 5, ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 200, MČR 500, MČR 1M, Data200,
Ortofoto ČR, Geonames, LMS, GN, HY, OI, TN) ČÚZK (dále jen „data“) smí být používána pouze
v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační
a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo
systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK.
Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz “.
Uvedený doplňkový text může být variantně zobrazen i v novém okně po kliknutí na odkaz:
„Podkladová data © ČÚZK“.
2.9.7. Prezentace, resp. publikace obrazů dat ze skenování ÚAZK je vždy podmíněna souhlasem ředitele
ZÚ ve Smlouvě, eventuálně i zpoplatněním, podle obchodních podmínek ZÚ.
2.9.8. Kupujícím, kteří jsou zároveň zpracovateli díla (projektu apod.) pro svého jediného zákazníka,
jsou poskytnuty digitální produkty za základní cenu, pokud kupující předá svému zákazníkovi
zpracovaná data jen v tištěné podobě nebo v podobě tiskového souboru.
2.9.9. Pro případ prokázaného porušení Dohody resp. Smlouvy se kupující zavazuje zaplatit ZÚ smluvní
pokutu ve výši až 100.000 Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Tato
smluvní pokuta neomezuje, co do důvodu a výše, nárok ZÚ na náhradu škody, vzniklý v souvislosti
s porušením některé z povinností na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu.
2.9.10. Neoprávněné užití nebo rozšiřování digitálního produktu kupujícím je porušením pořádku na
úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů, porušením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), případně může být posuzováno
podle trestního zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.
2.9.11. Užití digitálního produktu na základě licenční smlouvy:
 užití státních mapových děl spravovaných ZÚ a databáze ZABAGED® podléhají současně
ochraně zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem
autorským (dále jen „autorský zákon“), v platném znění, jejich jakékoliv zpracování je možné
pouze se souhlasem ZÚ,
 oprávnění – licenci k výkonu práva užít digitální produkt k jednotlivým způsobům nebo
ke všem způsobům užití, poskytuje ZÚ licenční smlouvou, která omezí způsoby užití
produktu a stanoví časový rozsah licence na dobu trvání 4 roků.
zpět
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3. Obchodní podmínky pro služby a produkty CZEPOS
3.1. Podmínky poskytnutí služeb a produktů CZEPOS
Služby a produkty CZEPOS poskytuje ZÚ pouze registrovaným uživatelům
 na základě žádosti o poskytování dat Sítě permanentních stanic GNSS České republiky
(CZEPOS), (jen „Žádost“), pokud uživatel objednává služby a produkty CZEPOS pouze
pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst. 3.5.1. části A Ceníku). Formulář Žádosti je dostupný
ke stažení na internetových stránkách CZEPOS (http://czepos.cuzk.cz). ZÚ umožní přístup
ke službám a produktům CZEPOS po obdržení dvou vyhotovení tisku Žádosti podepsané
žadatelem. Rozsah poskytovaných služeb a produktů je dán typem zákaznického účtu,
ke kterému se zákazník v žádosti registruje – viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS části B
Ceníku. Jedno vyhotovení Žádosti podepsané zástupcem ZÚ zašle zpět žadateli.
 na základě smlouvy o poskytování služeb a produktů CZEPOS k nově zakoupené aparatuře
GNSS (dále jen „Smlouva CZEPOS“) s uživatelem, který je současně prodejcem GNSS aparatur
v České republice, pokud uživatel neobjednává služby a produkty CZEPOS pouze pro vlastní
potřebu (vlastní potřeba viz odst. 3.5.1. části A Ceníku), ale umožňuje jejich užití uživateli nově
zakoupené aparatury GNSS, v takovém případě neplatí ceny za užívání služeb, jak je uvedeno
v Ceníku (interní kód produktu 63900), ale po dobu jednoho roku jsou pro tyto uživatele sníženy
o 50 %. Na základě této smlouvy lze uživatele registrovat pouze k uživatelskému účtu
s účtováním po vteřinách – viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS. Návrh Smlouvy CZEPOS
obdrží uživatel e-mailem. Po odsouhlasení textu Smlouvy CZEPOS uživatelem je Smlouva
CZEPOS vytištěna a podepsána v ZÚ a odeslána k podpisu uživateli. ZÚ umožní přístup
ke službám a produktům CZEPOS po obdržení podepsané Smlouvy CZEPOS uživatelem.

3.2. Stanovení ceny služeb a produktů CZEPOS
Měrná jednotka pro výpočet ceny závisí na typu uživatelského účtu, ke kterému je uživatel registrován –
viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS části B Ceníku:
 v případě uživatelského účtu s účtováním po vteřinách je měrnou jednotkou pro výpočet ceny
časová délka odebraných korekčních dat. Délka se měří v případě produktů na celé minuty,
v případě služeb na celé vteřiny. Cena se uvádí jako cena za 1 hodinu odebraných dat,
přepočítává se však na skutečnou délku odebraných dat dle počtu výdejních jednotek, tj.
na skutečný počet odebraných vteřin. Výpočetní služba CZEPOS je v rámci uvedeného
uživatelského účtu poskytována bezplatně.
 v případě uživatelského účtu s pevnou roční platbou je měrnou jednotkou časové období
o délce 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které začíná kalendářním měsícem,
ve kterém uživatel odběr služeb zahájil.
 V případě uživatelského účtu s pevnou měsíční platbou je měrnou jednotkou časové období
vymezené kalendářním měsícem, v průběhu kterého uživatel služby odebral.

3.3. Platební podmínky
3.3.1. Platba za užití služeb a produktů CZEPOS je vázána vždy na vystavení faktury, kterou ZÚ zašle
uživateli následujícím způsobem:
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 v případě uživatelského účtu s účtováním po vteřinách vždy do 30 dnů od ukončení kalendářního
měsíce. Minimální plnění fakturou je 500 Kč, platby menší než 500 Kč jsou automaticky
připočteny k plnění za následující kalendářní měsíc. Služby jsou zúčtovány vždy ke konci
každého kalendářního roku, přičemž ZÚ nevystavuje faktury na užití služeb a produktů CZEPOS
pro platby nižší než 50 Kč.
 v případě uživatelského účtu s pevnou roční platbou a též v případě uživatelského účtu
s pevnou měsíční platbou vždy do 30 dnů po prvním čerpání služby během časového období,
které vymezuje měrnou jednotku příslušného typu uživatelského účtu (viz kap. 3.2).
3.3.2. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího vystavení.
3.3.3. V případě, že dojde k prodlení se splněním tohoto peněžního závazku nebo jeho části, zavazuje se
uživatel, že zaplatí věřiteli – ZÚ, vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené splatné
částky za každý den prodlení. Do okamžiku uhrazení dluhu je ZÚ oprávněn uživateli zamezit přístup
k službám a produktům CZEPOS.
3.3.4. Platbu služeb a produktů CZEPOS lze provést:
 převodem na účet na základě vystavené faktury,
 převodem na účet poštovní poukázkou.
3.3.5. ZÚ nevystavuje faktury na užití služeb a produktů CZEPOS pro platby nižší než 50 Kč.

3.4. Podmínky bezplatného poskytnutí služeb a produktů CZEPOS
Školám, registrovaným v České republice podle §186, zákona č. 561/2004 Sb., se pro výuku studentů, resp.
pro účely vyhotovení školní práce, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, mohou zpřístupnit služby
a produkty CZEPOS bezplatně, na základě Žádosti (viz odst. 3.1. části A Ceníku) podané vedením školy, katedry
nebo příslušné fakulty vysoké školy.

3.5. Podmínky užití služeb a produktů CZEPOS
3.5.1. Užitím služeb CZEPOS pro osobní potřebu fyzické osoby, vlastní vnitřní potřebu právnické osoby
nebo podnikající fyzické osoby (dále „ vlastní potřeba“) se rozumí užití, jehož účelem není
dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Vlastní
potřebou není obchodní šíření služeb a produktů CZEPOS, jejich modifikací, nebo komerční
prezentace služeb a produktů CZEPOS na internetu.
Uživatel zamezí nepovolenému přístupu k poskytnutým službám a produktům CZEPOS dalším
osobám. Jestliže toto žadatel neučiní, bude za případné zneužití právně zodpovědný.
3.5.2. Uživatel není oprávněn postoupit třetí osobě oprávnění k přístupu ke službám a produktům
CZEPOS.
3.5.3. Veškeré užití služeb a produktů CZEPOS, které spravuje ZÚ a se kterými je oprávněn nakládat svým
jménem, podléhají ochraně zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů
3.5.4. Pro případ prokázaného porušení smluvního vztahu se uživatel zavazuje zaplatit ZÚ smluvní pokutu
ve výši až 100.000 Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Tato smluvní
pokuta neomezuje co do důvodu a výše nárok ZÚ na náhradu škody vzniklý v souvislosti
s porušením některé z povinností, na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu.
3.5.5. V případě nestandardního připojení či nepřiměřeného přetěžování služeb či aplikací uživatelem
může ZÚ zamezit tomuto jednání technickými prostředky.
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3.5.6. ZÚ nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným použitím služeb a produktů ani za
jakékoli škody, které mohou být způsobeny přenosem počítačového viru, červa nebo jiného
škodlivého počítačového programu.
3.5.7. ZÚ nezaručuje, že služby a produkty budou splňovat všechny požadavky a očekávání uživatele.
3.5.8. ZÚ není odpovědný za případné selhání služeb a produktů způsobené vyšší mocí.
zpět
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4. Podmínky poskytování a užití prohlížecích služeb
a geoprocessingových služeb (dále jen „služby“)
4.1.

Bezplatně poskytované služby jsou určeny k užití pouze v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a podmínkami
stanovenými ve vyhlášce č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na
informace o životním prostředí.

4.2.

Bezplatně poskytované služby nejsou určeny ani k hromadnému stahování či vytváření
hromadných zdrojů obsahu, ani k vytvoření nebo rozšíření jiných datových sad, které souvisejí
s tvorbou map; takové jednání bude posuzováno jako neoprávněné užití nebo rozšiřování
digitálních produktů a tím porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d)
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, případně porušením
autorskoprávní ochrany dle autorského zákona nebo majetkoprávní ochrany dle zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku.

4.3.

Bezplatně poskytované služby nejsou určeny ke komerčnímu užití a podléhají ochraně zákona
č. 121/2000 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.

4.4.

Pro jakékoliv další nekomerční užití služeb, než je uvedeno v bodě 4. 1. těchto podmínek, např.
nekomerční reprodukci v původní či pozměněné podobě, je vždy nutný písemný souhlas ZÚ (žádost
na adresu ZU-obchod@cuzk.cz).

4.5.

ZÚ poskytuje služby s technickými parametry, které jsou v souladu se směrnicí INSPIRE 2007/2/ES
a jejími prováděcími pravidly (Nařízení komise 976/2010/ES, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby) a technickými pokyny dle §
11a odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.

4.6.

V případě nepřiměřeného přetěžování služeb uživatelem může ZÚ zamezit tomuto jednání
technickými prostředky.

4.7.

ZÚ nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným použitím služeb, ani za jakékoli škody,
které mohou být způsobeny přenosem počítačového viru, červa nebo jiného škodlivého
počítačového programu.

4.8.

ZÚ nezaručuje, že služby budou splňovat všechny požadavky a očekávání uživatele.

4.9.

Služby, s výjimkou garantování parametrů kvality, jsou poskytovány bez dalších záruk jakéhokoli
druhu (ať výslovné nebo zahrnuté). Žádné ústní nebo písemné informace sdělené zaměstnanci ZÚ
uživateli nevytvářejí nové záruky nebo jakýmkoliv způsobem nezvyšují odpovědnost ZÚ.

4.10. ZÚ není odpovědný za případné selhání služeb způsobené vyšší mocí.
4.11. Pro komerční užití lze využít pouze digitální produkty ZÚ dle odst. 2 části A Ceníku ZÚ.

zpět
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B. Ceny produktů
Interní kód
produktu

1. Údaje o bodech a údaje z dokumentačních fondů

Dodací podmínky:

číselné nebo grafické údaje

Měrná jednotka:

bod, hodina

Pol. Poskytované údaje

61100

MJ

Kč

Bodová pole
1

Geodetické údaje bodu základního polohového bodového pole – kopie

bod

70

2

Souřadnice bodu základního polohového bodového pole

bod

20

3

Souřadnice bodu základního polohového bodového pole doplněné
nadmořskou výškou

bod

25

4

Geodetické údaje o zhušťovacím bodu - kopie

bod

35

5

Nivelační údaje bodu základního výškového bodového pole - kopie

bod

70

6

Nadmořská výška bodu základního výškového bodového pole

bod

20

7

Údaje o bodu základního tíhového bodového pole - kopie

bod

70

8

Souřadnice rohů a průsečíků stran mapových listů

bod

15

9

Sestavení nebo vyhledání nestandardních údajů

hod

300

Poznámka:
V cenách není započtena cena technického nosiče dat.

zpět
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Interní kód
produktu

2. Státní mapová díla

63100

2.1. Užití výtisků map
Měrná jednotka:

1 dm2 výtisku mapy

název mapy:

Kč:

Státní mapa 1 : 5 000
Základní mapa České republiky 1 : 10 000
Základní mapa České republiky 1 : 25 000

20
50
80

63125
63145
63155

Základní mapa České republiky 1 : 50 000
Základní mapa České republiky 1 : 100 000
Základní mapa České republiky 1 : 200 000
Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000
Mapa krajů České republiky 1 : 200 000
Mapa České republiky 1 : 500 000
Česká republika – Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000
Mapa České republiky 1 : 1 000 000
Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 200 000
Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 500 000
Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 1 000 000
Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 2 000 000
Přehled výškové (nivelační) sítě 1 : 50 000
Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : 50 000

170
250
330
180
330
300
300
270
150
100
50
5
170
170

63165
63166
63173
63165
63173
63183
63183
63193
63173
63183
63193
63196
63165
63165

Poznámky k užití výtisků map:
a) Do počtu měrných jednotek se započítává využitá plocha výtisku mapy zaokrouhlená na celou měrnou
jednotku směrem nahoru.
b) Výtisk mapy si zakoupí uživatel v prodejně map.
c) Při obchodním užití výtisku se základní sazba ceny zvyšuje:
1. Pro vydání kartografického díla v nákladu
do
200 výtisků
o
10 %,
od
200 do
1 000 výtisků
o
20 %,
od
1 001 do
5 000 výtisků
o
50 %,
od
5 001 do 10 000 výtisků
o
100 %,
od
10 001 do 15 000 výtisků
o
150 %,
od
15 001 do 20 000 výtisků
o
200 %,
nad
20 000
o
250 %.
2. Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace jiného výsledného produktu se k základní sazbě
smluvně stanoví poplatky, které odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah
uplatnění podkladu.
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2.2.

Digitální mapy

63100

2.2.1. Státní mapa 1 : 5 000
Výdejní jednotka:

1 mapový list (5 km2)

Vektorová data katastrální složky SM 1 : 5 000
 ve formátu DGN
 ve formátu DXF (zákl. cena je navýšena o 10 % - poplatek za převod formátu)
1 m. l.
250 Kč

63111

Vektorová data výškopisné složky SM 1 : 5 000
 ve formátu DGN
 ve formátu DXF (zákl. cena je navýšena o 10 % - poplatek za převod formátu)
1 m. l.
62 Kč

63112

Vektorová data nové podoby Státní mapy 1 : 5 000
 ve formátu SHP
 ve formátu DGN7
 ve formátu GML
1 m. l.
312 Kč

63115

Rastrová data katastrální složky SM 1 : 5 000
 ve formátu TIFF(+TFW)
1 m. l.

63121

Rastrová data výškopisné složky SM 1 : 5 000
 ve formátu TIFF(+TFW)
1 m. l.

125 Kč
63122
31 Kč

Rastrová data nové podoby Státní mapy 1 : 5 000
 ve formátu TIFF(+TFW)
1 m. l.
156 Kč

2.2.2. Základní mapa České republiky 1 : 10 000
Základní mapa ČR 1 : 10 000 – barevná bezešvá
Výdejní jednotka:
1 čtvercový segment (4 km2)
Barevný rastrový formát:

TIFF (+TFW)

Hustota:

800 dpi

1 čtvercový segment

63140
63141

81 Kč

2.2.3. Základní mapa České republiky 1 : 25 000
Základní mapa ČR 1 : 25 000 - barevná bezešvá
Výdejní jednotka:
Barevný rastrový formát:
Hustota:
1 čtvercový segment

63126

1 čtvercový segment (25 km2)
TIFF (+TFW)
800 dpi
133 Kč
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63150
63151

2.2.4. Základní mapa České republiky 1 : 50 000
Základní mapa ČR 1 : 50 000 – barevná bezešvá
Výdejní jednotka:
1 čtvercový segment (100 km2)
Barevný rastrový formát:
TIFF (+TFW)
Hustota:
800 dpi
1 čtvercový segment

63160
63161

157 Kč

2.2.5. Základní mapa České republiky 1 : 200 000
Základní mapa ČR 1 : 200 000 – barevná bezešvá
Výdejní jednotka:
1 čtvercový segment (2 500 km2)
Barevný rastrový formát:
TIFF (+TFW)
Hustota:
800 dpi
1 čtvercový segment

63170
63171

500 Kč

2.2.6. Mapa České republiky 1 : 500 000

63180

Mapa ČR 1 : 500 000 – barevná bezešvá

63181

Výdejní jednotka:

ČR

Rastrový formát:

TIFF(+TFW)

Hustota:

508 dpi

ČR

5.000 Kč

2.2.7. Mapa České republiky 1 : 1 000 000

63190

Mapa ČR 1 : 1 000 000 – barevná bezešvá

63191

Výdejní jednotka:

ČR

Rastrový formát:
Hustota:

TIFF(+TFW)
500 dpi

ČR

2.000 Kč

Poznámky k poskytování digitálních map:
a) Data se poskytují v jednom vybraném formátu, základní sazba ceny za užití dat se stanoví podle
výdejních jednotek, které jsou uvedeny u každého produktu.
ZÚ si vyhrazuje právo výjimečně stanovit nižší cenu zakázky podle skutečně využitého území (v km 2)
pro územní plán, projektové účely, kartografické dílo apod.
b) Odběr současně druhého formátu dat je třeba uvést do poznámky objednávky, základní cena pak bude
navýšena o 10 %.
c) ZÚ nabízí, v případě volných kapacit, na žádost kupujícího možnost úpravy dat - spojování jednotlivých
rastrových souborů do větších celků, tzv. mozaikování. Celková cena zakázky se pak skládá ze základní
ceny dat a ceny za odpovídající počet hodin pro zpracování zakázky podle položky 14.3.5. části B Ceníku.
d) Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému ve
výdejní jednotce, kromě ZM 50.
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e) Při obchodním užití dat se základní sazba ceny zvyšuje:
1. Pro vydání kartografického díla v nákladu
do
200 výtisků o
10 %,
od
201 do
1 000 výtisků o
20 %,
od
1 001 do
5 000 výtisků o
50 %,
od
5 001 do 10 000 výtisků o 100 %,
od 10 001 do 15 000 výtisků o 150 %,
od 15 001 do 20 000 výtisků o 200 %,
nad 20 000 výtisků o 250 %.
2. Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace dat se k základní sazbě smluvně stanoví poplatky,
které odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah uplatnění podkladu.
f) Tvorba aktualizovaných souborů ZM 10, ZM 25 a ZM 50 probíhá průběžně dle plánu uveřejněném
na http://geoportal.cuzk.cz/.
Perioda aktualizace celého území ČR je 3 roky u ZM 10, u ostatních dat dle edičního plánu.
g) Vektorová data SM 5 se poskytují pouze v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data státního
mapového díla jsou natransformována do souřadnicového systému S-JTSK.
Tyto původní segmenty rastrových dat jsou však doplněny umísťovacími soubory pro oba systémy
S-JTSK i WGS 84, tedy pro zobrazení Křovákovo a UTM.
h) Parametry obsahu digitálního produktu jsou uvedeny v metadatech, jež jsou nedílnou součástí
informací o produktu v E-shop Geoportálu ČÚZK na http://geoportal.cuzk.cz/.
zpět
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Interní kód
produktu
63200

3. Tištěné produkty
Ceny jsou uvedeny v Kč.

3.1 Mapy
Výdejní jednotka

63200
1 mapový list

Státní mapa 1 : 5 000

63210

Tiskový výstup katastrální složky

60

63211

Tiskový výstup výškopisné složky

40

63212

Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky

60

63213

Tiskový výstup nové podoby Státní mapy 1 : 5 000 – bez výplní ploch

60

63215

Tiskový výstup nové podoby Státní mapy 1 : 5 000 – s výplněmi ploch

90

63216

Základní mapy středních měřítek

63220

Základní mapa České republiky 1 : 10 000

50

63221

Základní mapa České republiky 1 : 25 000

50

63223

Základní mapa České republiky 1 : 50 000

50

63224

Základní mapa České republiky 1 : 100 000

50

63225

Základní mapa České republiky 1 : 200 000

50

63226

Mapy územních celků

63230

Mapa krajů České republiky 1 : 200 000

80

63232

900

63233

Mapa České republiky 1 : 500 000

90

63234

Fyzickogeografická mapa České republiky 1 : 500 000

90

63235

Mapa České republiky 1 : 1 000 000

20

63236

Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

80

63237

Soubor Map krajů České republiky 1 : 200 000 (13 map. listů)

Mapy správního rozdělení

63240

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 200 000

50

63241

520

63242

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 500 000

70

63243

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 1 000 000

20

63244

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 2 000 000

5

63245

Soubor map Mapa správního rozdělení České republiky
1 : 200 000 (13 map. listů) *)

Přehledy kladů mapových listů státních mapových děl

63250

Klad listů Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené v měřítku 1 : 500 000

50

63251

Klad listů základních map středních měřítek v měřítku 1 : 500 000

50

63252

Klad listů SMO 5 a ZM středních měřítek v měřítku 1 : 500 000

60

63253
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Klad listů ZM středních měřítek v měřítku 1 : 1 000 000

30

63254

Klad listů ZM středních měřítek v měřítku 1 : 2 000 000

5

63255

Tematická státní mapová díla

63260

Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : 50 000

70

63261

Přehled výškové (nivelační) sítě 1 : 50 000

70

63262

Silniční mapa České republiky 1 : 50 000

65

63264

Česká státní nivelační síť I. - III. řádu Praha a okolí 1 : 100 000

50

63267

Poznámka k prodeji map a publikací:
*)

Tato mapa je k dostání ve složené verzi.
63270

3.2. Publikace
Výdejní jednotka

1 ks

Česká jména moří a mezinárodních území (PDF)

30

63270

Jména států a jejich územních částí – Evropa

100

63271

Geografická jména České republiky

120

63272

40

632721

Mapové značky ZM 10

zdarma

63273

Mapové značky ZM 25

zdarma

63274

Index českých exonym

100

63275

Jména států a jejich územních částí

120

63276

Vyšší geomorfologické jednotky

69

63277

Kopie historických map

80

63270

Müllerova mapa Čech z roku 1720

420

63270

Müllerova mapa Moravy z roku 1716

200

63270

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů KN ČR

150

63279

Geografická jména České republiky (PDF)

 Aretinova mapa Čech z roku 1619
 Crigingerova mapa Čech z roku 1568
 Fabriciova mapa Moravy z roku 1569
 Hellwigova mapa Slezska z roku 1561
 Klaudyánova mapa Čech z roku 1518
 Aretinova mapa Čech (Kaeriova mapa) z roku 1620
 Müllerova mapa Čech, přehledný list z roku 1720

3.3. Tisk Ortofot
Výdejní jednotka

63280
1 mapový list na formát A2 (420 x 594 mm)

Tisk Ortofoto ČR

300

63280

Soutisk Ortofota ČR a katastrální mapy z webové mapové služby

450

63280
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Tisk Archivní Ortofoto České republiky

300

63282

Poznámky k tisku Ortofot:
a) Cena pro tisk Ortofot ČR odpovídá měřítku Ortofot, tj. 1 : 5 000 a většímu (např. 1 : 1 000).
b) Cena pro tisk Ortofot ČR platí pro tisk samotných Ortofot nebo soutisk Ortofot s přidanou vektorovou
nebo rastrovou vrstvou dat Geonames, ZABAGED®- polohopis, ZABAGED®- výškopis, Vektorového souboru
správních hranic nebo katastrální složky SM 5.
c) Ceny tisku Ortofot ČR a tisku Archivních Ortofot odpovídají velikosti výdejní jednotky, pro tisk na větší
plochu je cena přímo úměrná požadovanému formátu papíru. Maximální šířka tisku je 1050 mm.
d) Poskytovány jsou též výřezy a mozaiky Ortofot z mapových listů (m. l.) bez ohledu na klad m. l., v měřítku
jiném než 1 : 5 000. Při tisku mozaiky jednotlivých m. l. v měřítku menším než 1 : 5 000 se cena tisku dále
násobí koeficientem M/5000, kde M je měřítkové číslo požadovaného tisku (pozn.: měřítkové číslo je
převrácená hodnota měřítka, např. pro měřítko 1 : 10 000 je hodnota M = 10 000).
e) Soutisk Ortofota ČR a katastrální mapy z webové mapové služby je v měřítku katastrální mapy.
f) Uvedené ceny platí při tisku na papír 120 g/m2. Při tisku na fotopapír se cena zvyšuje o 50 %.

3.4. Tisk archiválií
Výdejní jednotka

63290
1 mapový list

Tisk 1 m. l.

300

Poznámky k tisku archiválií:
a) Uvedená základní cena odpovídá tisku archiválie v měřítku originálu. Cena tisku archiválie větších
rozměrů je přímo úměrná použitému formátu papíru. Maximální šířka tisku je 1050 mm.
b) Ceny platí při tisku na papír 120 g/m2, při tisku na fotopapír se cena zvyšuje o 50 %.
c) Každé zveřejnění reprodukce archiválie (i nezpoplatněné v případě nekomerčního užití) povoluje ředitel
Zeměměřického úřadu na základě písemné žádosti.
d) Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválie pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy,
sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se
nezpoplatňuje.
e) Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválie pro komerční účely (obrazové publikace,
pohlednice, kalendáře, propagační materiály atp.) se zpoplatňuje cenou 1.500 Kč za 1 ks reprodukce
v nákladu tiskovin do 600 kusů a cenou 3.000 Kč za 1 ks reprodukce v nákladu tiskovin nad 600 kusů.
f) Uvedená cena za tisk platí pro tyto archiválie: Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech a Moravy
a Slezska; Topografické sekce 1 : 25 000 třetího vojenského mapování; První vydání Státní mapy 1 : 5 000
odvozené; Speciální mapy 1 : 75 000 třetího vojenského mapování; Topografické mapy v systému S-1952;
Mapy evidence nemovitostí. Cena za tisk ze Sbírky map a plánů do roku 1850 se stanovuje podle velikosti
mapového listu a zobrazuje se v objednávce v E-shopu.
zpět
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4. Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®)

63311

4.1 Polohopis
Výdejní jednotka:
Formát:

Interní kód
produktu
63300

1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km2)
s popisnou složkou ve formátu DGN7, s popisnou složkou ve formátu SHP
s popisnou složkou ve formátu GML, bez popisné složky ve formátu DXF

1 m. l.

865 Kč

Uvedená cena je včetně atributů za poskytnutí dat v jediném z uvedených formátů.
Data polohopisu 2D (x, y), vybíraná podle typu objektu (feature typ)
Cena při výběru jen některých typů objektů z databáze ZABAGED® bude stanovena úměrně jak
hodnotě, tak i četnosti výskytu typu objektu v objednaných mapových listech, a bude k ní připočtena
cena za práci administrátora při zpracování objednávky (viz položka 14.3.4. části B Ceníku).
Data polohopisu 2D (x, y), vybíraná podle atributu
Cena při výběru typů objektů podle jejich atributů z databáze ZABAGED® bude stanovena úměrně jak
hodnotě, tak i četnosti výskytu vybraných typů objektů v objednaných mapových listech, a bude k ní
připočtena cena za práci administrátora při zpracování objednávky (viz položka 14.3.4. části B Ceníku).
63314

4.2 INSPIRE - datová sada pro téma Vodstvo (HY)
Výdejní jednotka:
Formát:
1m. l.

1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km2)
GML (ETRS89/UTM zone 33N)
44 Kč

4.3 INSPIRE - datová sada pro téma Dopravní sítě (TN)

63315

4.3.1. INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě - letecká doprava (TN_AIR)

633151

2

Výdejní jednotka: 1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km )
Formát:
1m. l.

GML (ETRS89/UTM zone 33N)
0 Kč

4.3.2. INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě – lanové dráhy (TN_CABLE)

633152

2

Výdejní jednotka: 1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km )
Formát:

GML (ETRS89/UTM zone 33N)

1m. l.

0 Kč

4.3.3. INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě – železniční doprava (TN_RAIL)
Výdejní jednotka: 1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km2)
Formát:

GML (ETRS89/UTM zone 33N)

1m. l.

25 Kč
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633153

4.3.4. INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě – silniční doprava (TN_ROAD)

633154

Výdejní jednotka: 1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km2)
Formát:

GML (ETRS89/UTM zone 33N)

1m. l.

103 Kč

4.3.5. INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě – vodní doprava (TN WATER)
2

Výdejní jednotka: 1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km )
Formát:

GML (ETRS89/UTM zone 33N)

1m. l.

0 Kč
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633155

5. ZABAGED® - výškopis
63312

5.1 Výškopis – 3D vrstevnice
Výdejní jednotka:
Formát:
1 m. l.

1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km2)
s popisnou složkou ve formátu DGN7, s popisnou složkou ve formátu SHP
bez popisné složky ve formátu DXF
244 Kč

5.2 Výškopis – grid 10 x 10 m

63313

Textový formát grid 10 x 10 m odvozený ze zpřesněného modelu výškopisu ZABAGED
Výdejní jednotka:
1 mapový list (1 m. l.) v kladu listů ZM 10 (18 km2)
Formát:

textový formát TXT, SHP

1 m. l.

244 Kč

5.3 Digitální model reliéfu České republiky 4. generace
(DMR 4G)
Výdejní jednotka:
Formát:

500 Kč
125 Kč

5.4 Digitální model reliéfu České republiky 5. generace
(DMR 5G)

64111

1 mapový list v kladu listů SM 5 (5 km2)
TXT (JTSK)

1 m. l. až 20 m. l.
21. m. l. a více

620 Kč
155 Kč

5.5 Digitální model povrchu České republiky 1. generace
(DMP 1G)
Výdejní jednotka:
Formát:

64110

1 mapový list v kladu listů SM 5 (5 km2)
TXT (JTSK)

1 m. l. až 20 m. l.
21. m. l. a více

Výdejní jednotka:
Formát:

®

64112

1 mapový list v kladu listů SM 5 (5 km2)
TXT (JTSK)

1 m. l. až 20 m. l.
21. m. l. a více

700 Kč
200 Kč

5.6 INSPIRE – datová sada pro téma Nadmořská výška (EL)
Výdejní jednotka

dlaždice o velikosti 2,2 km2 nebo 4,4 km2

Rastrový formát:

TIFF

Rozlišení (velikost pixelu) : 5 m
1 dlaždice (2,2 km2)

220 Kč
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64113

23. dlaždice a více

55 Kč

nebo
1 dlaždice (4,4 km2)

440 Kč

23. dlaždice a více

110 Kč

Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89-TM33N pro celé území ČR. Dále pro území
východně od 18° východní délky mohou být na vyžádání poskytnuta také v systému ETRS89-TM34N.
Výběr výdejní jednotky (velikosti dlaždic) provádí E-shop automaticky podle objednaného území.
Poznámky k poskytování ZABAGED® a ZABAGED® - výškopis:
a) Odběr současně druhého formátu dat ZABAGED® je třeba uvést do poznámky objednávky, základní
cena pak bude navýšena o 10 %. Při odběru výškopisu v obou formách (vrstevnice i GRID), bude
základní cena druhého produktu snížena o 80 %.
b) Výběr typu objektu (feature typ), případně atributu, lze provést výběrem v Katalogu objektů
ZABAGED®. Vlastní objednání v E-shop se provede výběrem produktu ZABAGED® polohopis
s omezením pouze na vybrané prvky jejich výčtem v oddíle Poznámka odesílané objednávky. Cena
automaticky vygenerovaná bude opravena po přijetí objednávky.
c) Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému
ve výdejní jednotce.
d) Při obchodním užití dat ZABAGED® se základní sazba ceny dat zvyšuje:

e)

f)
g)

h)
i)
j)

1. Pro vydání kartografického díla v nákladu
do
200
výtisků o
10 %,
od
201
do
1 000
výtisků o
20 %,
od
1 001
do
5 000
výtisků o
50 %,
od
5 001
do
10 000
výtisků o
100 %,
od
10 001
do
15 000
výtisků o
150 %,
od
15 001
do
20 000
výtisků o
200 %,
nad
20 000
výtisků o
250 %.
2. Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace dat ZABAGED® se k základní sazbě smluvně
stanoví poplatky, které odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah uplatnění
podkladu.
Aktualizace ZABAGED® je realizována dle § 10b odst. b) Vyhlášky č. 31/95 Sb. v aktuálním znění.
Maximální perioda aktualizace je 6 let, přičemž vybrané typy objektů jsou aktualizovány s maximálně
roční periodou.
K datům ZABAGED® je možno si objednat soubor dat z databáze Geonames.
Data ZABAGED® je možno poskytnout, kromě standardního souřadnicového systému S-JTSK, také
v systému WGS 84, tedy v zobrazení Křovákově nebo UTM. Souřadnicový systém pro vektorová data si
kupující volí v průběhu objednávky při volbě formátu dat.
Podmínky bezplatného výdeje dat ZABAGED® a ZABAGED® - výškopis viz odst. 2.6. části A Ceníku.
Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace dat se k základní sazbě smluvně stanoví poplatky, které
odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah uplatnění podkladu.
Uvedené ceny jsou platné v rámci každé jedné objednávky.

zpět
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6. Topografická databáze České republiky (Data200)
Výdejní jednotka:
Vektorová data ve formátu:

Interní kód
produktu
63390

území ČR
ESRI-GDB, SHP

Území ČR – všechny vrstvy

26.200 Kč

vrstva Doprava
vrstva Vodstvo
vrstva Hranice
vrstva Sídla
vrstva Terénní reliéf

14.200 Kč
7.100 Kč
5.900 Kč
4.700 Kč
4.400 Kč

633901
633902
633903
633904
633905

Poznámky k poskytování Data200:
a) Databáze Data200 je strukturovaná do osmi tematických vrstev - doprava, vodstvo, administrativní
hranice, sídla, geografická jména, různé objekty, vegetace a povrch a výškopis. Zvlášť lze objednat jen
vrstvy Doprava, Vodstvo, Hranice, Sídla a Terénní reliéf. Ostatní vrstvy se dávají automaticky zdarma ke
každé objednané vrstvě produktu, nelze je objednat samostatně.
b) Odběr současně druhého formátu databáze Data200 je třeba uvést do poznámky objednávky, základní
cena pak bude navýšena o 10 %.
c) Při obchodním užití dat se základní sazba ceny zvyšuje:
1. Pro vydání kartografického díla v nákladu
do
200 výtisků o
10 %,
od
201 do
1 000 výtisků o
20 %,
od
1 001 do
5 000 výtisků o
50 %,
od
5 001 do 10 000 výtisků o 100 %,
od 10 001 do 15 000 výtisků o 150 %,
od 15 001 do 20 000 výtisků o 200 %,
nad 20 000 výtisků o 250 %.
2. Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace dat se k základní sazbě smluvně stanoví
poplatky, které odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah uplatnění podkladu.
d) Podmínky bezplatného výdeje Data200 viz odst. 2.6. části A Ceníku.

zpět
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7. Ortofoto České republiky (dále jen „ Ortofoto ČR“)

Interní kód
produktu
63400

7.1 Ortofoto České republiky

63410
2

Výdejní jednotka:
Rastrový formát:
Rozlišení (velikost pixelu):

1 mapový list SM 5 (5 km )
JPG
0,25 m

1 m. l.

150 Kč

7.2 Archivní Ortofoto České republiky

*)

Výdejní jednotka:
Rastrový formát:
Rozlišení (velikost pixelu) :

1 mapový list SM 5 (5 km2) *)
TIFF nebo JPG
0,5 m nebo 0,25 m

1 m. l.

100 Kč

63414

černobílé snímkování od r. 1998 do r. 2001; barevné snímkování od r. 2002 (zkušební), pravidelné
snímkování třetiny území ČR od r. 2003, poloviny území ČR od r. 2012. Pro snímkování do roku
2008 včetně je velikost pixelu 50 cm. Pro snímkování od roku 2009 je velikost pixelu 25 cm .

Datum snímkování je uvedeno na http://geoportal.cuzk.cz v metadatech každého
produktu, odkaz Stav aktualizace.

7.3 INSPIRE – datová sada pro téma Ortofotosnímky (OI)
Výdejní jednotka
Rastrový formát:
Rozlišení (velikost pixelu) :

dlaždice o velikosti 2,2 km2 nebo 4,4 km2
TIFF
0,25 m

1 dlaždice (2,2 km2)

66 Kč

1 dlaždice (4,4 km2)

132 Kč

63415

Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89-TM33N pro celé území ČR. Dále pro území
východně od 18° východní délky mohou být na vyžádání poskytnuta také v systému ETRS89-TM34N.
Výběr výdejní jednotky (velikosti dlaždic) provádí E-shop automaticky podle objednaného území.

Poznámky k poskytování Ortofoto ČR:
a) Produkt Ortofoto ČR se poskytuje na vyžádání i ve formátu TIFF (+TFW) a to na médium dodané
kupujícím (přenosné datové zařízení USB).
b) Odběr současně druhého formátu produktu Ortofoto ČR je třeba uvést do poznámky objednávky,
základní cena pak bude navýšena o 10 %.
c) ZÚ nabízí, v případě volných kapacit, na žádost kupujícího možnost úpravy dat - spojování jednotlivých
rastrových souborů do větších celků, tzv. mozaikování. Celková cena zakázky se pak skládá ze základní
ceny dat a ceny za odpovídající počet hodin pro zpracování zakázky podle položky 14.3.5. části B Ceníku.
d) Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému
ve výdejní jednotce.

30

e) Velikost výdejní jednotky INSPIRE – datová sada pro téma Ortofotosnímky závisí na území, kde je
proveden výběr.
f) Při obchodním užití Ortofot se základní sazba ceny zvyšuje:
1. Pro vydání kartografického díla v nákladu
do
200 výtisků o
10 %,
od
201 do
1 000 výtisků o
20 %,
od
1 001 do
5 000 výtisků o
50 %,
od
5 001 do 10 000 výtisků o 100 %,
od 10 001 do 15 000 výtisků o 150 %,
od 15 001 do 20 000 výtisků o 200 %,
nad 20 000 výtisků o 250 %.
2. Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace Ortofot se k základní sazbě smluvně stanoví
poplatky, které odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah uplatnění podkladu.
g) Perioda aktualizace celého území ČR je 2 roky. Aktualizovaná data jsou k dispozici vždy nejdéle od 31. 3.
kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém se uskutečnilo nové snímkování. Podrobný přehled
viz http://geoportal.cuzk.cz/.
h) Data produktu Ortofoto ČR jsou transformována do souřadnicového systému S-JTSK. Tyto původní
segmenty rastrových dat jsou však doplněny umísťovacími soubory pro oba systémy S-JTSK i WGS 84,
tedy pro zobrazení Křovákovo a UTM.
i) Podmínky bezplatného výdeje Ortofoto ČR viz odst. 2.6. části A Ceníku.
zpět
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Interní kód
produktu
63500

8. Soubor hranic České republiky
8.1. Soubor správních hranic a hranic katastrálních území
ČR
Výdejní jednotka:

území ČR

Formát:

DGN8

63511

SHP
DXF
Území ČR – všechny vrstvy

500 Kč

Poznámky k poskytování Souboru hranic ČR:
a) Cena uvedená u Souboru hranic ČR je cenou za speciální práci s daty podle bodu 14.3.5. části B Ceníku.
b) Sazbou 500 Kč jsou hranice zpoplatněny pouze pro nabyvatele, kteří si je objednávají poprvé.
c) ZÚ poskytuje obcím I. stupně Soubor hranic za 100 Kč.
d) Soubor hranic ČR je aktualizován čtyřikrát ročně, a to k 1. lednu, k 1. dubnu, k 1. červenci a k 1. říjnu.
e) Soubor hranic ČR je možno poskytnout, kromě standardního souřadnicového systému
S-JTSK, také v systému WGS 84, v zobrazení Křovákově nebo UTM. Souřadnicový systém pro vektorová
data si kupující volí v průběhu objednávky při volbě formátu dat.
f) Na Soubor hranic ČR se nevztahují omezení pro užití dat, viz Obchodní podmínky části A Ceníku.

zpět
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Interní kód
produktu
63600

9. Síťové služby
9.1. Prohlížecí služby WMS, WMTS a AGS

Aktuální seznam poskytovaných Prohlížecích služeb WMS, WMTS a AGS je na http://geoportal.cuzk.cz.
Data jsou v pravidelném intervalu pokryta ochrannými znaky © ČÚZK.
Prohlížecí služby jsou poskytovány bezplatně za podmínek uvedených v odst. 4. části A Ceníku.
63620

9.2. Stahovací služby WFS

Výdejní jednotkou je obdélník, opsaný kupujícím vybranému území, tzv. BBox. V případě výběru hranic
správního členění je vybrané území přepočítáno na plochu opsaného obdélníka automaticky.
9.2.1. Stahovací služba WFS – ZABAGED®-polohopis
Měrná jednotka:
1 km

63621
km

2

2

48 Kč

9.2.2. Stahovací služba WFS – Správní a katastrální hranice ČR

63622

Tato služba se zpřístupňuje, v rámci jedné objednávky, nejvýše na 1 rok.
Měrná jednotka:

km2

1 km2

0 Kč

9.2.3. Stahovací služba WFS – Geonames

63623
km2

Měrná jednotka:
1 km2

3,4 Kč

9.2.4. Stahovací služba WFS – Bodová pole

63624

Tato služba se zpřístupňuje, v rámci jedné objednávky, nejvýše na 1 rok.
Měrná jednotka:

km2

1 km2

0 Kč

9.2.5. INSPIRE stahovací služba pro téma Zeměpisná jména (GN)

63631

km2

Měrná jednotka:
1 km2

3,4 Kč

9.2.6. INSPIRE stahovací služba pro téma Vodstvo (HY)
Měrná jednotka:

km

1 km2

63632
2

2,5 Kč

9.2.7. INSPIRE stahovací služba pro téma Dopravní sítě - letecká doprava (TN_AIR)
Tato služba se zpřístupňuje, v rámci jedné objednávky, nejvýše na 1 rok.
Měrná jednotka:

km2

1 km2

0 Kč
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636331

9.2.8. INSPIRE stahovací služba pro téma Dopravní sítě – lanové dráhy (TN_CABLE)

636332

Tato služba se zpřístupňuje, v rámci jedné objednávky, nejvýše na 1 rok.
Měrná jednotka:

km2

1 km2

0 Kč

9.2.9. INSPIRE stahovací služba pro téma Dopravní sítě – železniční doprava (TN_RAIL)636333
km2

Měrná jednotka:
1 km2

1,4 Kč

9.2.10. INSPIRE stahovací služba pro téma Dopravní sítě – silniční doprava (TN_ROAD) 636334
km2

Měrná jednotka:
1 km2

5,7 Kč

9.2.11. INSPIRE stahovací služba pro téma Dopravní sítě – vodní doprava (TN WATER) 636335
Tato služba se zpřístupňuje, v rámci jedné objednávky, nejvýše na 1 rok.
Měrná jednotka:

km2

1 km2

0 Kč

Poznámky k poskytování stahovacích služeb WFS:
a) Stahovací služba WFS je službou pro stahování aktualizovaných vektorových dat ve formátu GML.
b) Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 2 m. l. ZM 10, tedy
max. 1 000 objektů.
c) Výsledná cena je zaokrouhlena na celé Kč.
d) Podmínky bezplatného výdeje stahovacích služeb WFS - ZABAGED® viz odst. 2.6. části A Ceníku.
63640

9.3. Stahovací služby WCS
Výdejní jednotkou je území celé České republiky.
9.3.1. INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška (EL)
Měrná jednotka:
Území ČR

Území ČR
1 951 602 Kč

9.3.2. INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Ortofotosnímky (OI)
Měrná jednotka:
Území ČR

63641

63642

Území ČR
2 337 568 Kč

Poznámky k poskytování stahovacích služeb WCS:
a) Stahovací služba WCS umožňuje stahování dat v rastrových formátech GeoTIFF, JPEG2000, ECW
nebo IMG. Dále je vždy poskytován GML soubor s popisem dat.
b) Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 10 000 x 8 000 pixelů.
c) Výsledná cena je zaokrouhlena na celé Kč.
d) Podmínky bezplatného výdeje stahovacích služeb WCS viz odst. 2.6. části A Ceníku.
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10.

Geonames

63700

Databáze geografických jmen České republiky (Geonames)
Výdejní jednotka:
Formát:

63710

1 mapový list (1 m. l.) v kladu ZM 10
DGN7, SHP, GML

Výstupy z Geonames obsahují standardizované názvosloví základních map ČR v podrobnosti měřítek
1 : 10 000 a menších s polohou definičních bodů odpovídající objektům ZABAGED®, pokud jsou v ní vedeny.
1 m. l.
ČR

60 Kč
258.514 Kč

Z databáze Geonames lze poskytnout též výběr databázových záznamů ve formátech DBF, TXT, CSV nebo
XLS (MDB). Cena tohoto výběru bude stanovena úměrně jak hodnotě, tak i počtu vybraných databázových
záznamů v objednaných mapových listech, a bude k ní připočtena cena za práci administrátora při zpracování
objednávky (viz položka 14.3.4. části B Ceníku).
INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)
Výdejní jednotka:
Formát:

1 mapový list (1 m. l.) v kladu ZM 10
GML (ETRS89/UTM zone 33N)

1 m. l.
ČR

60 Kč
258.514 Kč

63711

Poznámky k poskytování Geonames:
a) Odběr současně druhého formátu databáze Geonames je třeba uvést do poznámky objednávky,
základní cena pak bude navýšena o 10 %.
b) Objednání neúplné databáze záznamů Geonames v E-shop se provede objednáním produktu Databáze
Geonames a vyznačením změny požadavku na formát a výběr z databáze záznamů Geonames v oddíle
Poznámka odesílané objednávky.
c) ZÚ může na žádost kupujícího poskytnout data, setříděná podle individuálního požadavku. Třídění je
účtováno podle pol. 14.3.5. části B Ceníku.
d) Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému
ve výdejní jednotce.
e) Při obchodním užití dat se základní sazba ceny zvyšuje:
1. Pro vydání kartografického díla v nákladu
do
200 výtisků o
10 %,
od
201 do
1 000 výtisků o
20 %,
od
1 001 do
5 000 výtisků o
50 %,
od
5 001 do 10 000 výtisků o 100 %,
od 10 001 do 15 000 výtisků o 150 %,
od 15 001 do 20 000 výtisků o 200 %,
nad 20 000 výtisků o 250 %.
2. Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace dat se k základní sazbě smluvně stanoví poplatky,
které odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah uplatnění podkladu.
f) Podmínky bezplatného výdeje Geonames viz odst. 2.6. části A Ceníku.
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11. Data ze skenování ÚAZK
Výdejní jednotka:
Barevný rastrový formát:
Hustota:

1 m. l.
JPG
300 dpi

1 m. l.

25 Kč

63800

11.1. Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech

63811

11.2. Císařské povinné otisky stabilního katastru Moravy a Slezska

63812

11.3. Topografické sekce 1 : 25 000 třetího vojenského mapování

63813

11.4. Sbírka map a plánů do roku 1850

63814

11.5. První vydání Státní mapy 1 : 5 000 odvozené

63815

11.6. Speciální mapy 1 : 75 000 třetího vojenského mapování

63816

11.7. Topografické mapy v systému S-1952

63817

Topografické mapy 1 : 5 000 v systému S-1952

638171

Topografické mapy 1 : 10 000 v systému S-1952

638172

Topografické mapy 1 : 25 000 v systému S-1952

638173

Topografické mapy 1 : 50 000 v systému S-1952

638174

Topografické mapy 1 : 100 000 v systému S-1952

638175

Topografické mapy 1 : 200 000 v systému S-1952

638176

Topografické mapy 1 : 500 000 v systému S-1952

638177

11.8. Mapy evidence nemovitostí

63818

Mapy evidence nemovitostí 1 : 2 880 – Čechy

638181

Mapy evidence nemovitostí 1 : 2 880 – Morava a Slezsko

638182

11.9. Mapy kultur stabilního katastru 1837 – 1844

6381901

Poznámky k poskytování dat ze skenování ÚAZK:
a) Každé zveřejnění reprodukce archiválie (i nezpoplatněné v případě nekomerčního užití) povoluje
ředitel Zeměměřického úřadu na základě písemné žádosti.
b) Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválie pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy,
sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se
nezpoplatňuje.
c) Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválie pro komerční účely (obrazové publikace,
pohlednice, kalendáře, propagační materiály atp.) se zpoplatňuje cenou 1.500 Kč za 1 ks reprodukce
v nákladu tiskovin do 600 kusů a cenou 3.000 Kč za 1 ks reprodukce v nákladu tiskovin nad 600 kusů.
36

d) ZÚ nabízí, v případě volných kapacit, na žádost kupujícího možnost úpravy dat - spojování jednotlivých
rastrových souborů do větších celků, tzv. mozaikování. Celková cena zakázky se pak skládá ze základní
ceny dat a ceny za odpovídající počet hodin pro zpracování zakázky podle položky 14.3.5. části B
Ceníku.
e) Data ze systematického skenování těch archivních souborů, které dosud nejsou k dispozici
prostřednictvím Geoportálu ČÚZK, lze objednat přímo v ÚAZK, e-mail miroslav.kronus@cuzk.cz. Cena
za 1 m. l. již digitalizované archiválie je 25 Kč. Ostatní archiválie ÚAZK, které dosud skenovány nebyly,
lze na vyžádání naskenovat nebo jiným způsobem reprodukovat za ceny uvedené v kap. 14.1. části B
Ceníku.

zpět
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12. Služby a produkty CZEPOS

Služby a produkty umožňují zpřesnění GPS měření na území ČR prostřednictvím korekčních dat z České
sítě permanentních stanic GPS pro určování polohy (CZEPOS).
Měrná jednotka pro výpočet ceny a rozsah poskytovaných služeb závisí na typu zákaznického účtu,
ke kterému se zákazník registruje v Žádosti o poskytování dat Sítě permanentních stanic GNSS České republiky
pro určování polohy (CZEPOS):
 zákaznický účet s účtováním po vteřinách
 zákaznický účet s pevnou roční platbou
 zákaznický účet s pevnou měsíční platbou

12.1. Služby a produkty CZEPOS poskytované zákazníkům se zákaznickým účtem
s účtováním po vteřinách
Měrnou jednotkou pro výpočet ceny je časová délka odebraných korekčních dat. Délka se měří na celé
vteřiny (v případě služeb) a na celé minuty (v případě produktů). Cena se uvádí jako cena za 1 hodinu
odebraných dat, přepočítává se však na skutečnou délku odebraných dat dle počtu výdejních jednotek, tedy
na skutečný počet odebraných vteřin.

Služby CZEPOS

63910

Služby zprostředkovávají distribuci korekčních dat v reálném čase (při měření GPS).
DGPS*
Výdejní jednotka:
1 hodina (tj. 3600 vteřin) odebraných dat

1 vteřina odebraných dat
20 Kč

RTK, RTK – PRS, RTK – FKP, RTK3, VRS3*
Výdejní jednotka:
1 hodina (tj. 3600 vteřin) odebraných dat

1 vteřina odebraných dat
80 Kč

Post-procesní výpočetní služba CZEPOS je poskytována bezplatně.

Produkty CZEPOS

63910

Produkty jsou korekční data určená pro postprocessing (zpracování po skončení měření GPS).
Data RINEX* s intervalem záznamu 1 vteřina až 4 vteřiny
Výdejní jednotka:
1 minuta odebraných dat
1 hodina (tj. 60 minut) odebraných dat
80 Kč
Data RINEX* s intervalem záznamu 5 vteřin až 9 vteřin
Výdejní jednotka:
1 minuta odebraných dat
1 hodina (tj. 60 minut) odebraných dat
16 Kč
Data RINEX* s intervalem záznamu 10 vteřin až 19 vteřin
Výdejní jednotka:
1 minuta odebraných dat
1 hodina (tj. 60 minut) odebraných dat
8 Kč

38

Data RINEX* s intervalem záznamu 20 vteřin a delším
Výdejní jednotka:
1 minuta odebraných dat
1 hodina (tj. 60 minut) odebraných dat
4 Kč
*) vysvětlení zkratek a jejich užití – viz http://czepos.cuzk.cz

12.2. Služby CZEPOS poskytované zákazníkům se zákaznickým účtem s pevnou
roční platbou
DGPS, RTK, RTK3, VRS3
Výdejní jednotka:

12 kalendářních měsíců, v rámci kterých je umožněn odběr dat

12 kalendářních měsíců, v rámci kterých je umožněn odběr dat

25.000 Kč

Výdejní jednotkou je časové období o délce 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, v rámci kterého je
umožněn odběr dat. Toto období začíná kalendářním měsícem, ve kterém uživatel odběr dat zahájil.
Po ukončení časového období se další opět zahajuje až v případě, že uživatel znovu zahájí odběr dat. (např.
trvá-li časové období od ledna do prosince a v navazujícím roce uživatel znovu zahájí odběr dat až v červnu,
nové časové období trvá od června do následujícího května).
V rámci zákaznického účtu s pevnou roční platbou jsou služby omezeny na jediný přístup, tj. ke službám
nemůže současně přistupovat více klientských zařízení.

12.3. Služby CZEPOS poskytované zákazníkům se zákaznickým účtem s pevnou
měsíční platbou
DGPS, RTK, RTK3, VRS3
Výdejní jednotka:

1 kalendářní měsíc, v rámci kterého je umožněn odběr dat

1 kalendářní měsíc, v rámci kterého je umožněn odběr dat

6.000 Kč

Výdejní jednotkou je časové období vymezené kalendářním měsícem, v rámci kterého je uživateli
umožněn odběr dat.
Pokud uživatel v daném kalendářním měsíci data neodebíral, cena se neúčtuje.
V rámci zákaznického účtu s pevnou měsíční platbou jsou služby omezeny na jediný přístup, tj. ke službám
nemůže současně přistupovat více klientských zařízení.

zpět
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13.

Kvazigeoid

64200

13.1. Podrobný kvazigeoid QGZÚ-2013

61171

Výdejní jednotka:

buňka INSPIRE souřadnicové sítě ETRS89-GRS80 úrovně 1D

Souřadnic. systém:

ETRS89-GRS80

Formát:

BLz

Cena za jednotku:

0 Kč

zpět
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14. Ostatní činnosti podle statutu ZÚ

67100

a) Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Reprodukce archiválií
Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)
Černobílé
A4
5 Kč
7 Kč

A3
8 Kč
12 Kč

A4
25 Kč
33 Kč

A3
38 Kč
46 Kč

z volných listů
z vázaných listů

kopie šířky 841 mm
30 Kč

Barevné
z volných listů
z vázaných listů

Digitální reprodukce (Kč/1 obraz)
Skenování do formátu A4 včetně
Skenování do formátu A3 včetně
Skenování do formátů větších než A3

25 Kč
60 Kč
150 Kč

Skenují se jen archiválie, které ještě nejsou zařazeny v E-shop, a to v rozlišení 200 nebo 300 dpi, případné
zvýšení této hodnoty o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi se zpoplatňuje částkou 20 Kč.
Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy

25 Kč

Zápis dat
CD včetně zápisu dat

40 Kč

DVD včetně zápisu dat

60 Kč

Poštovné je účtováno dle platných poštovních sazeb.
Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií
Každé zveřejnění reprodukce archiválie (i nezpoplatněné v případě nekomerčního užití) povoluje ředitel
Zeměměřického úřadu na základě písemné žádosti. Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké
a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební
pomůcky) se nezpoplatňuje. V tomto případě musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu,
bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční. Použití reprodukcí archiválií pro účely
komerční (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, propagační materiály atp.) se zpoplatňuje takto:
1 ks barevné nebo černobílé digitální reprodukce v nákladu tiskovin
do 600 kusů

1.500 Kč

nad 600 kusů

3.000 Kč

Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií pořízených pomocí vlastního zařízení žadatele.
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Filmování archiválií (s výjimkou naučných nebo kulturně vzdělávacích pořadů)
Základní poplatek (za každou započatou hodinu)

700 Kč

Hodinové sazby
Doprovod pracovníka archivu k reprodukci archiválie mimo pracoviště ÚAZK
(za každou započatou půlhodinu)
50 Kč
Rešerše
Jednoduchá
Náročná
náročná kombinovaná
založená na elektronické databázi

350 Kč
500 Kč
600 Kč
150 Kč

Kancelářská práce
1 hodina výkonu

60 Kč

Poznámka:
Sazby služeb ÚAZK, které Ceník neobsahuje, jsou uvedeny v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.,
v platném znění, Sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými
archivy.

b) Program ETJTZU 2013 pro zpřesněnou globální transformaci souřadnic
bodů mezi systémy ETRS89 a S-JTSK
Kvalitativní podmínky:
ETJTZU 2013 je desktopová aplikace určená pro operační systém Microsoft Windows.
ETJTZU 2013 transformuje souřadnice bodů mezi referenčními systémy ETRS89 (epocha ETRF2000), S-JTSK
a S-JTSK/05 na území České republiky.
ETJTZU 2013 podporuje různé vstupní a výstupní textové formáty souřadnic, včetně formátu GPX
určeného pro přenos souřadnic do navigačních GPS. Program se ovládá pomocí grafického
uživatelského rozhraní, přičemž transformace lze provádět také dávkově z příkazového řádku.
ETJTZU 2013 je schválen ČÚZK pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK bez volby identických bodů pomocí
zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 7. 2012.
Dodací podmínky: Instalátor programu ETJTZU 2013 je dodáván na CD.

Program ETJTZU 2013

5.000 Kč

zpět
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c) Ostatní fakturované práce
14.3.1. Rastrové snímání (skenování) - 1 tiskový podklad
Skener A plochý, přesnost do 0,1 mm, rozlišení 508 a 1016 dpi

MJ

Kč

A2

300

Zároveň je dodáván výstup, netransformovaný rastrový soubor ve formátu CIT, TIFF.
Transformace rastrového souboru

155

14.3.2. Vykreslení mapy z rastrových dat – 1 mapa
Vykreslení na papír
Vykreslení na transparentní podložku dodanou objednatelem
Vykreslení na rozměrově stálou podložku dodanou objednatelem

A2
A2
A2

250
300
400

žádost
žádost

4.500
4.000

14.3.4. Převod datové sady do jiného formátu
nebo souřadnicového systému a Výběr dat z databáze*

1 hod

300

14.3.5. Speciální práce s daty*

1 hod

500

14.3.3. Posouzení skeneru a skenovacího pracoviště
První posouzení
Opakované posouzení

* platí pouze pro data poskytnutá Zeměměřickým úřadem

zpět
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15. Letecký měřický snímek (dále jen „LMS“)
Výdejní jednotka:

1 letecký měřický snímek

Rastrový formát:

TIFF s kompresí JPG

1 LMS

500 Kč

Poznámka:
1. Podle výběru
buď
na
stránkách
http://archivnimapy.cuzk.cz/lms
nebo
v E-shop
(http://geoportal.cuzk.cz) lze zakoupit tyto druhy LMS:
a) LMS pořízené v letech 1936 až 2002 Ministerstvem obrany České republiky (dále jen
„MO ČR“), respektive jeho předchůdci – černobílé;
b) LMS pořízené od r. 2003 do r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR, které jsou digitalizovanými
snímky z analogových podkladů – barevné;
c) LMS digitální - barevné, pořízené od r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR, které poskytujeme
zároveň se snímkem v NIR pásmu.
2. Všechny LMS jsou poskytovány včetně prvků vnější orientace, které mají různou přesnost,
odpovídající době vzniku snímku.
3. Nákup LMS je z technických důvodů omezen na 70 LMS v rámci jedné objednávky. Pokud bude více
objednávek na LMS vytvořeno jedním zákazníkem během jednoho dne, pak lze všechny tyto
objednávky zahrnout do jedné smlouvy.

Interní kód
produktu

16.

Reprografické kopie map a dokumentů

67140

MJ

Kč

Reprografické kopie map a dokumentů
1

Listinné údaje na papíru

A4

5

2

Listinné údaje na papíru

A3

8

3

Mapa na papíru kromě katastrální mapy

A4

7

4

Mapa na papíru kromě katastrální mapy

A3

15

5

Mapa na papíru kromě katastrální mapy

A2

30

zpět

44

