Položka

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU
Název produktu

Výdejní jednotka

Základní cena
za 1 výdejní
jednotku v Kč

mapový list (18 km2)
mapový list (18 km2)
mapový list (18 km2)
mapový list (18 km2)
mapový list (5 km2)
dlaždice 2,2 km2
dlaždice 4,4 m2
1 LMS
mapový list (5 km2)
mapový list (5 km2)
mapový list (5 km2)
mapový list (5 km2)
mapový list (5 km2)
mapový list (5 km2)
čtverec (4 km2)
čtverec (25 km2)
čtverec (100 km2)
čtverec (400 km2)
čtverec (2 500 km2)
mapa
mapa
mapový list archiválie
1 bod
1 bod
1 ks
1 ks
1 vteřina
1 vteřina
1 vteřina
1 vteřina
1 vteřina
12 kalendář. měsíců/1GPS
1 kalendář. měsíc/1GPS

60
60
60
60
150
66
132
500
250
60
310
120
30
150
60
100
120
150
370
500
500
25
3
20
5 000
5 000
20 / 1 hod
60 / 1 hod
50 / 1 hod
10 / 1 hod
5 / 1 hod
10 000
1 000

mapový list
mapový list
mapový list
mapový list
mapový list
mapový list
soubor map
soubor map

50
80
20
50
60
50
420
200

PDF
1 výtisk
1 výtisk / PDF
1 výtisk
1 výtisk
1 výtisk
1 výtisk

30
100
120 / 40
100
120
70
50

DIGITÁLNÍ PRODUKTY A SÍŤOVÉ SLUŽBY

5.

Databáze Geonames
INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)
Stahovací služba WFS – Geonames
INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Zeměpisná jména (GN)
Ortofoto České republiky

6.

INSPIRE datová sada pro téma Ortofotosnímky (OI)

7.

Letecký měřický snímek - digitální + NIR
SM 5 – VEKTOR - katastr. složka
SM 5 – VEKTOR - výškop. složka
SM 5 - VEKTOR - nová podoba
SM 5 – RASTR - katastr. složka
SM 5 – RASTR - výškop. složka
SM 5 - RASTR - nová podoba
ZM 10 - rastrová barevná bezešvá
ZM 25 - rastrová barevná
ZM 50 - rastrová barevná
ZM 100 - rastrová
ZM 200 - rastrová barevná
MČR 500 - barevná bezešvá
MČR 1M - barevná bezešvá
Data ze skenování map ÚAZK
Geodetický bod digitální
Geodetický bod s geodetickými údaji (tisk nebo PDF)
Program ETJTZU 2013
Transformační knihovna ETJTZU
CZEPOS - služby kategorie DGPS
CZEPOS - služby kategorie RTK a VRS
CZEPOS - data RINEX s intervalem záznamu 1 vteřina
CZEPOS - data RINEX s intervalem záznamu 5 vteřin
CZEPOS - data RINEX s intervalem záznamu 10 vteřin
CZEPOS - služby kategorie DGPS, RTK, VRS
CZEPOS - služby kategorie DGPS, RTK, VRS

1.
2.
3.
4.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

TIŠTĚNÉ PRODUKTY
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Základní mapy středních měřítek
Mapy územních celků
Mapa České republiky 1 : 1 000 000 (MČR 1M)
Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 200 000
Tematická státní mapová díla
Reprodukce historických map
Müllerova mapa Čech z roku 1720
Müllerova mapa Moravy z roku 1716

PUBLIKACE
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Česká jména moří a mezinárodních území
Jména států a jejich územních částí – Evropa
Geografická jména České republiky
Index českých exonym
Jména států a jejich územních částí
Vyšší geomorfologické jednotky
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů KN ČR

SLUŽBY ZÚ
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Tisk na tiskovém stroji XEIKON 8500
Tisk na fotografické tiskárně HP DJ Z6100ps
Tiskový výstup SM 5
Tisk ortofoto v měř. 1:5 000 a archiválií
Xerokopie černobílá
Xerokopie barevné
Sken
Odborné zeměměřické činnosti ZÚ
Pomocné zeměměřické činnosti ZÚ

A2
A2
2

mapový list (5 km )
A2
A4 / A3 / nad A3
A4 / A3 / nad A3
A4 / A3 / nad A3
1 hod
1 hod

30
80
60
300
5 / 8 / 30
25 / 38 / 60
25 / 25 / 60
350
150

Poznámky:
a) Data se poskytují v jednom vybraném formátu, případný odběr současně druhého formátu dat je třeba uvést do poznámky žádosti,
základní cena pak bude navýšena o 20 %. Produkt Ortofoto ČR se poskytuje na vyžádání i ve formátu TIFF (+TFW)
a to na médium
dodané kupujícím (přenosné datové zařízení USB).
b) Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému ve výdejní jednotce, kromě ZM
50 (pol. 16).
c) Při obchodním užití dat se základní sazba ceny zvyšuje o 50% při splnění podmínky zveřejnění dat pouze v pasivní formě,
neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.
d) 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.
e) ZÚ může na žádost kupujícího poskytnout data Geonames setříděná podle individuálního požadavku. Třídění je účtováno podle pol.
55.
f) Výsledná cena INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Zeměpisná jména (GN) a stahovacích služeb WFS-Geonames je
zaokrouhlena na celé Kč, jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na max. 20 000 objektů.
g) Při požadavku výpisu historie údajů stejného bodu podle pol. 22, se cena úměrně násobí počtem řádků obsahujících historické údaje a
připočítává se platba podle pol. 55, příp. 56.
h) Ceny tisku (pol. 48, 49 a 51) odpovídají velikosti výdejní jednotky, pro tisk na větší plochu je cena přímo úměrná požadovanému
formátu papíru. Maximální šířka tisku je 1050 mm.
i) Pro soutisk Ortofot s přidanou vektorovou nebo rastrovou vrstvou dat Geonames, ZABAGED®-polohopis, ZABAGED®-výškopis,
Vektorového souboru správních hranic, katastrální složky SM 5 nebo katastrální mapy z webové mapové služby se k ceně pol. 51
připočte platba podle pol. 56 za každou započatou hodinu činnosti.
j) 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 k ceně tisku podle pozn. h) připočte platba podle
pol. 56 za
každou započatou hodinu činnosti.
k) Cena tisku pol. 48 je stanovena pro minimální náklad 100 ks, k ceně se vždy připočítávají platby podle pol. 55 a 56.
l) Ceny tisku (pol. 48 až 51) odpovídají tisku na papír 120 g/m2, při tisku na fotopapír se cena zvyšuje o 50 %.
m) Cena za tisk ze Sbírky map a plánů do roku 1850 se stanovuje na základě ceny pol. 51 a podle velikosti mapového listu
a zobrazuje se v objednávce v E-shopu.
n) Archiválie ÚAZK, které dosud nebyly skenovány, lze přímo v ÚAZK na vyžádání naskenovat nebo jiným způsobem reprodukovat za
ceny uvedené v pol. 52, 53, 54.
o) Položky 55 a 56 se účtují za každou započatou hodinu činnosti.
p) Sazby služeb ÚAZK, které Ceník neobsahuje, jsou uvedeny v zákoně č. 499/2004 Sb. (Archivní zákon) v platném znění
a v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., ve znění novely č. 213/2012, tedy v Sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s
poskytováním služeb veřejnými archivy.
r) Ceny produktů a služeb Zeměměřického úřadu, které nejsou uvedeny v Ceníku produktů a služeb Zeměměřického úřadu, jsou
upraveny Vyhláškou č. 31/1995 Sb., v platném znění, nebo jsou stanoveny postupy dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách nebo jsou
produkty poskytovány jako otevřená data.

Platnost od 1. 4. 2019

