VEŘEJNOST KATASTRU - § 52 až 54 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů

§ 52
(1) Každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a
získávat z něj údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak.
(2) Získávat údaje z katastru formou nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze
sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí.
(3) Není-li přehled vlastnictví z území České republiky nebo údaj o dosažených cenách nemovitostí
poskytnut způsobem umožňujícím dálkový přístup, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji
totožnost.
(4) Poskytování údajů ze sbírky listin katastru či pozemkové knihy se provádí poskytováním ověřených
nebo prostých
a) kopií písemností v listinné podobě,
b) výstupů vzniklých převedením písemností v listinné podobě do elektronické podoby nebo převedením
písemností v elektronické podobě do listinné podoby, pokud tyto písemnosti byly v době doručení
katastrálnímu úřadu opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou elektronickou
značkou,
c) duplikátů písemností v elektronické podobě, pokud tyto písemnosti byly v době doručení katastrálnímu
úřadu opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou elektronickou značkou.
Tyto údaje lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost. Při ověřování neodpovídá
katastrální úřad za obsah listiny. Katastrální úřad neověří listinu, jejíž originál nebo kopie jsou nečitelné.
(5) Katastrální úřad vede evidenci osob, kterým poskytl údaje podle odstavců 3 a 4.
§ 53
Údaje katastru lze užít jen k účelům uvedením v § 1 odst. 2 katastrálního zákona. Šířit údaje katastru lze
pouze se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) za podmínek stanovených
prováděcím právním předpisem.
§ 54
(1) ČÚZK má postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru.
(2) Katastrální úřady mají postavení zpracovatelů osobních údajů evidovaných v katastru.
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU - § 55 a 56 katastrálního zákona
§ 55
(1) Katastrální úřad na požádání vyhotoví z katastrálního operátu výpis, opis nebo kopii, jakož i
identifikaci parcel.
(2) Výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakož i identifikace parcel vyhotovené katastrálním
úřadem ve formě stanovené prováděcím právním předpisem jsou veřejnými listinami prokazujícími stav
evidovaný v katastru k okamžiku, který je na nich uveden. Pokud jsou poskytované údaje katastru vedeny v
elektronické podobě, poskytuje je kterýkoli katastrální úřad z celého území České republiky.
(3) K údajům katastru vedeným v elektronické podobě může každý získat dálkový přístup pomocí
počítačové sítě za úplatu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.
(4) Údaje katastru se poskytují i v jiné formě stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud právní
předpis stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje jiným orgánům veřejné moci, děje se tak
bezúplatně.
(5) Údaje katastru ve formě podle odstavců 3 a 4 se poskytují územně samosprávným celkům k výkonu
jejich působnosti bezúplatně. Údaje katastru ve formě podle odstavce 3 se k výkonu jejich působnosti
poskytují bezúplatně i organizačním složkám státu.
(6) Na základě údajů katastru se poskytuje služba sledování změn v katastru zajišťující informování
vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.
(7) Z údajů katastru se vytváří souhrnné přehledy o půdním fondu, které ČÚZK zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

§ 56
Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle jiného právního
předpisu.
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PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU - § 2 vyhlášky č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
Údaje z katastru se poskytují osobám na jejich žádost za podmínek a ve formě stanovené touto
vyhláškou.
FORMY POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU (§ 3 vyhlášky č. 358/2013 Sb.)
Údaje z katastru se poskytují v těchto formách:
a) nahlížení do katastru, s výjimkou sbírky listin katastru, přehledu vlastnictví z území České
republiky a údajů o dosažených cenách nemovitostí, a ústní informace (§ 5),
b) výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací
a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),
c) ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností
v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě
ze sbírky listin katastru (§ 7),
d) prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prosté výstupy vzniklé převedením písemností
v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8)
e) reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve
formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 9),
f)

tiskové výstupy v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin
podle písmena b) (§ 10),

g) dálkový přístup k údajům katastru (§ 11 až 14),
h) údaje katastru v elektronické podobě (§ 15),
i)

kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního
dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího
operátu (dále jen "dřívější pozemkové evidence") (§ 16),

j)

srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 17),

k) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru (§ 18), nebo
l)

sledování změn (§ 19 a 20).
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SEZNAM POSKYTOVANÝCH ÚDAJŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ A VÝŠE
ÚPLAT DLE VYHLÁŠKY č. 358/2013 Sb.
Příloha č. 1 - Poskytování prostých kopií písemností v listinné podobě a prostých výstupů vzniklých
převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8)
Položka Specifikace
1001

Prostá kopie, výstup podle § 7 odst. 1

Měrná
jednotka (MJ)

Úplata za
MJ

formát A4

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 (§ 9)
Položka Specifikace
2001
2002
2003
2004

2005

2006

2007

2008

2009
2010
2011

Kopie části katastrální mapy vedené na plastové folii
Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii
Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části mapového listu katastrální
mapy
Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu celého mapového listu katastrální
mapy
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
Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ nebo
přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu celého
mapového listu katastrální mapy
Kopie dokumentace podle § 59 a § 61 odst. 1 písm. b) a c) katastrální
vyhlášky mimo kopie geodetických údajů a kopie přehledu sítě
pevných bodů
Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového
pole a jejího vývoje v rozsahu části mapového listu Státní mapy 1 :
5000 - odvozené
Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového
pole a jejího vývoje v rozsahu mapového listu Státní mapy 1 : 5000 odvozené
Kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového
bodového pole
Rastrový obraz reprografické kopie

Měrná
jednotka (MJ)

Úplata za
MJ

formát A4
mapový list

50 Kč
250 Kč

formát A4

50 Kč

mapový list

250 Kč

formát A4

50 Kč

mapový list

250 Kč

formát A4

50 Kč

formát A4

30 Kč

mapový list

160 Kč

bod

20 Kč

formát A4

60 Kč

Poznámky:
a) Úplaty podle položek 2002, 2004, 2006 a 2009 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní
podložce zvyšují o cenu této podložky.
b) Úplata podle položek 2002, 2004, 2006 a 2009 se snižuje o 40 %, pokud zobrazovaný obsah podle
specifikace pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
c) 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).
d) 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.
e) 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 (§ 10)
Položka Specifikace
3001
3002
3003

Tiskový výstup ze souboru popisných informací
Tiskové výstupy z ostatních částí katastrálního
operátu mimo souboru popisných informací a
katastrální mapy
Tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na
papír nebo plastovou fólii

Měrná jednotka
(MJ)
formát A4

Úplata za MJ
50 Kč

formát A4

50 Kč

formát A4

50 Kč

Poznámky:
a) Za tiskový výstup podle položky 3001 se považuje i informace o tom, že určitý zápis v souboru popisných
informací není uveden.
b) Úplata za tiskový výstup podle položek 3001 a 3002 formátu většího než A4 odpovídá počtu formátů A4
včetně započatého formátu.
c) Tiskový výstup geometrického plánu podle položky 3002 se označí slovem „Kopie“.
d) Při poskytování tiskového výstupu podle položky 3003 se hranice rozsahu věcného břemene k části
pozemku zobrazí jen na žádost.
e) Úplata za tisk (vykreslení) podle položky 3003 vyhotovený na rozměrově stálé transparentní podložce se
zvyšuje o cenu této podložky.
f) Úplata za tisk (vykreslení) katastrální mapy podle položky 3003 je stanovena za každý i započatý formát
A4 pokrytý kresbou.
Příloha č. 4 - Dálkový přístup k údajům katastru s výstupy ve formátu PDF nebo HTML (§ 11 a 12)
Položka Specifikace
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022

Výpis z katastru nemovitostí
Informace o parcelách
Informace o stavbách
Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)
Informace o právech stavby
Informace o průběhu řízení
Evidence práv pro osobu
Přehled vlastnictví
Kopie katastrální mapy
Seznam parcel katastru nemovitostí
Seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobem
Seznam budov s čísly popisnými a evidenčními
Seznam vodních děl
Seznam obcí
Seznam částí obcí
Seznam katastrálních území
Statistické údaje o katastrálních územích
Seznam bodů bodového pole
Geodetické údaje o bodech PPBP
Ověřený výstup nebo duplikát listiny ze sbírky listin katastru
Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí
Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení

Měrná jednotka
(MJ)
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4
formát A4

Úplata za MJ
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
10 Kč
50 Kč
50 Kč

Poznámky:
a) PDF se rozumí formát Portable Document Format.
b) HTML se rozumí formát HyperText Markup Language.
c) PPBP se rozumí Podrobné polohové bodové pole.
d) Úplata je stanovena za každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově
odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML.
e) Maximální výše úplaty podle položky 4001 činí 1 000 Kč.
f) Maximální výše úplaty podle položky 4020 činí 300 Kč.
g) Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.
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Příloha č. 5 - Dálkový přístup k údajům katastru (webové služby) s výstupy ve formátu XML (§ 11 a 12)
Položka
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011

Specifikace
Výpis z katastru nemovitostí
Informace o parcelách
Informace o stavbách
Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)
Informace o právech stavby
Informace o průběhu řízení
Evidence práv pro osobu
Přehled vlastnictví
Seznam souřadnic definičních bodů
Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí
Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení

Měrná jednotka (MJ)
list vlastnictví
parcela
stavba
jednotka
právo stavby
výstup
výstup
výstup
bod
výstup
výstup

Úplata za MJ
100 Kč
10 Kč
10 Kč
10 Kč
10 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
1 Kč
50 Kč
50 Kč

Poznámky:
a) XML se rozumí formát Extensible Markup Language.
b) Výstupem podle položek 5006 až 5008 a 5011 se rozumí údaje z informačního systému, týkající se jedné osoby
nebo jednoho řízení, poskytnuté na základě žádosti. Výstupem podle položky 5010 se rozumí údaje
z informačního systému, týkající se nemovitostí evidovaných v jednom katastrálním území, poskytnuté na
základě žádosti.
c) Přehledem vlastnictví se rozumí tiskový výstup vytvořený pro zadanou osobu v rámci územní jednotky, jehož
obsahem je výčet katastrálních území s uvedením čísel listů vlastnictví, na kterých má zadaná osoba zapsáno
vlastnické nebo jiné věcné právo, případně, že k zadané osobě v katastru žádné takové právo evidováno není.
d) Jednotkou se rozumí jednotka vymezená podle občanského zákoníku nebo jednotka vymezená podle zákona č.
72/1994 Sb.
e) Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.

___________________________________________________________________________________
Příloha č. 6 - Údaje katastru v elektronické podobě (§ 15)
Položka Specifikace
6001

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

6002

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

6003

6004

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

6005

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

6006

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

6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014

Datový soubor s údaji SGI katastru nebo
seznam souřadnic definičních bodů
Údaje ze seznamu souřadnic podrobných
bodů (RES nebo databáze bodů)
Seznam souřadnic bodů podrobného
polohového bodového pole
Rastrová data katastrální mapy
Rastrová data přehledu čísel bodů
Geodetické údaje bodů podrobného
polohového bodového pole
Výstup
s obsahem
odpovídajícím
tiskovému výstupu podle § 10
Vícepráce

Měrná jednotka
Počet měrných jednotek je dán jako
součet počtu parcel katastru + počtu
parcel ZE + počtu LV
Počet měrných jednotek je dán jako
součet počtu parcel katastru + počtu
parcel ZE + počtu LV
Počet měrných jednotek je dán
součtem počtu parcel katastru + počtu
parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ
Počet měrných jednotek je dán
součtem počtu parcel katastru + počtu
parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ
Počet měrných jednotek je dán
součtem počtu parcel katastru + počtu
parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ
Počet měrných jednotek je dán
součtem počtu parcel katastru + počtu
parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ

Úplata z MJ
0,80 Kč

2 Kč

0,50 Kč

1,60 Kč

0,30 Kč

0,80 Kč

výstup

400 Kč

bod

0,40 Kč

bod

5 Kč

mapový list
mapový list

150 Kč
150 Kč

bod

20 Kč

formát A4

50 Kč

hodina

300 Kč
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Poznámky:
a) Základní úplaty podle položek 6001 až 6006 a 6008 až 6013 se zvyšují o cenu technického nosiče dat, pokud
není dodán žadatelem.
b) Základní úplata podle položek 6001, 6002, 6008 je nejméně 100 Kč.
c) 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.
d) 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.
e) 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
poskytnutí 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 poskytnuty 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
předání aktualizovaných údajů v kalendářním roce činí výše úplaty vždy 5 % základní úplaty včetně příslušné
pevné částky podle písmen c) nebo d).
f) 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.
g) Úplaty podle položek 6010 a 6011 se snižují o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy
mapového listu.
h) Úplaty podle položek 6001 až 6006 a položky 6010 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi ČÚZK 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 a následnému ohlášení údajů z tohoto
seznamu pro zápis do katastru.
i) 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).
j) 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.
k) Výše úplaty za položky 6010 a 6011 je stanovena ve stejné výši jak pro zdrojová rastrová data, tak i pro
transformovaná rastrová data.
l) Definiční body parcel jsou součástí údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.
m) Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků, údaje katastrální mapy včetně jejich metadat získané
prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stanování dat a číselníky informačního systému katastru
nemovitostí se poskytují bezúplatně.
n) Cenové údaj jsou poskytovány výhradně jako součást položek 6002, 6004 a 6006 údajů SPI, úplata za data SPI
se jejich přidáním nezvyšuje.
o) Orientační mapa parcel se poskytuje podle položek 6007 a 6010 (v závislosti na počtu měrných jednotek
jednotlivých položek).
p) Výstup podle položky 6013 se poskytuje ve formátu PDF. Úplata je stanovena za každý i započatý formát A4
výstupní sestavy.
q) 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.
r) Výstupem podle položky 6007 se rozumí datový soubor nebo datové soubory na jednom nosiči dat.
s) Úplata podle položky 6007 se účtuje pouze, jsou-li údaje poskytnuty ČÚZK nebo katastrálním úřadem na
základě žádosti. Úplata se neúčtuje, jsou-li současně s údaji podle položky 6007 poskytnuty odpovídající údaje
podle položek 6001 až 6006.
t) 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
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Příloha č. 7 - Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších
pozemkových evidencí (§ 16)
Měrná jednotka
(MJ)

Položka Specifikace
7001

Kopie katastrální mapy formát s orientačním zákresem
formát A4
pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí

Úplata za MJ
100 Kč

Poznámky:
a) Úplata podle položky 7001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100 %.
b) 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 (§ 17)
Položka Specifikace

8001

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

Měrná jednotka
Úplata za
(MJ)
MJ
20 parcel ze součtu
parcel uvedených v
obou srovnávaných 300 Kč
grafických
operátech

Poznámka:
Úplata podle položky 8001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100 %.
___________________________________________________________________________________
Příloha č. 9 - Sledování změn (§ 19 a 20)
Měrná jednotka
(MJ)

Položka Specifikace
9001
9002

Informace o změnách v katastru v rozsahu 0 - 20
sledovaných nemovitostí
Informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více
rok
sledovaných nemovitostí, za každou nemovitost

Úplata za
MJ
200 Kč
10 Kč

Poznámka:
a) Sledovanou nemovitostí se rozumí nemovitost, ke které má žadatel vztah podle § 19 odst. 3.
b) 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.
c) Úplata podle položky 9001 se účtuje pouze v prvním roce při aktivaci služby.
d) Maximální výše úplaty podle položky 9002 činí 500 000 Kč.
e) 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.
f) Při poskytování informací o sledovaných nemovitostech a řízeních webovou službou se úplata podle
položky 9002 snižuje o 20 %.
g) Úplata je splatná na rok dopředu, nejpozději den před začátkem období, na které je vyžadována.
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