KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
772 11 Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 110/15
e-mail : ku.proolomokraj@cuzk.cz
V Olomouci dne 15. dubna 2014

Č.j.: KÚ-1383/2014-860-1001

Určeno:
Vedoucímu kanceláře úřadu,
vedoucímu technického odboru
a ředitelům katastrálních pracovišť.

NABÍDKOVÝ CENÍK
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj

Schválil:

Ing. Miroslav Haša
ředitel KÚ

V souladu s ustanoveními § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, vydává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj tento nabídkový ceník, ve kterém jsou
stanoveny ceny za poskytování nebo užití:
a) údajů o bodech základních bodových polí,
b) údajů z dokumentačních fondů KÚ a tvorby státních mapových děl,
c) dalších výsledků zeměměřických činností a ostatních činností.
Nabídkový ceník obsahuje smluvní ceny v členění podle tematických okruhů činností KÚ. Za činnosti a
údaje, které nejsou běžné a obvyklé, lze předem smluvit cenu v hodinových sazbách a za úhradu
nákladů.
Z uvedených cen lze poskytovat množstevní slevu (např. pro tvorbu informačních systémů apod.).
Sjednání přiměřené slevy je možné jen se souhlasem ředitele pracoviště nebo ředitele úřadu.
V souladu se sdělením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 27. 2. 2009 č.j. ČÚZK
635/2009-22 jsou při zpracování aktualizace nabídkového ceníku využity stanovené doporučené ceny
pro poskytování výsledků zeměměřických činností a ostatních činností.
Nabídkový ceník platí do odvolání. Jeho jednotlivé části mohou být příslušnými dodatky upravovány,
změněny, resp. nahrazeny. Změna nabídkového ceníku v průběhu realizace již sjednané dodávky
nemá vliv na smluvní cenu dohodnutou před touto změnou.
Tento nabídkový ceník Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj je platný od 16. 4. 2014 a nahrazuje
nabídkový ceník ze dne 9. 3. 2009 č.j. 230/2009-1001.

Ing. Miroslav Haša
ředitel KÚ

Příloha:


Ceny poskytovaných výsledků zeměměřických činností a ostatních činností
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Příloha k č. j. KÚ-1383/2014-860-1001
Ceny poskytovaných výsledků zeměměřických činností a ostatních činností
Pol.

Poskytované údaje a činnosti

MJ

Doporučená
cena v Kč

Polohové bodové pole
501

Údaje o bodu základního polohového bodového pole - kopie

bod

70

502

Souřadnice bodu základního polohového bodového pole

bod

20

503

Souřadnice bodu základního polohového bodového pole doplněné
nadmořskou výškou

bod

25

504

Údaje o zhušťovacím bodu – kopie

bod

35

505

Souřadnice zhušťovacího bodu a zajišťovacího bodu

bod

20

Výškové bodové pole
506

Údaje o bodu základního výškového bodového pole - kopie

bod

70

507

Nadmořská výška bodu základního výškového bodového pole

bod

20

508

Údaje o bodu podrobného výškového bodového pole - kopie

bod

50

509

Nadmořská výška bodu podrobného výškového bodového pole

bod

15

bod

15

Konstrukční prvky státního mapového díla
523

Souřadnice rohů a průsečíků stran mapových listů
Ostatní údaje a činnosti

561

Data systému Archiv

ČR

9 000

562

Aktualizace dat systému Archiv

ČR

2 000

563

Data systému Archiv

kraj

2 000

564

Aktualizace dat systému Archiv

kraj

500

565

Data systému Archiv

okres

500

566

Aktualizace dat systému Archiv

okres

200

569

Činnosti, které nejsou obvyklé a běžné a nejsou zajišťovány v rámci 30
plnění meziresortních dohod
minut

150

573

Pořízení dat na technický nosič dat – DVD

ks

20

574

Pořízení dat na technický nosič dat - disketa 3,5“, CD

ks

10

575

Kopie mapy dřívějších pozemkových evidencí

m. l.

250

576

Kopie části mapy dřívějších pozemkových evidencí nebo kopie
z ostatních částí těchto evidencí

formát
A4

50

577

Rastrová data mapy dřívějších pozemkových evidencí,
formát cit

m. l.

150
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Poznámky:
1. K položce 501 – 509:
Tyto položky se použijí pouze v případě vyhledání příslušného údaje v dokumentaci a pořízení
jeho kopie zaměstnancem KÚ.
2. K položce 561 – 566:
a. Archiv obsahuje informace o stavu grafických podkladů (analogových, rastrových
i vektorových) pro provádění pozemkových úprav apod.
b. Podmínky pro instalaci systému Archiv:
 SW: - MS Windows (min. 3.1.),
- prohlížecí verze systému KOKEŠ/Windows,
 HW: - pro běžný provoz pod MS Windows (na HD – data i software).
c. Způsob poskytování dat: e-mail (do 2 MB), stažení ze serveru (do 10 MB), CD nebo DVD,
vlastní nosič nabyvatele (Flash, ZIP, DVD apod).
3. Podle položky 569 se poskytují i ústní informace nebo vyhledání informací z operátů dřívějších
pozemkových evidencí, které vyžadují součinnost zaměstnance katastrálního úřadu. Tato
položka se nepoužije, pokud se jedná o poskytování údajů z katastru nemovitostí, upravených
vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, nebo pokud se jedná o poskytování údajů podle položky 119 sazebníku, který je
přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Měrnou
jednotkou se podle této položky rozumí každých i jen započatých 30 minut. Měrná jednotka 30
minut se v ISKN účtuje uplatněním slevy.
4. Údaje bývalého pozemkového katastru podle položek 569 a 575 až 577 se neposkytují
v katastrálních územích, kde je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem [§ 62
odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů].
5. K položce 575 a 577 se poskytuje sleva ze základní ceny ve výši 50%, pokud kresba pokrývá
méně než polovinu mapového listu.
Položka 576 se použije pro kopie, které nemají povahu veřejných listin. Úplata podle této
položky je stanovena za každý i jen započatý formát A4.
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