Žádost číslo 1 /
o udělení souhlasu se šířením údajů katastru
nemovitostí v elektronické podobě a o poskytnutí údajů katastru
nemovitostí k šíření osobám s nárokem na jejich bezúplatné poskytnutí
Žadatel:
Jméno a příjmení / Název *
Datum narození 1) / IČO *

DIČ 2)

IDDS 3)

Adresa místa trvalého pobytu / sídla, PSČ *

Zastoupený
(dále jen „šiřitel“)
1.

Šiřitel v souladu s § 53 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 23 a §23a vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) žádá Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen
„ČÚZK“) o
souhlas se šířením údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě (dále jen „údaje“),
poskytnutí údajů k šíření osobám s nárokem na jejich bezúplatné poskytnutí.
Tyto údaje mu budou poskytnuty po udělení souhlasu se šířením údajů katastru nemovitostí v elektronické
podobě. Na základě této žádosti budou šiřiteli předány údaje vždy pouze v rozsahu souborů výměnného
formátu katastru nemovitostí (VFK) za jednotlivá katastrální území, uvedené v příloze této žádosti v souboru
XML. Cenové údaje katastru nemovitostí lze šiřiteli pro šíření poskytnout pouze po ověření jeho totožnosti
a to způsobem popsaným v § 7 odst. 2 vyhlášky.

2.

Rozsah údajů požadovaných k šíření je uveden v příloze žádosti. Přílohou je datový soubor ve formátu XML
a struktuře popsané v souboru XSD (http://services.cuzk.cz/xsd/siritele/zadost/1.0/zadost.xsd), jehož obsah
vyplývá z vyhlášky.

3.

Podmínky pro udělení souhlasu se šířením údajů:

4.

a)

Žádost o udělení souhlasu se šířením údajů se podává nejpozději 1 měsíc před začátkem období, ve
kterém budou údaje šířeny. Společně s žádostí musí být předloženy elektronické kopie smluv
uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů ve formátu PDF dokládající rozsah údajů
katastru požadovaných k šíření.

b)

Šiřitel je oprávněn předat údaje katastru pouze uživatelům údajů, které uvedl v příloze k žádosti podle
odstavce 2 a to v rozsahu uvedeném podle odstavce 2 Šiřitel není oprávněn používat takto získané
údaje katastru pro svou vlastní potřebu.

c)

Souhlas s bezúplatným šířením údajů katastru se uděluje do konce kalendářního roku, ve kterém budou
údaje šířeny, v rozsahu daném výčtem katastrálních území. Společně se souhlasem se poskytnou
údaje, které mají být šířeny. Aktualizované údaje v rozsahu, ke kterému byl udělen souhlas se šířením
údajů, se poskytují v intervalech vyplývajících ze smluv uzavřených mezi šiřitelem a uživateli údajů,
nejvýše však jednou za kalendářní měsíc na základě žádosti odkazující na udělený souhlas se šířením
údajů.

Cenové údaje katastru nemovitostí lze šiřiteli pro šíření poskytnout pouze po ověření jeho totožnosti a to
způsobem popsaným v § 7 odst. 2 vyhlášky. Cenové údaje lze dále šířit pouze osobě, která prokáže svoji
totožnost.

1

Fyzická osoba podnikatel uvede identifikační číslo.
Bylo-li fyzické osobě podnikateli / právnické osobě přiděleno.
3 Povinně uvedou právnické osoby i fyzické osoby, kterým byla datová schránka zřízena.
2
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5.

Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na data katastrální mapy ve vektorové podobě. Jedná se o
otevřená data, která je možné šířit bez souhlasu ČÚZK za podmínek uvedených ve vyhlášce
a v „Podmínkách poskytování prostorových dat ČÚZK“, zveřejněných na webu ČÚZK v sekci Předpisy.

V(e) *
Dne *
Za žadatele *
(jméno, příjmení, funkce)

(podpis, otisk razítka)
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