Dodatek číslo
/
k žádosti o udělení souhlasu se šířením údajů
katastru nemovitostí v elektronické podobě a o poskytnutí údajů katastru
nemovitostí
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

jako dodatek nebo jako pouze žádost o poskytnutí dat k
souhlasu se šířením údajů za úplatu, udělenému na základě žádosti číslo
šířením údajů za úplatu a o poskytnutí údajů,

/

o souhlas se

souhlasu se šířením údajů osobám s nárokem na bezúplatné poskytnutí údajů katastru nemovitostí,
udělenému na základě žádosti číslo 1 /
o souhlas se šířením údajů a o poskytnutí údajů
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, uvedená 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 dodatku. 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 s šířením údajů jsou uvedeny v původní žádosti
V(e) *
Dne *
Za žadatele *
(jméno, příjmení, funkce)

(podpis, otisk razítka)
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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