
III. 

 

Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 

200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, s promítnutím navrhovaných změn 

 

*** 

§ 10c 

 

Formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze 

 

 (1) Data databáze poskytuje k užití Zeměměřický úřad v těchto formách:  

a) vektorové soubory polohopisu nebo výškopisu (ve formě digitálního modelu reliéfu) území 

České republiky v běžně užívaných a rozšířených počítačových formátech,  

b) textové soubory ve standardizovaném výměnném formátu; struktura výměnného formátu 

se uveřejňuje na internetových stránkách Úřadu, nebo  

c) dálkový přístup k publikovaným službám informačního systému zeměměřictví.  

 (2) Podmínkou užití a rozšiřování dat databáze je smlouva uzavřená mezi uživatelem a 

Zeměměřickým úřadem, která stanoví, že data databáze bude uživatel užívat pro vlastní 

potřebu včetně jejich zveřejnění na intranetu (bez možnosti data rozšiřovat), nebo k jakým 

jiným účelům budou použita s možností rozšiřovat data samostatně, společně s tematickou 

nadstavbou k vydání kartografického, popřípadě jiného díla.  

 (3) Při užití dat databáze ke komerčním účelům se uživatel ve smlouvě zaváže uvést 

na produktu označení obsahující ochrannou známku - „ZABAGED“.  

 (4) Data databáze, pokud tomu nebrání jiný právní předpis16),27), jsou prezentována 

veřejně dostupnými prohlížecími službami.  

  

§ 10c 

Formy poskytování dat databáze 

 

(1) Data databáze poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu a struktuře, které 

umožňuje informační systém zeměměřictví, v těchto formách: 

a) datové soubory, 

b) prohlížecí služba a 

c) služba stahování dat. 

(2) Data databáze ve formách podle odstavce 1 písm. a) a c) se poskytují na 

základě písemné žádosti. Žádost se podává Zeměměřickému úřadu na formuláři, jehož 

vzor je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu. 

(3) Data databáze ve formě podle odstavce 1 písm. b) se poskytují bezúplatně; data 

databáze ve formách podle odstavce 1 písm. a) a c) se poskytují za úplatu stanovenou 

v příloze (bod 11), pokud jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána, nestanoví jinak. 
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§ 10d 

Podmínky zveřejnění a užití dat databáze 

 

(1) Poskytnutá data databáze může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě 

neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.  

(2) Podmínkou užití dat databáze je uvedení jejich zdroje a údaje o dni, ke 

kterému jsou data platná. 

(3) Pokud žadatel veřejně publikuje obrazy dat databáze v elektronické podobě, je 

povinen do rastrového souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© ČÚZK“. Při 

každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo 

oblast zobrazovaných dat musí být uveden text „Podkladová data © ČÚZK“. 

(4) Pokud uživatel prohlížecí služby nebo služby stahování dat přetěžuje 

technologickou infrastrukturu, službu neodborně využívá nebo zneužívá, rozšiřuje data 

databáze, ač k tomu není oprávněn, anebo neplní-li své povinnosti v oblasti úhrad za 

poskytovaná data, Zeměměřický úřad mu zabrání v přístupu k prohlížecí službě nebo 

ke službě stahování dat technickými prostředky. 

*** 

 

Příloha 

*** 

4.7 Nivelační body se označují v evidenčních jednotkách, kterými jsou nivelační pořad 

nebo plošná nivelační síť. Nivelační sítě, pořady a body jsou zobrazeny v 

dokumentačních mapách a v přehledech.  

 

4.7 Nivelační body jsou očíslovány v rámci evidenčních jednotek, kterými jsou 

nivelační pořady, jež vymezují jednotlivé nivelační oblasti (obr. 10.1), nebo plošné 

nivelační sítě. V samostatné číselné řadě jsou čísly vyjádřenými římskými 

číslicemi očíslovány základní nivelační body. Poloha nivelačních bodů je 

zobrazena v dokumentačních mapách.  

              

Označení nivelačních oblastí I. řádu 

 

Přehled rozdělení nivelační oblasti I. řádu 

na nivelační oblasti II. řádu a vedení 

nivelačních pořadů III. řádu 

Obr. 10.1 
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*** 

5.6 Tíhové body jsou očíslovány čísly vyjádřenými arabskými číslicemi v jedné 

souvislé číselné řadě od 1 do 9999, v případě potřeby se použije poddělení na dvě 

desetinná místa. Poloha bodů tíhového bodového pole je zobrazena 

v dokumentačních mapách.  

 

 *** 

10. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných terestricky  

10.1 Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití terestrických měření se 

musí používat takové přístroje a pomůcky, zpracovatelské výpočetní programy a 

měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených 

měřických a výpočetních prací (dále jen „výsledky“). Při měření i početním 

zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné přístroje i 

pro použitý zpracovatelský program.  

10.2 Při geodetických měřeních se dodržují obecně platné geodetické principy, metody a 

postupy. Pro výsledky, pro které je postačující přesnost vyhovující charakteristice 

přesnosti mxy = 0,14 m, musí měření vyhovovat zejména podmínkám:  

a) Pro určení souřadnic volného polárního stanoviska musí být použity dva body 

polohových bodových polí nebo pomocné body, přičemž musí být na oba dva 

změřeny vodorovné směry a délky.  

b) Při určení souřadnic stanoviska protínáním ze směrů, nebo protínáním z délek, nebo 

jako volného polárního stanoviska musí být úhel mezi směry na určovaném 

stanovisku v rozmezí 30 gon až 170 gon.  

a) Je-li podrobné měření připojeno pouze na dva body, musí být použity dva 

body polohových bodových polí nebo pomocné body, přičemž v případě 

použití volného polárního stanoviska musí být na oba dva tyto body změřeny 

vodorovné směry i délky. 

b) Při určení souřadnic stanoviska protínáním ze směrů nebo protínáním z délek 

nebo jako volného polárního stanoviska musí být na určovaném stanovisku 

alespoň jeden úhel mezi použitými směry v rozmezí 30 gon až 170 gon. 

c) Orientace na stanovisku se provede vždy nejméně na dva body polohových 

bodových polí nebo na pomocné body. Nelze-li zaměřit více než jeden orientační 

směr, musí se použít oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový 

pořad nebo se správnost orientace ověří kontrolním zaměřením podrobného bodu, 

který byl určen z jiného stanoviska.  

d) Je-li podrobné měření připojeno pouze na v terénu jednoznačně identifikovatelné 

podrobné body a nelze žádné orientace na body polohových bodových polí nebo 

pomocný bod dosáhnout, orientace se provede nejméně na dva takové podrobné 

body.  

e) Délka polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být větší než 

2 000 m.  

f) Volný polygonový pořad může být nejvýše dvakrát lomený a nesmí být delší než 

250 m.  

g) Délka rajónu může být nejvýše 1 000 m.  

h) Délka rajónu může být nejvýše o 1/3 větší než délka měřické přímky (je-li výchozí 

bod rajónu na přímce mezilehlý, pak její delší části), na kterou je rajón připojen, 

nebo nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu.  

i) Měřickou přímku lze jednoduchými měřickými pomůckami prodloužit maximálně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAHQGEFPQ)



o 1/3 její délky.  

j) Při použití ortogonální metody nesmí být délka kolmice větší než 3/4 délky 

příslušné měřické přímky a nesmí přesáhnout délku 30 m.  

k) Podrobné body, které není ze stanoviska vidět přímo, lze zaměřit s použitím 

polárních kolmic. Polární kolmice nesmí být delší než 1/2 vzdálenosti její paty od 

stanoviska a nesmí přesáhnout délku 30 m.   

 

11. Poskytování dat z databáze 

Položka Specifikace Měrná jednotka Úplata za MJ 

1 Sídla, hospodářské a kulturní 

objekty 

100 bodů 3,00 Kč 

 

2 Komunikace 100 bodů 3,00 Kč 

3 Rozvodné sítě a produktovody 100 bodů 3,00 Kč 

4 Vodstvo 100 bodů 3,00 Kč 

5 Územní jednotky včetně 

chráněných území 

100 bodů 3,00 Kč 

6 Vegetace a povrch 100 bodů 3,00 Kč 

7 Terénní reliéf – vrstevnice (3D 

linie) 

100 bodů 0,50 Kč 

8 Terénní reliéf – výškové body 

reliéfu (DMR 4G a 5G) 

100 bodů 0,03 Kč 

9 Terénní reliéf – výškové body 

povrchu (DMP 1G) 

100 bodů 0,015 Kč 

10 Terénní reliéf – ostatní linie 

nebo objekty a kótované body 

100 bodů 3,00 Kč 

11 Geodetické body bod  3,00 Kč 

 

Poznámky: 

a) Úplata je stanovena za každou započatou měrnou jednotku.  

b) Poskytování dat ve formě datových souborů se může provést předáním na technickém 

nosiči dat nebo prostřednictvím internetu. 

c) Minimální výše úplaty za data poskytnutá ve formě datových souborů a služby 

stahování dat po započtení slev podle písmene g), i) a j) je 200 Kč.  

d) Data se poskytují v souřadnicových systémech a formátech uveřejněných na 

internetových stránkách Úřadu. 

e) Úplata za poskytnutí dat ve druhém a dalším formátu poskytnutém současně činí 20 % 

základní úplaty za každý další formát. 

f) Úplata se zvýší o 50 %, pokud je žadatel užije podle § 10d odst. 1. 

g) V základní úplatě jsou zahrnuta předání aktualizovaných dat, o která je zažádáno do 

jednoho roku od podání žádosti o prvotní výdej dat. Po uplynutí jednoho roku od 

podání žádosti činí úplata za aktualizovaná data 20 % základní úplaty.  

h) Úplata za službu stahování dat se stanoví na období jednoho roku a je splatná předem. 
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Výše úplaty se stanoví podle počtu měrných jednotek v území, ze kterého má být 

prováděno stahování dat, ke dni podání žádosti.  

i) Školám za účelem vzdělávání a studentům pro účely zpracování bakalářské, 

diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu na 

podkladě písemné žádosti potvrzené školou se úplata za poskytnutá data snižuje o 

99 %; data se poskytnou pouze v nezbytném rozsahu.  

j) Osobám, které Zeměměřickému úřadu poskytnou data, která jsou podle § 4a 

zeměměřického zákona obsahem databáze a na jejichž základě lze provést aktualizaci 

databáze, se poskytne sleva, jejíž výše se stanoví s ohledem na územní rozsah a obsah 

k aktualizaci předaných dat; sleva může být poskytnuta až do výše 80 % základní 

úplaty. 
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