
Poskytovaní dat a služeb z katastru 
nemovitostí 



Nahlížení do KN 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz 



Nahlížení do KN 
• http://nahlizenidokn.cuzk.cz  

• Spuštěna v roce 2004 

• Volně přístupná, bez registrace 

• Umožňuje bezúplatné „nahlížení“ do katastru nemovitostí 

• Výstupy mají pouze informativní charakter 

• Možnost přecházení mezi popisnými informacemi a mapou 

• Vazba na prvky vedené v RÚIAN (vazba do VDP) 

• Zobrazení map 

• Vyhledání nemovitostí, řízení, práva stavby, LV 

 

 

 



Vyhledání parcely 



Vyhledání stavby 



Vyhledání jednotky 



Vyhledání práva stavby 



Přídatné spoluvlastnictví 



Vyhledání řízení 



Mapy 



Zobrazení LV 



Katastrální území 



Nahlížení do KN – obnova oprátu 

Probíhá testování 



Nahlížení do KN – přihlášení přes účet DP 

• Zavedení CAPTCHA kódů je vynuceno chováním uživatelů, 
kteří se dopouštějí nezákonného postupu tím, že vytěžují 
databázi katastru nemovitostí softwarovými roboty. 
Katastrální zákon a jeho prováděcí vyhláška upravují 
poskytování údajů z katastru nemovitostí a podle těchto 
předpisů není vytěžování databáze povoleno (pojem 
vytěžování je vysvětlen v § 90 odst. 2 zákona č. 121/2000 
Sb., autorský zákon).  ČÚZK musí takovým uživatelům 
zakazovat technickými prostředky volný přístup k údajům v 
databázi. 
 



Nahlížení do KN – přihlášení přes účet DP 

• Přepisování kódů se mohou uživatelé Nahlížení do KN  vyhnout - 
stačí  si bezplatně zřídit účet k Dálkovému přístupu do KN. Uživatelé, 
kteří se přihlásí do Nahlížení do KN přes tento účet, již CAPTCHA 
kódy v aplikaci nemají. Je pouze nutné vyplnit žádost dostupnou na 
adrese http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-
udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Zrizeni-uctu-dalkoveho-
pristupu.aspx a zaslat ji na adresu uvedenou v žádosti. Uživatel 
přihlášený přes svůj účet již není anonymní a ČÚZK dokáže na 
porušování zákona reagovat - dojde k zablokování daného účtu a 
bude dán podnět Úřadu na ochranu osobních údajů a Policii ČR.   
 



Nahlížení do KN – přihlášení přes účet DP 



Platební portál 

ČÚZK 



Platební portál ČÚZK 

• Nová forma poskytování údajů z katastru nemovitostí 

• Na principu e-shopu: platba kartou (on-line) 

• Bez nutnosti registrace  

• Sestavy:  
– Výpis z katastru nemovitostí  

– Částečný výpis z katastru nemovitostí – zatím jedna nemovitost 

– Informace o parcele, stavbě, jednotce, právu stavby 

– Kopie katastrální mapy 



Platební portál ČÚZK 

• Výpis z katastru nemovitostí a Částečný výpis z katastru 
nemovitostí jsou opatřeny elektronickou značkou založenou 
na kvalifikovaném systémovém certifikátu a mají tak povahu 
veřejných listin.  

 
 
 



Platební portál ČÚZK 

• Pro zachování právních účinků výpisu z katastru nemovitostí nebo 
částečného výpisu z katastru nemovitostí poskytnutého v elektronické 
podobě a opatřené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném 
systémovém certifikátu po jeho převedení do listinné podoby, musí být 
převedení provedeno autorizovanou konverzí podle zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů. Technické parametry ke konverzi specifikuje 
vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované 
konverze dokumentů 

 
  
 
 



Platební portál ČÚZK 

• Ostatní výstupy, které nejsou opatřeny elektronickou značkou 
založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu, 
autorizovaně konvertovat nelze.  

• Autorizovanou konverzi dokumentů provádí všechna kontaktní 
místa veřejné správy – Czech POINT (obecní a městské úřady, 
pobočky České pošty a Hospodářské komory ČR, česká 
zastupitelství v zahraničí nebo vybraní notáři). 

 
 

 



Platební portál ČÚZK 

Výběr sestav prostřednictvím Nahlížení  

 

 

 

 

 



Platební portál ČÚZK 

• Vytvoření sestav a jejich ocenění již probíhá přes Dálkový 
přístup 
– (Příloha č.4 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.) 

• Košík obsahuje : 
– Název výstupu,  

– Parametry sestav,  

– Platnost dat – z DP 

• Košík umožňuje 
– Umožňuje přidání/odebrání sestav 

– Zrušit celou objednávku 

 

 

 

 

 

 

 

 



Platební portál ČÚZK 



Platební portál ČÚZK 



Platební portál ČÚZK 

• Po vyplnění kontaktního e-mailu a odsouhlasení obchodních 
podmínek je zákazník přesměrován na platební portál 

• Zákazníkovi je doručen informační email, který obsahuje: 
– Číslo objednávky 

– URL adresu pro navázání platební transakce v případě neúspěšné 
platby 

– Datum a čas do kdy je objednávka dostupná 

 

 

 

 

 

 

 



Platební portál ČÚZK 

• Zákazníkovi je dle obchodních podmínek účtován transakční 
poplatek bance  

Výše úplaty za Produkty od: Výše úplaty za Produkty do: Transakční poplatek 

50 Kč 200 Kč 10 Kč 

201 Kč 1.000 Kč 20 Kč 

1.001 Kč 10.000 Kč 110 Kč 



Platební portál ČÚZK 



Platební portál ČÚZK 

• Po úspěšné platbě obdrží zákazník email, který obsahuje: 
– Číslo objednávky 

– Identifikaci platby 

– Datum a čas do kdy jsou sestavy dostupné 

– URL adresu na které lze sestavy a platební doklad odebrat – 5 dnů 

 



Platební portál ČÚZK 



 
 

 
 

 

 

Další způsoby 
poskytování 

katastrální mapy 



Katastrální mapa ve vektorové podobě (DKM/KMD) 

• vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí => vektorová forma SGI zdarma 

• Katastrální mapy jsou k dispozici: 
• ve formátu VFK, 

• v souborech po katastrálních územích/katastrálních pracovištích,  

• od 1.1.2014,  

• 1x měsíčně. 

• http://services.cuzk.cz/vfk/ku/  

• http://services.cuzk.cz/vfk/kp/  

 



Katastrální mapa ve vektorové podobě (DKM/KMD) 



Katastrální mapa ve vektorové podobě (KM-D) 

• vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí => vektorová forma SGI zdarma 

• Katastrální mapy jsou k dispozici: 
• ve formátu VKM, 

• v souborech po katastrálních územích,  

• od 1.1.2014,  

• 1x čtvrtletně. 

• http://services.cuzk.cz/vkm  

 



Katastrální mapa ve vektorové podobě (KM-D) 



Katastrální mapa ve vektorové podobě (DKM/KMD) 

• Katastrální mapa ve vektorové podobě bude poskytována 
prostřednictvím Geoportálu ČÚZK 

• Bude poskytována: 
• zdarma, 

• ve formátech DGN (verze 8) a DXF,  

• na žádost,  

• v rozsahu katastrálního území  

 nebo území daného ohradou.  

• http://geoportal.cuzk.cz/  



Katastrální mapa v rastrové podobě 

• Katastrální mapa v rastrové podobě bude poskytována 
prostřednictvím Geoportálu ČÚZK 

• Bude poskytována: 
• za úplatu, dle vyhlášky č. 358/2013 Sb. 

 

 

 

 =>platba přes platební portál ČÚZK,  

• ve formátu CIT, na žádost,  

• http://geoportal.cuzk.cz/  



 

 

 

 

Zobrazení digitalizace a 
informací o katastrálních území 



Zobrazení digitalizace k.ú. 

• Aplikace http://katastralnimapy.cuzk.cz/ přechod na mapový 
server Marushka (sjednocení s ostatními aplikacemi) 
• poskytování více vrstev: 

• vizualizace katastrálních území s parcelami PK, ZE, atd. 

• mapové listy (platné a kompletní klad),  

• hranice k.ú, okresů, ORP, obcí, atd.,  

• poskytování informací o prvcích: 

• katastrální území, rastrové soubory, mapové listy, atd. 

• automatická příprava používaných dat,  

• možnost poskytování dat prostřednictvím WMS,  

 





Možnosti vrstev 



Klady mapových listů 



Oblasti s digitální mapou 



Stav a plán digitalizace katastrálních území 



Místa s vektorovou a analogovou katastrální mapou 



Informace o katastrálním území 



Děkuji za pozornost 
 Zpracováno z podkladů: 
 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
Ing. Petra Součka Ph.D 
Ing. Jany Apeltauerové 

 
Zpracoval: Ing. Štěpán Forman 

 


