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Geoportál ČÚZK

Geografické informace poskytované ČÚZK

• Databáze bodových polí

• Základní báze geografických dat (ZABAGED®)

• Geonames

• Státní mapová díla

• Ortofotografické zobrazení České republiky

• Výškopis České republiky

• Správní a katastrální hranice

• Archiválie - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK)
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Formy poskytování geografických podkladů

Tištěné mapy
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Digitální data

Souborová data

Vektorová data

Textové soubory

Rastrová data

Mapové služby – WMS, 
WMTS, WFS

http://geoportal.cuzk.cz/


Geoportál ČÚZK

Poskytování geodat

• Geoportál ČÚZK 
(http://geoportal.cuzk.cz )

– Aplikace: E-shop, Geoprohlížeč, 
ISKN, RÚIAN, Archivní mapy

– Datové sady – kompletní 
informace o jednotlivých 
produktech

– Síťové služby: Vyhledávácí, 
prohlížecí, stahovací, CZEPOS

– INSPIRE

• Prodejna map (Praha)
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Autorské dílo a kartografie

Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.) 

§ 2 Autorské dílo

1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které
je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu
na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné
vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické,
dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem
podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako
je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo
užitého umění a dílo kartografické.

2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým
vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním
obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky
nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným
způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového
programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem
podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo
fotografické. Každý nový kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad do databáze
spočívající v doplnění, zkrácení či jiných úpravách má za následek nový běh trvání práva.
Pořizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí
databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.
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Autorské / Úřední dílo

Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.) 

§ 3 Autorské dílo

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na

a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina,
veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná
přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní
a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol
jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení
z ochrany,…
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Státní mapová díla a autorské právo

• Digitální i tištěná státní mapová díla podléhají stejné autorsko-právní ochraně jako díla
vytvářená v komerční sféře, přičemž jedinou výjimku tvoří katastrální mapy. Ty jsou
z autorsko-právního hlediska dílem volným, protože nejsou výsledkem tvůrčí činnosti.

• Správcem státního mapového díla je Český úřad zeměměřický a katastrální, který díla poskytuje na základě
licenčního ujednání a konkrétně definovaných smluv.

• Katastrální mapy musí být natolik věrným obrazem reality, že zde není místo pro tvořivou činnost. Nejedná
se tedy o autorsko-právní mapu, ale o dílo volné. Stejně tak je tomu u hranic katastrálních území, územních
jednotek a hranic České republiky. (VONDRÁKOVÁ, A. Uplatňování a porušování autorského práva v kartografii

a geoinformatice – rigorózní práce, Olomouc 2011)
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Poskytování produktů Zeměměřického úřadu

• Poskytování produktů se řídí Obchodními podmínkami ZÚ

• Podle charakteru je poskytován produkt buď podle autorského práva
(zákon č. 121/2000 Sb.) nebo pouze v souladu s občanským zákoníkem
(č. 89/2012 Sb. ).

• Neoprávněné užití nebo rozšiřování produktu je porušením pořádku
na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů*),
případně porušením autorskoprávní ochrany dle autorského zákona
nebo majetkoprávní ochrany dle občanského zákoníku.

*)
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Geoportál ČÚZK

Produkty ZÚ – autorské x vlastnické právo
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DIGITÁLNÍ PRODUKTY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU
Prodej podle autorského 

zákona: ANO/NE **)

SM 5 A

ZM 10 - rastrová barevná A

ZM 25 - rastrová barevná A

ZM 50 - rastrová barevná A

ZM 200 - rastrová barevná A

MČR 500 - rastrová barevná A

MČR 1M - rastrová barevná A

ZABAGED® - polohopis A

ZABAGED® - výškopis-vrstevnice 3D A

ZABAGED® - výškopis-GRID3D A

INSPIRE datová sada pro téma vodstvo (HY) A

Data200 A

Ortofoto barevné vlastnické právo

Archivní ortofoto černobílé vlastnické právo

Archivní ortofoto barevné vlastnické právo

Soubor hranic ČR volné dílo

Stahovací služba WFS – ZABAGED® A

Stahovací služba WFS – Správní hranice volné dílo

Stahovací služba WFS – Geonames A

Databáze Geonames A

INSPIRE datová sada pro téma zeměpisné názvy (GN) A

Data ze skenování ÚAZK – archiválie ***) vlastnické právo

Služba CZEPOS vlastnické právo

Výškopis - DMR 4G A

Výškopis - DMR 5G A

Výškopis - DMP 1G A

Údaje o bodech a údaje z dokumentačních fondů vlastnické právo *)

Pozn.:

*) Databáze bodových polí jako celek – A

**) Obchodování s produkty podle Autorského zákona –

Nevýhradní licenční smlouvou, podle

vlastnického práva – Smlouvou o užití.

***) Vztahuje se i na 1.vydání SMO-5
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Podmínky užití produktu

• Rozlišuje se, zda produkt je/není pro „vlastní potřebu“.

• Vlastní potřebou se rozumí užití, jehož účelem není dosažení přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Za vlastní potřebu též
považuje Zeměměřický úřad takové užití, pokud data nabyvatel zpracuje a použije
pouze pro jednoho svého zákazníka. Zpracovaná data smí předat nabyvatel svému
zákazníkovi jen v tištěné podobě nebo v podobě tiskového souboru.

• Vlastní potřebou není: 
– obchodní šíření digitálních produktů nebo jejich aplikací a modifikací, komerční

prezentace digitálních produktů na internetu nebo užití digitálních produktů k vytvoření
jiného kartografického díla,

– další užití digitálních produktů třetí osobou se samostatnou právní subjektivitou než je
nabyvatel,

– pokud je nabyvatelem zpracovatel digitálních produktů, který dále předává zpracovaná
data v digitální formě,

– užití dat ze skenování ÚAZK k jakékoliv publikaci reprodukce (týká se i nekomerčního
zveřejnění na internetu nebo nezpoplatněné reprodukce v případě nekomerčního užití).
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Možnosti publikování na internetu

• Poskytnutá data (kromě dat ze skenování ÚAZK) může nabyvatel nekomerčně
prezentovat na internetu.

• Prezentací se rozumí vždy jen zprostředkování nahlížení dat na internetových
stránkách nabyvatele.

• Nabyvatel není oprávněn poskytnout zprostředkování nahlížení dat
na internetových stránkách jiných subjektů ani poskytnout těmto subjektům
obrazy dat jiným způsobem (např. pomocí svých prohlížecích služeb), pokud
není uvedeno ve smlouvě jinak.

• Je nutné přitom dodržet podmínky ochrany:

11

http://geoportal.cuzk.cz/


Geoportál ČÚZK

Podmínky pro školy
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• Školám, registrovaným v České republice podle § 186, zákona
č. 561/2004 Sb., pro výuku studentů poskytuje ZÚ data v přiměřeném
rozsahu bezplatně, na základě Smlouvy uzavřené s vedením školy, katedry
nebo příslušné fakulty vysoké školy, s výjimkou dat ze skenování ÚAZK.

• V každé smlouvě o využití dat je uvedeno, že:

– Nabyvatel není oprávněn poskytnout digitální produkt studentům
pro vyhotovení jejich bakalářské, diplomové nebo semestrální práce.

http://geoportal.cuzk.cz/
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Podmínky pro studenty

Zapůjčení dat

• Studentům škol, registrovaným v České republice podle § 186, zákona
č. 561/2004 Sb., pro účely vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo
semestrální práce, zapůjčuje ZÚ vybraná data ve zvoleném formátu jen
v omezeném množství, na základě objednávky dat v E-shopu a vyplněné Žádosti
o zapůjčení dat. Zapůjčení dat je zpoplatněno částkou 500 Kč za objednávku.

• Práce nesmí být součástí komerčních projektů nebo projektů financovaných
z vnějších zdrojů fakulty nebo školy.

• Zapůjčením je zde myšleno předání dat studentovi, který data použije pouze
pro zpracování své vlastní práce, a poté tato data vymaže ze všech svých úložišť
a médií.
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Vzor vyplněné žádosti
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Podmínky pro studenty

Zapůjčení dat je limitováno pro každý produkt takto:

• ZM10 barevná – 55 čtverců

• SM5 (všechny typy) – po 45 m. l.

• Ortofoto, archivní ortofoto barevné – po 45 m. l.

• Archivní ortofoto černobílé – 10 m. l.

• ZABAGED® (polohopis, výškopis, grid) – po 10 m. l.

• ZM25 barevná – 10 čtverců

• ZM50 barevná – 4 čtverce

• ZM200 – 1 čtverec

• DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G – po 20 m. l.

• Data200 (všechny vrstvy) – jeden kraj

• Geonames – 10 m. l.

• SMO5 první vydání – 10 m. l.

• Císařské otisky stabilního katastru – 10 ks nebo jedno celé katastrální území
(přehledky se nezapočítávají)

• INSPIRE pro téma Vodstvo (HY), INSPIRE pro téma Zeměpisná jména (GN) – po 10 m. l.
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Podmínky pro studenty - WMS

Užití WMS

• Studentům škol, registrovaným v České republice podle § 186, zákona
č. 561/2004 Sb., udělí ZÚ souhlas s užitím (dále jen „souhlas“) WMS-SM 5 vektor,
WMS-SM 5 rastr, WMS-ZABAGED®, WMS-ZM 10, WMS-ZM 25, WMS-ZM 50,
WMS-ZM 200, WMS-Data200, WMS-ortofoto, WMS-Geonames pro účely
vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce. Pro udělení
souhlasu je třeba, aby student vyplnil a odeslal e-mailem Žádost o souhlas
na adresu ZU-obchod@cuzk.cz, poté mu souhlas bude zaslán e-mailem,
na vyžádání poštou.
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Vzor žádost WMS
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Užitečné odkazy

• Podmínky pro studenty

• Vzor vyplněné žádosti o zapůjčení dat

• Žádost o souhlas s užitím WMS

• Obchodní podmínky ZÚ

• Ceník produktů ZÚ
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Děkujeme za pozornost
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