Zapůjčení dat
k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci
Zeměměřickým úřadem
Studentům vysokých škol, registrovaným v České republice podle § 186, zákona 561/2004 Sb.,
zapůjčí Zeměměřický úřad (dále jen „úřad“) pro účely vyhotovení diplomové, bakalářské nebo
semestrální práce (dále jen „práce“) vybraná data ve zvoleném formátu, podle č. j. ZÚ-00404/202013310, ze dne 20. 1. 2020, zásadně jen v omezeném množství a jen pokud práce není součástí
komerčních projektů nebo projektů financovaných z vnějších zdrojů fakulty nebo školy.
Zapůjčením se zde rozumí předání dat studentovi, který data použije pouze pro zpracování své
vlastní práce, a poté tato data vymaže ze všech svých úložišť a médií.
Zapůjčení dat je limitováno pro každý produkt takto:
ZM 10 barevná – 55 čtverců

INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská
výška (EL) a Ortofotosnímky (OI) – po 50 v. j.

ZM 25 barevná – 10 čtverců

Státní mapa 1 : 5 000 odvozená – 10 m. l.

ZM 50 barevná – 4 čtverce

ZM 200 – 1 čtverec

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

SM 5 (všechny typy) – po 45 m. l.

Mapy evidence nemovitostí 1 : 2 880 – 10 m. l.

DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G – po 20 m. l.

Originální mapy stabilního katastru 1:2 880 –
10 m. l.
Mapy kultur stabilního katastru 1837 – 1844 –
10 m. l.
Katastrální mapy evidenční 1 : 2 880 – 10 m. l.
Topografické mapy v systému S-1952:
1 : 5 000 - 25 m. l.; 1 : 10 000 – 10 m. l.;
1 : 25 000 – 3 m. l.; 1 : 50 000, 1 : 100 000,
1 : 200 000,1 : 500 000 – po 1 m. l.

ZM 100 barevná – 4 čtverce

Geonames – 10 m. l.
Ortofoto ČR, Archivní ortofoto ČR – po 45 m. l.
ZABAGED® - polohopis, výškopis 3D vrstevnice,
výškopis grid 10 x 10 m – po 10 m. l.
INSPIRE datová sada pro téma Vodstvo (HY),
Zeměpisná jména (GN) a Dopravní sítě (TN),
Využití území (LU) – po 10 m. l.

Podmínky zapůjčení dat
1. Student se zavazuje, že zapůjčená data budou použita pouze pro vypracování práce, uvedené
v „Žádosti o zapůjčení dat k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci“, která nebude dále
použita k jakýmkoliv jiným účelům.
2. Student

použije

zapůjčená

data nejpozději

do 1 roku od odeslání objednávky

v E-shopu Zeměměřického úřadu.
3. Student není oprávněn předat zapůjčená data třetí osobě.
4. Student je povinen po vyhotovení práce vymazat všechna zapůjčená data ze svých úložišť
a médií.
5. Případné zveřejnění dat na internetu, ale jen v rámci příslušné práce, je možné jen za použití
takové technologie, která znemožní stažení a uložení rastrového, resp. vektorového souboru.

6. Student je povinen uvést v práci, že data pro zpracování práce zapůjčil Zeměměřický úřad.
U každé rozmnoženiny digitálního produktu musí být uvedeno: „Mapový podklad Český úřad
zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz“.
7. Student je povinen ihned po zveřejnění své práce na internetu, zaslat internetový odkaz na tuto
práci e-mailem na ZU-obchod@cuzk.cz.
8. Úřad si vyhrazuje právo kontroly užití dat studentem u vedoucího práce.
9. Neoprávněné užití nebo rozšiřování digitálního 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.

Postup pro získání zapůjčených dat
1. Student nejprve odešle objednávku dat prostřednictvím E-shopu Geoportálu ČÚZK
(https://geoportal.cuzk.cz), kde při registraci vybere „DIP“ (Diplomant) jako „Typ uživatele“.
Při objednání se musí zvolit jedině způsob předání „stažení dat ze serveru“.
2. Po přijetí této objednávky úřadem bude studentovi e-mailem zaslána žádost, kterou student
vyplní a nechá potvrdit jak razítkem školy, tak i podpisem vedoucího své práce. Poté odešle
žádost buď poštou na adresu úřadu, Obchodní oddělení, nebo ji oskenovanou zašle
e-mailem na ruzena.chaloupecka@cuzk.cz, případně ZU-obchod@cuzk.cz.
3. Po obdržení vyplněné a potvrzené žádosti budou studentovi do 5 pracovních dnů vydána
data.
Pozn.:
Pokud student požaduje výdejní jednotky dat (např. mapový list, katastrální území, atd.) nad
stanovený limit, nebo požaduje produkt, který není ve výše uvedeném seznamu, pak tato data musí
objednat svou další objednávkou v E-shopu Geoportálu ČÚZK, ovšem s registrací na fyzickou osobu
(nikoliv „Diplomant“), pro vlastní potřebu, která bude standardně vyřízena a zpoplatněna.
Kontakt: pí. Chaloupecká, e-mail: ruzena.chaloupecka@cuzk.cz, tel. 284 041 588.

