
Objednávka recipročního poskytnutí dat Zeměměřického úřadu (ZÚ) 
prostřednictvím MR ČSOS 

Objednatel: 

Název: IČ: 

Adresa: DIČ: 

Kontaktní osoba: Jméno: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: (na ten budou zaslána data) 

Data ZÚ jsou poskytována na základě smlouvy o výměně dat a spolupráci při jejich aktualizaci mezi 
ZÚ a ČSOS (dále jen „Smlouva“). Objednatel souhlasí s licenčními podmínkami užití dat ZÚ pro 
tvorbu mapy pro orientační sporty pod gescí ČSOS. Licenční podmínky jsou přílohou, která je 
nedílnou součástí objednávky. Povinnosti objednatele vyplývající z recipročního poskytnutí dat 
a sankce v případě porušení licenčních podmínek budou zakotveny ve smlouvě o uspořádání 
závodu soutěží sekce OB mezi ČSOS a objednatelem (pořadatelem). 

Specifikace přidělené soutěže ve výběrovém řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS 
v OB dle aplikace Výběrová řízení OB (http://www.vybriz.9e.cz/): 

ID Kolo VŘ Druh závodu 

Termín Pořadatel Prostor závodu 

Požadavek na data: 

Datová sada Produkt Výdejní jednotky (např. Chotěboř 5-0,Heřmanův Městec 4-9) 

Výškopis DMR 5G 

DMP 1G 

V dne 

Vystavil: 

http://www.vybriz.9e.cz/


Komentovaný postup vystavení objednávky: 

 Poznámka: Ověřte verzi prohlížeče Adobe Reader na svém počítači. Pokud nemáte nainstalovanou verzi 

Adobe Reader XI, stáhněte si ji např. z adresy http://get.adobe.com/cz/reader/ a nainstalujte. V nižších 

verzích nelze formulář objednávky uložit. 

Vyplňte název, adresu a IČ klubu objednatele (pořadatele) a DIČ, je-li předěleno. Vyplňte jméno a příjmení, 
adresu, telefon a e-mail kontaktní osoby zastupující objednatele. Dále vyplňte identifikační číslo přihlášky, 
kolo výběrového řízení, druh závodu, termín závodu, zkratku pořadatele a prostor přiděleného závodu. 

Otevřete aplikaci Geoportál ČÚZK na adrese geoportal.cuzk.cz. Klikněte na položku E-shop (ikona nákupního 
košíku). Vpravo od mapového okna klikněte na položku Výběr produktu » Datové sady » Výškopis » DMR 5G 
nebo DMP 1G. V mapě se dostatečně přibližte na požadovanou lokalitu (posun v mapě tažením myší, 
přiblížení mapy kolečkem myši nebo posuvníkem na pravítku na levé straně mapy). Je-li produkt k dispozici, 
objeví se červeně vyznačený klad výdejních jednotek zvoleného produktu s jejich názvem (cca od měřítka 
1:228 600). Zvolte některý z nástrojů pro zadání rozsahu (např. bodem, linií, polygonem, obdélníkem) a 
zvoleným nástrojem označte požadované výdejní jednotky v mapě. Jednotky vypsané v bloku Máte vybráno 
postupně označte myší a zkopírovaný název vložte do příslušného pole formuláře objednávky v tabulce 
Požadavek na data. Jednotlivé výdejní jednotky v objednávce oddělte čárkou bez následné mezery (!). Nic 
neukládejte do nákupního košíku objednávkového systému ČÚZK.  

Dokončete objednávku místem, datem a vystavující osobou. V menu Soubor zvolte Uložit jako… a uložte 
vyplněný formulář objednávky pod názvem %objednatel%_%kontaktni_osoba%.pdf (např. 
SHK_Langr.pdf). 

Objednání dat bude provedeno centrálně prostřednictvím MR ČSOS ve dvou termínech v průběhu roku 
s ohledem na termíny výběrových řízení sekce OB na pořadatele soutěží ČSOS v OB. Soustředěním 
objednávek a následnou distribucí dat je za MR ČSOS pověřen Mgr. Jan Langr, Lidická 503/1, 500 03 
Hradec Králové, tel.: 602 166 238, e-mail: langr.jan@centrum.cz. Pro každý prostor závodu se 
vystaví objednávka samostatně. V případě společného prostoru pro více závodů se provede objednávka 
pouze jednou pro závod s mapou většího plošného rozsahu. 

Data výškopisu jsou na základě uzavřené Smlouvy poskytnuta bezplatně úspěšným účastníkům 
výběrového řízení na pořadatele soutěží ČSOS v OB. Povinností vydavatele mapy je na mapě uvést 

text „Zdroj výškopisu - Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz“. Protihodnotou za poskytnutí 

dat výškopisu je poskytnutí vybraných dat ze souboru vyhotovené mapy pro orientační sporty 

objednatelem pro účely aktualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED®) spravované ZÚ, a to do 
14 dní (!) po termínu uskutečnění předmětného závodu e-mailem na adresu langr.jan@centrum.cz. 

Objednatel poskytne výsledky terénního mapování, které jsou finálním podkladem pro zpracování 
map pro orientační sporty v rozsahu území mapy zpracované pro uskutečnění přidělené soutěže. Výsledky 
terénního mapování platné ke dni uzávěrky tvorby podkladů předmětné mapy budou předány v souboru ve 
formátu OCAD verze 8 a vyšší, referencovaném v souřadnicovém systému S-JTSK v definovaném 
značkovém klíči dle normy Mapy pro orientační běh (ISOM). Obsahem předávaného souboru budou 
kompletní zobrazené objekty cest (značky 502-509, 529) a vodstva (značky 301, 302, 304-311) viz bod 
2. d) přílohy č. 1 smlouvy o výměně dat a spolupráci při jejich aktualizaci. 

Vysvětlení použitých pojmů: 

Produkty: 

DMR 4G – digitální model reliéfu 4. generace, pokrývá celé území ČR, buňka reprezentuje plochu 5 m × 5 m, na běžné 
terény je dostačující  (vzhledem k dostupnosti DMR 5G dále nenabízeno)

DMR 5G – digitální model reliéfu 5. generace, pokrývá celé území ČR, viz „stav aktualizace produktu“, dražší, přesnější a 
podrobnější model, hodí se především pro zpracování členitých terénů 

DMP 1G – digitální model povrchu 1. generace (vegetace a budovy), pokrývá celé území ČR, viz „stav aktualizace 
produktu“ 

Výdejní jednotka je „mapový list“ SM5 (2,5 km × 2 km), datový formát TXT (.xyz), souřadnicový systém S-JTSK 

Souřadnicový systém S-JTSK „Křovák“ je specifický pro české a slovenské území; používají jej orgány veřejné a státní 
správy. Většina GPS přístrojů jej nezná, ale OCAD verze 9.5 a vyšší podporuje zobrazení GPS polohy v mapě s 
nastaveným souřadnicovým systémem S-JTSK. OO Mapper verze 0.5.97 a vyšší podporuje nastavení S-JTSK pomocí 
EPSG kódu 5514.

http://geoportal.cuzk.cz/(S(usj5e1ktamcmm2l5otsabd3s))/Default.aspx?head_tab=sekce-00-gp&mode=TextMeta&text=uvod_uvod&menu=01&news=yes&UvodniStrana=yes
http://geoportal.cuzk.cz/(S(menjewggi52ghpwauyqu3a3s))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMR4G-V&mapid=8&menu=301
http://geoportal.cuzk.cz/(S(kzoj0adh0sugzuupehp32zmc))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMR5G-V&mapid=8&menu=302
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=603&serverconf=meta
http://geoportal.cuzk.cz/(S(gtdyd3izslysfh5hyzyo3qoh))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMP1G-V&mapid=8&menu=303
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=2196&serverconf=meta
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=2196&serverconf=meta


 

Příloha: 

Licenční podmínky užití dat digitálních produktů Zeměměřického úřadu poskytnutých členům 
ČSOS na základě Smlouvy (výběr kapitol) 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je výměna geografických informací z informačních systémů smluvních stran (dále jen „data“)
s cílem sběru a správy informací důležitých pro výkon státní správy a samosprávy České republiky a pro využití dat
jako podklad pro tvorbu map pro orientační sporty a jejich tisků.

2. ČSOS poskytuje ZÚ výsledky terénního mapování tvůrců map pro orientační sporty ve formě georeferencovaných
vektorových dat ve formátu Esri shapefile v S-JTSK, podle specifikace v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této
Smlouvy.

3. ZÚ poskytuje ČSOS prostorově ohraničené datové sady výškopisu:

a. Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) nebo Digitální model reliéfu České
republiky 5. generace (DMR 5G). Výběr poskytované datové sady výškopisu se bude provádět podle
dostupnosti aktuálních dat v definované lokalitě. Data budou předána ve  formátu TXT v S-JTSK, podle
specifikace v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy,

b. Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G), pokud je v definovaném území
k dispozici, a to ve formátu TXT v S-JTSK, podle specifikace v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této
Smlouvy.

III. Způsob předávání dat

1. ZÚ bude data podle Přílohy č. 1 této smlouvy předávat nejdéle do 30 dní od písemného požadavku ČSOS,
adresovaného na kontaktní osobu, viz čl. X této smlouvy. Požadavek musí obsahovat termín uskutečnění
konkrétního závodu (dále jen „soutěž“), termín zpětného předání dat ZÚ a číslo objednávky v e-shopu ZÚ (na
http://geoportal.cuzk.cz). Tyto objednávky budou odesílány z registrace ČSOS, na data výškopisu DMR 4G,
DMR5G, nebo DMP1G, odpovídající rozsahem konkrétní soutěži, a v poznámce každé objednávky bude uveden
text: „Tato objednávka byla vytvořena podle smlouvy č. ZÚ-04005/2014 -13100.“.

ZÚ bude data předávat v rozsahu daném v této objednávce. Data bude, po dobu platnosti Smlouvy, umožněno ČSOS
stahovat ze serveru ZÚ.

2. ČSOS bude data podle Přílohy č. 1 této smlouvy získávat od tvůrců map pro orientační sporty do 30 dní po
uskutečnění soutěže, pro kterou je mapa pro orientační sporty zpracovávána. ČSOS bude data podle Přílohy č. 1
této smlouvy předávat ZÚ k nejbližšímu termínu předání v rámci kalendářního roku. Termíny předání dat jsou
stanoveny k 31. 7. a 31. 12. příslušného kalendářního roku. Zpracování těchto výsledků nad poskytnutými daty ze
ZÚ nesmí přesáhnout období 24 měsíců. Data budou po dobu platnosti smlouvy posílána doporučeně poštou
na adresu:
Česká republika - Zeměměřický úřad

 Odbor správy ZABAGED 
 Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8. 

3. Do dvou měsíců po podpisu smlouvy předá ČSOS do ZÚ archivní mapové podklady z let 2011 až 2013, rozsah
předávaných dat je stanoven v čl. 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

4. Data bude ČSOS předávat na DVD, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.

V. Účel užití dat

1. ČSOS  použije poskytnutá data pouze pro vlastní potřebu:
 tvorba map pro orientační sporty;
 vlastní internetové a intranetové aplikace;
 tvorba tištěných podkladů, které nebudou dále komerčně šířeny.

2. ČSOS je oprávněn předat data svým organizačním složkám, za účelem tvorby map pro orientační sporty, které jsou
v souladu se stanovami ČSOS sdruženy v ČSOS, a které budou zpracovávat mapy pro orientační sporty v rámci
projektu ČSOS v souladu s touto Smlouvou.

http://geoportal.cuzk.cz


3. ČSOS může poskytnout nezbytnou část dat třetí straně za účelem vyhotovení tematické dokumentace, studií,
projektů apod. realizovaných ČSOS  prostřednictvím externího subjektu - zpracovatele (dále jen „zpracovatel“) pro
potřeby ČSOS.

4. ZÚ použije poskytnutá data pro aktualizaci  ZABAGED®. Data ZABAGED® upravená na základě podkladů ČSOS
zůstávají nedílnou součástí ZABAGED®, jejich poskytování se řídí standardními licenčními podmínkami ZÚ, které
nejsou použitím podkladu ČSOS nijak dotčeny.

VI. Ochrana vlastnických a autorských práv

1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k datům, která jsou obsahem plnění
této Smlouvy, nadále přísluší každé smluvní straně a nejsou touto Smlouvou žádným způsobem dotčena.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že na poskytovaná data se nevztahují práva třetích stran.

VII. Podmínky užití dat ZÚ pro ČSOS

1. Data se poskytují pouze pro účel uvedený v čl. V. této Smlouvy.

2. Každé další užití je podmíněno uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě nebo uzavřením nové smlouvy.

3. ČSOS se zavazuje k ochraně dat, tedy že je nepoužije k obchodnímu šíření jejich aplikací nebo modifikací ani k
vytvoření kartografického díla za účelem obchodního šíření jeho rozmnoženin. Jestliže budou data zneužita, bude
právně zodpovědný ČSOS.

4. ČSOS se zavazuje, že zamezí užití dat dalšími osobami, pokud toto užití smluvní podmínky nepřipouštějí.

5. V případě užití dat podle čl. V odst. 1 a 2 bude vždy uvedeno: „Zdroj výškopisu - Český úřad zeměměřický a
katastrální, www.cuzk.cz“.

6. V případě užití dat dle čl. V odst. 3 je ČSOS povinna vždy zpracovatele smluvně zavázat:

 k užití dat pouze pro zadaný účel,
 k vrácení dat a nevratnému vymazání všech kopií ze všech svých paměťových nosičů po skončení prací

pro ČSOS, jedinou přípustnou výjimkou jsou neaktivní datové nosiče k archivaci zakázky,
 k nepředání dat třetí osobě.

7. Předání poskytnutých dat zpracovateli, za účelem dle čl. V odst. 3, je ČSOS  povinen ohlásit písemně
prostřednictvím datové schránky: 6yvadsa, nebo e-mailem na adresu ZU-obchod@cuzk.cz, a to nejpozději do 15
pracovních dnů po uskutečnění předání.

VIII. Podmínky užití dat ČSOS pro ZÚ

1. Data se poskytují pouze pro účel uvedený v čl. V. této Smlouvy.

2. Každé další užití je podmíněno uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě nebo uzavřením nové smlouvy.

3. ZÚ se zavazuje k ochraně dat, a že zamezí užití dat dalšími osobami, pokud toto užití smluvní podmínky
nepřipouštějí. Jestliže data budou zneužita, bude právně zodpovědný ZÚ.

4. Poskytnutá data z ČSOS se po integraci do ZABAGED® stávají nedílnou součástí ZABAGED® České republiky,
která může být poskytována v souladu s § 5, odst. 2, zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví, správním
úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti, bezplatně.

5. V případě poskytování ZABAGED® jiným uživatelům za úplatu, budou veškeré příjmy takto získané odváděny do
státního rozpočtu v souladu s rozpočtovými pravidly České republiky.

XI. Sankční ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci díla dle této Smlouvy budou řešit korektním
způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti.  Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k
soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.

2. Neoprávněné užití nebo rozšiřování mapových děl 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.



 Příloha č. 1 (smlouvy o výměně dat a spolupráci při jejich aktualizaci)

SPECIFIKACE  A  ROZSAH  SLUŽEB 

1. Prostorové vymezení předmětného území, resp. výměna dat, bude prováděna v lokalitách na území České
republiky, kde jsou nebo budou zpracovány mapy pro orientační sporty. Prostorový rozsah předávaných dat bude
vždy korespondovat s rozsahem mapy pro orientační sporty zpracované pro uskutečnění soutěže.

2. Upřesnění obsahu dat poskytovaných ČSOS do ZÚ:

a) ČSOS  poskytuje ZÚ výsledky terénního mapování, které jsou finálním podkladem pro zpracování map pro
orientační sporty v rozsahu území, definovaného v odst. 1 této přílohy.

b) Polohopisná data jsou předávána ve formě georeferencovaných vektorových dat ve formátu Esri shapefile,
v souřadnicovém referenčním systému S-JTSK.

c) Soubory obsahují komplexní data platná ke dni uzávěrky tvorby podkladů jednotlivých map pro orientační
sporty.

d) Seznam a popis struktury poskytovaných dat:

Kód Objekt Popis objektu 

1. 502 Větší silnice (linie) Silnice širší než 5 m.  Silnice ve výstavbě mohou být 
zobrazeny přerušovanými čarami. 

2. 503 Menší silnice (linie) Silnice šířky 3-5 m. Silnice ve výstavbě mohou být zobrazeny 
přerušovanými čarami. 

3. 504 Silnička (linie) Udržovaná silnice vhodná pro motorová vozidla za každého 
počasí. Šířka menší než 3 m. 

4. 505 Vozová cesta (linie) 
Cesta široká, částečně zpevněná nebo špatně udržovaná 
silnice, vhodná pro vozidla pouze při pomalé jízdě. Šířka 
menší než 3 m. 

4. 506 Pěší cesta (linie) Velká pěší cesta nebo stará vozová cesta, která je zřetelná v 
terénu. 

5. 507 Pěšina (linie) Pěšina nebo (dočasná) cesta pro těžbu dřeva, kterou lze 
sledovat v běžecké rychlosti. 

6. 508 Nevýrazná pěšina (linie) Nevýrazná pěšina nebo cesta pro těžbu dřeva. 

7. 509 Průsek (linie) Výrazný průsek užší než asi 5 m. Průsek je lineární přerušení 
lesa (obvykle vysázeného) po němž nevede výrazná pěšina.  

8. 301 Jezero (polygon) Velká vodní plocha. 

9. 302 Rybníček (polygon) Malá vodní plocha. 

10. 304 Nepřekonatelná řeka (polygon) Nepřekonatelná řeka nebo kanál. 

11. 305 Překonatelný vodní tok (linie) Překonatelný vodní tok široký nejméně 2 m. 

12. 306 Překonatelný malý vodní tok (linie) Překonatelný vodní tok (včetně větších odvodňovacích 
příkopů) široký méně než 2 m. 

13. 307 Malý vodní příkop (linie) Přírodní nebo umělý malý vodní příkop (vodoteč), který 
může obsahovat vodu pouze občas. 

14. 308 Úzká bažina (linie) Bažina nebo vodní průsak užší než asi 5 m. 

15. 309 Nepřekonatelná bažina (polygon) Bažina, která je nepřekonatelná, nebo nebezpečná pro běžce. 

16. 310 Bažina (polygon) Překonatelná bažina, obvykle s výrazným okrajem. 

17. 311 Nevýrazná bažina (polygon) 

Nevýrazná nebo sezónní bažina nebo oblast postupného 
přechodu od bažiny k pevné zemi, která je překonatelná. 
Okraj je obvykle nezřetelný a porost podobný jako v okolním 
terénu.  
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