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Tento orientační ceník je platný od 5/2009 

 
Orienta ční ceník geodetických prací a služeb 

(Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %.) 
 

Geometrické plány (GP) / vyty čování hranic: 
 
Cena za 1 MJ(100 m nové nebo vytyčované hranice): 
 

Počet MJ Vytyčení hranice  
Geometrický plán  

parcela KN 
Geometrický plán  

parcela ZE *3 Příplatek * 
GP 

věcné b řemeno 
GP 

budova 

1 7 000 Kč*2 6 500 Kč 9 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

2 - 10 5 000 Kč*2 5 900 Kč 7 000 Kč 1 500 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč 

11 - více dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou 
 
Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka , 1 MJ = 100 m nově vytvořené nebo vytyčované hranice 
  *  Příplatek se zavádí při měření v lese, v zástavbě, v zarostlém nebo obtížně přístupném 
      prostředí, sklonitém terénu apod. 
  *2    Podle §87 odst. 3 nové vyhlášky č. 26/2007 Sb. se při vytyčení hranice pozemků rozesílá 
      celá dokumentace o vytyčení hranice pozemku všem dotčeným vlastníkům, a proto za 
      každého dotčeného vlastníka je účtován příplatek ve výši 250,- Kč (náklady na kopii 
      dokumentace a její rozeslání) 
  *3  ZE – parcela dosud vedená ve zjednodušené evidenci 
 
 Při měření v lokalitě, kde nejsou nebo jsou těžko dostupné připojovací body (do okruhu cca 300 

m), se k ceně připočítává cena za připojení na souřadnicovou síť. Cena těchto bodů je 1.000,- 
Kč za 1 bod. 

 
 
Stabilizace lomového bodu hranice (cena stabilizace je včetně dřevěného kolíku): 
 

 znak z plastu znak z plastu kamenný mezník  hřebová zna čka 
 (bez dřevěného kolíku) 

 8 x 8 cm 16 x 16 cm 12 x 12 cm cca 6 cm 

Počet bod ů: Cena za 1 bod:  Cena za 1 bod:  Cena za 1 bod: Cena za 1 bod: 

1 - 20 200 Kč 450 Kč 600 Kč 55 Kč 

21 - 50 170 Kč 420 Kč 550 Kč 45 Kč 

51 - více 150 Kč 380 Kč 510 Kč 40 Kč 

 
  
Výpočet cen: 
 

Vytyčení - cena se počítá za 100 m vytyčené hranice jak stávající hranice zobrazené v mapě katastru 
nemovitostí, tak nově vznikající hranice (např. při dělení pozemku) 
 
GP - cena se počítá za 100 m pouze nově vznikající hranice nikoliv i za stávající vytyčovanou hranici! 
 
Výpočet měrných jednotek - celá měrná jednotka se rozumí i započatá další měrná jednotka, tj. např. 
130 m jsou 2 MJ 
 
Při stabilizaci katastrální hranice je podle vyhlášky 190/1996 Sb. povinnost tuto hranici stabilizovat 
mezníkem 16 x 16 cm 
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Výškopis a polohopis: 
 
Cena za 1 MJ ( 1 ha zaměření) 
 
 

  Polohopis Výškopis (v četně polohopisu) 

Počet MJ Cena za 1 MJ Cena za 1 MJ 

0,5 6 000 Kč 7 000 Kč 

1 8 000 Kč 12 000 Kč 

2 - 10 6 500 Kč 10 000 Kč 
11 a více dohodou dohodou 

 
 
Výpočet cen: 
 
 Výškopis obsahuje i polohopis. 
 
 Příplatek za zarostlé prostředí, zástavbu  
 nebo jinak nepřístupný terén:     + 40 až 120 % (podle situace) 
 
 Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %. 
 
 
Obecné zam ěření hranic a identifikace parcel 
 
 

 měrná jednotka 
MJ Cena: 

zaměření obecné hranice 1 MJ (100 m) od 350 Kč 

identifikace parcel 1 MJ (1 ha) od 550 Kč 

prvek polohopisu/výškopisu  1 bod od 80 Kč / 100 Kč 

 
 
  Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %. 
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Vytyčení stavby: 
 
Cena za 1 vytyčovaný bod (stabilizace kolíkem) 
 
 

 Polohov ě Výškov ě 

1 bod 350 Kč 700 Kč

 

 běžný rodinný d ům Větší nebo členit ější 
objekt 

Protokol o vyty čení 
stavby 

(bez vyty čení v terénu)  
4 500 Kč 5 500 Kč

 
   Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 % 
 
Výpočet cen: 
 
 Minimální cena vytyčení stavby je 5 000 Kč. 
 V ceně je zahrnut protokol o vytyčení stavby. 
 
 Příplatek za nepřehledný či sklonitý terén 
 nebo jinak nepřístupný terén:    + 40 až 120 % (podle situace) 
 
 Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %. 
 
 
 
Nivelace: 
 
Cena za 1 MJ (1 km pořadu) 
 

 Nivelace – 
velmi p řesná 

Nivelace – 
přesná nivelace 

Nivelace – 
technická nivelace  

Počet MJ Cena za 1 MJ Cena za 1 MJ Cena za 1 MJ 

1 14 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč

2 - 5 12 000 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč

6 - 10 10 000 Kč 6 000 Kč 1 900 Kč

 
   Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 % 
 
Výpočet cen: 
 
 K ceně nivelace se připočítává ještě cena na výpočet nivelačního pořadu a to 1 500 Kč 
 za celý nivelační pořad + cena 2 000 kč za každý požadovaný nivelovaný bod. 
 
 Příplatek za nepřehledný či sklonitý terén 
 nebo jinak nepřístupný terén:    + 40 až 120 % (podle situace) 
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Ostatní: 
 
 

 měrná jednotka 
MJ Cena: 

Návrh na d ělení pozemku 
(nutné pro souhlas s d ělením 

pozemku od stavebního 
úřadu nebo obce) 

1 návrh 
2 000 Kč 

+ sleva 6% na 
vyhotovení GP 

Ověření již vyhotoveného GP  1x ověření 
jednoho GP velikosti A3 

40 Kč 

Příprava kupních smluv 
(pozemky) 1x kupní smlouva 3 000 Kč 

+ náklady na podklady 

Zprost ředkování vkladu do 
katastru nemovitostí 1x vklad do KN 1 000 Kč 

+ náklady na kolky atd. 

Hodinová sazba pro ostatní 
výkony 1 hodina 650 Kč 

 
 

Vysvětlivky: GP – geometrický plán 
 
  Při objednání návrhu na dělení pozemku a zároveň GP, poskytujeme 6% slevu 
  na vyhotovení geometrického plánu podle schváleného návrhu na dělení 
  pozemku. 

 
    Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 % 
 

 


