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Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností, 

u nichž má smysl sledovat jejich tržní ceny podle regionů. 

Kolegové, zeměměřiči. Vyplňte dotazník, který je dostupný i na 
Webu Zeměměřiče (id = 2999), a pošlete ho do redakce. Připra-
vujeme přehled obvyklých cen podle regionů. Výsledky nebudou 
personifikované a vámi udané ceny za zeměměřické práce nebu-
dou zveřejněny adresně. Jde nám o určení intervalu obvyklých 
cen a orientaci vašich zákazníků v cenách za geodetické práce.

Výsledky ankety budeme široce prezentovat před odbornou 
i laickou veřejností. 5 vylosovaných účastníků ankety budeme 
zdarma 1/4 roku propagovat na Webu Zeměměřiče bannerovou 
kampaní a upozorňovat tak na jejich služby. Podělte se s veřej-
ností o vaše ceny - reálné nebo kalkulované. Je to konkrétní 
krok, jak narovnat ceny za zeměměřické práce s jinými odbor-
nými profesemi (notáři, právníky, architekty…). Nepromarněte 
šanci. K vyplnění lze i oxeroxovat tuto stranu.  - redakce

Vyplňte cenu v tabulkách a kraj: zde vyplňte

MJ - měrná jednotka, Kč - cena, kterou vyplňte
1. Geodetický bod, síť bodů bodového pole

Položka - výkon MJ Kč

01 - Zaměření, výpočty a vyhotovení 
dokumentace geodetického bodu

1 geodetický 
bod

02 - Připojení na závazný referenční 
systém - zaměření a výpočty dočasně 
stabilizovaného měřického bodu

1 měřický 
bod

03 - Nivelace přesnosti 0 ≤ 3 mm 1 km nivel. p.

04 - Nivelace přesnosti 3 mm ≤ 0 ≤ 10 mm 1 km nivel. p.

05 - Nivelace přesnosti 0 ≥ 10 mm 1 km nivel. p.

2. Tematická mapa velkého měřítka pro správu území

Položka - výkon MJ Kč

01 - Tematická mapa 
(polohopis s popisem a výškopis)
- zastavěné území
- zalesněné/křovinaté území
- výškově velmi členitý terén

1 ha mapova-
ného území

02 - Tematická mapa 
(polohopis s popisem a výškopis)
- částečně zastavěné území
- částečně zalesněné/křovinaté území
- výškově členitý terén

1 ha mapova-
ného území

03 - Tematická mapa 
(polohopis s popisem a výškopis)
- nezastavěné území
- nezalesněné území
- přehledný rovnoměrný terén

1 ha mapova-
ného území

04 - Zaměření a zobrazení samostatného 
délkového prvku obsahu mapy

100 m délko-
vého prvku

05 - Zaměření a zobrazení samostatného 
bodového prvku obsahu mapy

1 bodový 
prvek

3. Mapový podklad pro projekt stavby nebo terénní úpravy 
(polohopis a výškopis)

Položka - výkon MJ Kč

01 - Mapový podklad pro projekt 
(polohopis s popisem a výškopis)
- zastavěné území
- zalesněné/křovinaté území
- výškově velmi členitý terén

1 ha mapova-
ného území

02 - Mapový podklad pro projekt 
(polohopis s popisem a výškopis)
- částečně zastavěné území
- částečně zalesněné/křovinaté území
- výškově členitý terén

1 ha mapova-
ného území

03 - Mapový podklad pro projekt 
(polohopis s popisem a výškopis)
- nezastavěné území
- nezalesněné území
- přehledný rovnoměrný terén

1 ha mapova-
ného území

04 - Mapový podklad pro projekt rodin-
ného domu nebo jiné jednoduché stavby 
(polohopis a výškopis)

mapované 
území do 
2 500 m2

4. Vytyčovací síť stavby nebo terénní úpravy

Položka - výkon MJ Kč

01 - Vytyčovací síť povrchových objektů 
stavby nebo terénní úpravy - polohové 
a výškové zaměření a vyhotovení doku-
mentace

1 bod vytyčo-
vací sítě

02 - Vyhotovení geodetických údajů bodu 1 bod vytyčo-
vací sítě

5. Vytyčení stavby nebo terénní úpravy

Položka - výkon MJ Kč

01 - Vytyčení polohy povrchových objektů 
stavby do 20 bodů 20 bodů

         každý další bod 1 bod

02 - Vytyčení zajišťovacích bodů 1 bod

03 - Určení výšky polohově vytyčených 
bodů (zajišťovacích bodů) trigonometricky 1 bod

04 - Určení výšky polohově vytyčených 
bodů (zajišťovacích bodů) nivelací 1 bod

05 - Vytyčení objektu mostu do 10 bodů 10 bodů

         každý další bod 1 bod

06 - Určení výškových bodů stavby 1 bod

07 - Vyhotovení vytyčovacího výkresu 
podle platné projektové dokumentace 1 bod

08 - Vytyčení polohy rodinného domu 
nebo obdobné stavby 1 stavba

09 - Určení výšek vytyčených bodů 1 stavba
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6. Kontrolní nebo ověřovací měření objektů staveb

Položka - výkon MJ Kč

01 - Kontrolní nebo ověřovací měření 
povrchových objektů stavby do 20 bodů 20 bodů

         každý další bod 1 bod

02 - Kontrolní nebo ověřovací měření 
objektů mostů do 10 bodů 10 bodů

         každý další bod 1 bod

7. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby 
nebo terénní úpravy

Položka - výkon MJ Kč

01 - Zaměření a dokumentace povrcho-
vých objektů stavby do 20 bodů 20 bodů

         každý další bod do 100 bodů 1 bod

         každý další bod nad 100 bodů 1 bod

02 - Zaměření a dokumentace objektů 
mostů do 20 bodů 20 bodů

         každý další bod 1 bod

03 - Zaměření a dokumentace trasy 
inženýrské sítě do 300 m trasy sítě

300 m trasy 
sítě

         každých dalších 100 m trasy sítě 100 m trasy 
sítě

04 - Zaměření okolního polohopisu sou-
časně s dokumentovanou inženýrskou sítí

1 bod poloho-
pisu

05 - Zaměření a dokumentace rodinného 
domu nebo jiné jednoduché stavby

1 jednoduchá 
stavba

06 - Zaměření a dokumentace rodinného 
domu nebo jiné jednoduché stavby navíc 
ke geometrickému plánu

1 jednoduchá 
stavba

8. Určení svislých nebo vodorovných posunů (deformací) 
objektu

Položka - výkon MJ Kč

01 - Zaměření, výpočty a dokumentace 
svislých posunů do 10 bodů 10 bodů

         každý další bod 1 bod

02 - Zaměření, výpočty a dokumentace 
vodorovných posunů do 10 bodů 10 bodů

         každý další bod 1 bod

9. Vytyčení hranice pozemku

Položka - výkon MJ Kč

01 - Vytyčení hranice pozemku do 100 m 
hranice

100 m vyty-
čené hranice

02 - Vytyčení hranice pozemku do 500 m 
hranice

100 m vyty-
čené hranice

každých dalších 100 m hranice 
pozemku

100 m vyty-
čené hranice

03 - Vytyčení hranice pozemku podle 
projektu pozemkových úprav

100 m vyty-
čené hranice

04 - Stabilizace lomového bodu hranice 
mezníkem s plastovou hlavou

1 lomový bod 
hranice

05 - Stabilizace lomového bodu hranice 
kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou 
Ø 20 mm

1 lomový bod 
hranice

10. Geometrický plán (GP)

Položka - výkon MJ Kč

01 - Vyhotovení GP pro:
         rozdělení pozemku
         změnu hranice pozemku

100 m nové 
hranice

         vyznačení budovy
         vyznačení vodního díla

100 m nové 
hranice

02 - Vyhotovení GP pro:
         vyznačení rodinného domu
         vyznačení garáže
         vyznačení jiné jednoduché stavby
         vyznačení přístavby budovy

1 jednoduchá 
stavba

03 - Vyhotovení GP pro doplnění katastru 
o pozemek dosud evidovaný zjednoduše-
ným způsobem (obnovení pozemků PK)

100 m nové 
hranice

04 - Vyhotovení GP pro průběh vytyče-
né nebo vlastníky upřesněné hranice 
pozemků

100 m 
hranice

05 - Vyhotovení GP pro opravu geometric-
kého a polohového určení nemovitosti

100 m opra-
vené hranice

06 - Vyhotovení GP pro vymezení věcného 
břemene

100 m hrani-
ce břemene

07 - Vyhotovení GP pro vymezení věcného 
břemene inženýrské sítě

100 m trasy 
sítě

08 - Vyhotovení GP pro vymezení věcného 
břemene inženýrské sítě podle geodetic-
ké dokumentace skutečného provedení 
stavby sítě

100 m trasy 
sítě

11. Hodinové a paušální sazby

Položka - výkon MJ Kč

01 - Výkon úředně oprávněného zeměmě-
řického inženýra (ÚOZI) 1 hodina

02 - Výkon zeměměřického inženýra 1 hodina

03 - Výkon zeměměřického technika 1 hodina

04 - Výkon zeměměřického pomocníka 
(figuranta) 1 hodina

05 - 1 den činnosti měřické skupiny 1 den 
(8 hodin)

06 - 1/2 dne činnosti měřické skupiny 1/2 dne 
(4 hodiny)

07 - Doprava měřické skupiny 1 km

08 - Čas měřické skupiny strávený 
dopravou 1 hodina

Pokud zašlete formulář o cenách neanonymně, budou mít vaše 
data dvojnásobnou váhu před nepodepsanými (neověřitelnými) 
daty. Extrémní ceny za geodetické práce překračující rozumnou 
mez nebudou do průzkumu zahrnuty.

Zbytečně nad dotazníkem „nešpekulujte“, vyplňte ho podle 
vašeho nejlepšího svědomí a odešlete. Pokud třeba používáte 
jinou cenu pro malého zákazníka a jinou pro velkou zakázku, 
zapište pouze jednu cenu (průměr, odhad, přání nebo tu vyšší 
cenu…). Potřebujeme v každém řádku pouze jedno číslo 
- jednu cenu. V případě, že máte více poboček, pracujete ve více 
krajích, vyplňujte více dotazníků. Přehled nabídkových cen za 
zeměměřické činnosti budeme počítat a publikovat po regio-
nech. Interval <-10 %; +20 %> od váženého aritmetického 
průměru bude představovat ceny obvyklé. Tyto ceny budeme 
publikovat. Úspěšnost průzkumu závisí jen na vás a vaší ochotě 
věnovat dotazníku chvilku času.

Dotazníky odešlete do redakce poštou nebo emailem 
do 31. srpna 2008.

Děkujeme.  - Petr Polák (odborný garant) a Radek PETR

Kontakt na vás 
- razítko, podpis, datum
(nebude zveřejněn):

ANNA LÝZA
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