
Reklamace definičních bodů parcel a budov 
 
Reklamace definičních bodů parcel a budov prostřednictvím hromadného podání v souboru XML je 
nutno uvést hlavičkou <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> a jednotlivé případy 
reklamací zapsat do těla XML začínající <reklamace xmlns="urn:cz-
cuzk:schemas:reklamace_def_body:v1.0"> a končící </reklamace>. 
 
 
ID parcel a budov lze získat: 

- ve výměnném formátu katastru nemovitostí (VFK), http://services.cuzk.cz/vfk 
- v aplikaci Veřejný dálkový přístup http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/vyhledej   

Údaje pro přirozenou identifikaci parcel a budov lze získat: 
- v nahlížení do KN, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
- v již uvedených odkazech na aplikaci Veřejný dálkový přístup 

Číselník se seznamem katastrálních území: 
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-
katastralnich-uzemi-a-pracovist-resortu.aspx#SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ 
Číselník se seznamem obcí: 
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-
ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx#UI_OBEC 
Číselník se seznamem typu budov: 
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-
nemovitosti.aspx#SC_T_BUDOV 
 
 
Varianty zadání reklamací definičních bodů: 
 
1. Reklamace definičního bodu parcely dle ID parcely. 
   <polozka_reklamace> 

        <identifikace> 

            <par_id>1234567890</par_id> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1166800.00" y="613300.00"/> 

        <poznamka>zadání parcely přes ID</poznamka> 

    </polozka_reklamace> 

 
2. Reklamace definičního bodu pozemkové parcely dle přirozené identifikace. 
        <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <parcela> 

                <katastr_nemovitosti> 

                    <katuze_kod>123456</katuze_kod> 

                    <kmenove_cislo>332</kmenove_cislo>   

                    <druh_cislovani>pozemkova</druh_cislovani>                                  

                </katastr_nemovitosti> 

            </parcela> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1157020.20" y="616130.25"/> 

        <poznamka>zadání pozemkové parcely přirozenou identifikací       

  </poznamka> 

    </polozka_reklamace>            

 
 

http://services.cuzk.cz/vfk
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/vyhledej
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-katastralnich-uzemi-a-pracovist-resortu.aspx#SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-katastralnich-uzemi-a-pracovist-resortu.aspx#SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx#UI_OBEC
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx#UI_OBEC
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-nemovitosti.aspx#SC_T_BUDOV
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-nemovitosti.aspx#SC_T_BUDOV


3. Reklamace definičního bodu stavební parcely dle přirozené identifikace. 
         <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <parcela> 

                <katastr_nemovitosti> 

                    <katuze_kod>123456</katuze_kod> 

                    <kmenove_cislo>584</kmenove_cislo> 

                    <poddeleni_cisla>3</poddeleni_cisla>   

<!-- podlomení parcelního čísla není povinné --> 

                    <druh_cislovani>stavebni</druh_cislovani> 

                </katastr_nemovitosti> 

            </parcela> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1158900.00" y="614380.20"/> 

        <poznamka>zadání stavební parcely přirozenou identifikací  

  </poznamka> 

    </polozka_reklamace>   

       
4. Reklamace definičního bodu budovy dle ID budovy. 
       <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <bud_id>1234567809</bud_id> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1049650.23" y="760920.54"/> 

        <poznamka>zadání budovy přes ID</poznamka> 

    </polozka_reklamace> 

  
5. Reklamace definičního bodu budovy s číslem popisným dle přirozené identifikace. 
        <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <adresa> 

                <cast_obce>654321</cast_obce> 

                <domovni_cislo cislo="62" typ="popisne"></domovni_cislo> 

            </adresa> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1058470.67" y="728419.17"/> 

        <poznamka>zadání budovy s číslem popisným přirozenou identifikací  

  </poznamka> 

    </polozka_reklamace> 

 
6. Reklamace definičního bodu budovy s číslem evidenčním dle přirozené identifikace. 
       <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <adresa> 

                <cast_obce>654321</cast_obce> 

                <domovni_cislo cislo="120" typ="evidencni"></domovni_cislo> 

            </adresa> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1067925.55" y="728950.23"/> 

        <poznamka>zadání budovy s číslem evidenčním přirozenou identifikací  

  </poznamka> 

    </polozka_reklamace>  

   
7. Reklamace definičního bodu budovy bez č.p./č.e. dle ID parcely, na které budova stojí. 
         <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <budova_na_parcele> 

                <par_id>1234567089</par_id> 

            </budova_na_parcele> 

        </identifikace> 



        <nova_poloha x="1052362.44" y="529510.00"/> 

        <poznamka>zadání budovy bez č.p./č.e. přes ID parcely</poznamka> 

    </polozka_reklamace>   

   
8. Reklamace definičního bodu budovy bez č.p./č.e. dle přirozené identifikace parcely, na které 
budova stojí. 
     <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <budova_na_parcele> 

                <katastr_nemovitosti> 

                    <katuze_kod>123456</katuze_kod> 

                    <kmenove_cislo>695</kmenove_cislo> 

                    <druh_cislovani>pozemkova</druh_cislovani>      

                </katastr_nemovitosti> 

            </budova_na_parcele> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1049245.22" y="533250.99"/> 

        <poznamka>zadání budovy bez č.p./č.e. přirozenou identifikací  

parcely </poznamka> 

    </polozka_reklamace>  

 
9. Reklamace definičního bodu rozestavěné budovy dle ID parcely, na které budova stojí.    
       <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <budova_na_parcele> 

                <par_id>1234560789</par_id> 

            </budova_na_parcele> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1050959.66" y="537220.00"/> 

        <poznamka>zadání rozestavěné budovy přes ID parcely</poznamka> 

    </polozka_reklamace>   

  
10. Reklamace definičního bodu rozestavěné budovy dle přirozené identifikace parcely, na které 
budova stojí.  
    <polozka_reklamace> 

        <identifikace> 

            <budova_na_parcele> 

                <katastr_nemovitosti> 

                    <katuze_kod>123456</katuze_kod> 

                    <kmenove_cislo>932</kmenove_cislo>   

                    <poddeleni_cisla>78</poddeleni_cisla> 

                    <druh_cislovani>pozemkova</druh_cislovani>                        

                </katastr_nemovitosti> 

            </budova_na_parcele> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1053205.00" y="542810.40"/> 

        <poznamka>zadání rozestavěné budovy přirozenou identifikací  

parcely</poznamka> 

    </polozka_reklamace>  

   
11. Reklamace definičního bodu budovy vodního díla dle ID parcely, na které budova stojí. 
        <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <budova_na_parcele> 

                <par_id>1234506789</par_id> 

            </budova_na_parcele> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1037190.39" y="714080.62"/> 

        <poznamka>zadání budovy vodního díla přes ID parcely</poznamka> 



    </polozka_reklamace>   

   
12. Reklamace definičního bodu budovy vodního díla dle přirozené identifikace, na které budova 
stojí. 
         <polozka_reklamace> 
        <identifikace> 

            <budova_na_parcele> 

                <katastr_nemovitosti> 

                    <katuze_kod>123456</katuze_kod> 

                    <kmenove_cislo>177</kmenove_cislo>  

                    <druh_cislovani>stavebni</druh_cislovani> 

                </katastr_nemovitosti> 

            </budova_na_parcele> 

        </identifikace> 

        <nova_poloha x="1024888.88" y="745440.00"/> 

        <poznamka>zadání budovy vodního díla přirozenou identifikací  

parcely</poznamka> 

    </polozka_reklamace> 

 
 


