
Přehled tematických okruhů 

ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění  

pro ověřování výsledků zeměměřických činností  

v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb. 
 

Obecná část zkoušky 
 

1. Zeměměřické a katastrální orgány, jejich územní a věcná působnost. 

2. Vymezení zeměměřických činností a odborně způsobilé osoby k výkonu zeměměřických 

činností. 

3. Vymezení a využití zeměměřických činností ve veřejném zájmu s důrazem na činnosti pro 

potřeby obrany státu. 

4. Zásady použití měřidel pro výkon zeměměřických činností ve veřejném zájmu. 

5. Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností – poskytování výsledků 

zeměměřických činností, vstup na nemovitosti, zřizování a umísťování měřických značek, 

signalizačních a ochranných zařízení bodů bodového pole, náhrada za majetkové újmy 

a omezení využívání nemovitostí. 

6. Povinnosti při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se 

zvláštním režimem ochrany. 

7. Ověřování výsledků zeměměřických činností – výsledky zeměměřických činností 

podléhající ověřování, udělení, zánik a odejmutí úředního oprávnění k ověřování výsledků 

zeměměřických činností, rozsah jednotlivých druhů úředního oprávnění, práva 

a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním, náležitosti a forma ověření. 

8. Přestupky na úseku zeměměřictví – přestupky fyzických, právnických a podnikajících 

fyzických osob, osob oprávněných vykonávat zeměměřické činnosti a fyzických osob, 

kterým bylo uděleno úřední oprávnění, opakované spáchání přestupku na úseku 

zeměměřictví. 

9. Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví – 

jejich věcná působnost. 

10. Orgány státní správy v oblasti metrologie – jejich věcná působnost. 

11. Autorizovaná metrologická střediska. 

12. Přestupky v oblasti metrologie. 

13. Měřidla – jejich rozdělení a účel použití, návaznost. 

14. Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku a dovezených měřidel. 

15. Působnost Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti při 

obranné standardizaci. 

16. Český obranný standard, jeho tvorba. 

 

Zvláštní část zkoušky 
 

1. Geodetické referenční systémy a státní mapová díla závazná na celém území České 

republiky, zásady jejich používání, technické parametry geodetických referenčních 

systémů. 

2. Předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí – 

předmět správy bodových polí, obsah správy základních bodových polí, zhušťovacích 



bodů a podrobných bodových polí, rozdělení bodových polí, technické požadavky na body 

základního polohového bodového pole, zhušťovací body, body výškového a tíhového 

bodového pole, poskytování údajů o bodech, náležitosti podání týkajících se bodových 

polí. 

3. Správa státních mapových děl vydávaných pro potřeby obrany státu – předmět správy, 

obsah správy a užití státních mapových děl vydávaných Ministerstvem obrany. 

4. Správa digitálních geoprostorových databází využívaných pro potřeby obrany státu – 

předmět správy, obsah správy, formy poskytování dat, podmínky zveřejnění a užití dat 

digitálních geoprostorových databází využívaných pro potřeby obrany státu. 

5. Polohové a výškové geodetické základy, technické požadavky na geodetické body, 

metody jejich určení, měřické sítě a technické požadavky na ně. 

6. Metody sběru dat pro tvorbu map, geodatabází a zeměměřických produktů určených pro 

potřeby obrany státu; principy, vhodnost použití, požadavky na přesnost měření. 

7. Posouzení přesnosti zobrazení obsahu map, geodatabází a zeměměřických produktů 

určených pro potřeby obrany státu. 

8. Měřidla využívaná v zeměměřictví, ověřování a kalibrace měřidel, zákonné lhůty, 

omezení pro jejich použití. 

9. Nejistoty měření (standardní nejistota, rozšířená nejistota, směrodatná odchylka, mezní 

odchylka). 

10. Geodetické terestrické metody určování polohopisu a výškopisu. 

11. Geodetické GNSS metody určování polohopisu a výškopisu. 

12. Fotogrammetrické metody určování polohopisu a výškopisu. 

13. Postupy při vytýčení prostorové polohy s využitím terestrických metod a metod 

založených na technologii GNSS. Vytyčovací protokoly, obsah a náležitosti. Kontrola 

vytyčení, přesnost kontrolního vytyčení, posuzování výsledků vytyčení, vytyčovací 

odchylky. 

14. Měřické postupy k zajištění úplnosti a správnosti výsledků zeměměřických činností. 

15. Oborná terminologie v oblasti výkonu zeměměřických činností, zejména výkonu 

zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky. Používání 

odpovídající odborné terminologie je zohledňováno v rámci hodnocení jednotlivých 

odpovědí na otázky obecné a zvláštní části zkoušky odborné způsobilosti a obhajoby 

samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností. 

 

  



Seznam předpisů, norem a doporučené odborné literatury 

ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění  

pro ověřování výsledků zeměměřických činností  

v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb. 
 

Obecná část zkoušky 
 

1) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, v platném znění. 

2) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění. 

3) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. 

4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 

mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, v platném znění. 

5) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. 

6) Vyhláška č. 81/2014 Sb., o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování 

výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany, v platném znění. 

 

7) Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, 

metrologie a státního zkušebnictví, v platném znění. 

8) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. 

9) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, 

v platném znění. 

10) Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách 

a o jejich označování, v platném znění. 

11) Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti 

výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 

v platném znění. 

 

Zvláštní část zkoušky 
 

1) ČSN 013410. Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy. Praha: Český 

normalizační institut, 2014. 
2) ČSN 013411. Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. Praha: Český normalizační 

institut, 1990. 
3) ČSN 17123. Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení geodetických 

a měřických přístrojů.  Praha: Český normalizační institut, 2006. 

4) ČSN 19138. Míry kvality dat.  Praha: Český normalizační institut, 2010. 

5) ČSN 19157. Kvalita dat.  Praha: Český normalizační institut, 2015. 

6) ČSN 722518. Kamenné prvky ke značení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 

7) ČSN 730401. Názvosloví v geodézii a kartografii. Praha: Český normalizační institut, 

1990. 

8) ČSN 730402. Značky veličin v geodézii a kartografii. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010, ve znění změny 1. 

9) ČSN 730415. Geodetické body. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví, 2010. 



 

10) STANAG 2211, Ed. 7, Geodetické systémy, kartografická zobrazení, souřadnicové 

a hlásné sítě. 

11) AGeoP-21(A)(1), Geodetické systémy, kartografická zobrazení, souřadnicové a hlásné sítě, 

12) STANAG 2215, Ed. 7, Hodnocení pozemních a leteckých map a digitálních 

topografických dat. 

13) STANAG 2592, Ed. 2, Soustava specifikací geografických informací NATO (NGIF). 

14) AGeoP-11(B)(1), Soustava specifikací geografických informací NATO (NGIF). 

15) STANAG 3412, Ed. 7, Letecké informace na leteckých mapách. 

16) STANAG 3689, Ed. 6, Přepis zeměpisných jmen na mapách. 

17) AGeoP-25(A)(1), Přepis zeměpisných jmen na mapách. 

18) STANAG 3833, Ed. 4, Značky na mapách výcvikových prostorů pozemních sil. 

19) AGeoP-15(A)(1), Značky na mapách výcvikových prostorů pozemních sil. 

20) STANAG 7164, Ed. 3, Speciální letecké mapy (SAC). 

21) AGeoP-23(A)(1), Speciální letecké mapy (SAC). 

 

22) vojenský předpis Topo-1-3, Používání geodetických referenčních systémů, kartografických 

zobrazení, hlásných systémů a metod transformace a konverze souřadnic v rezortu 

ministerstva obrany (2018). 

23) vojenský předpis Topo-1-4, Mapy výcvikových prostorů (2018). 

24) vojenský předpis Topo-1-6, Speciální letecké mapy (2019). 

25) vojenský předpis Topo-1-7, Zpracování nestandardních kartografických děl (2019). 

26) vojenský předpis Toppo-1-8, Soustava specifikací geografických informací NATO (2021). 

27) vojenský předpis Topo-1-9, Přepis zeměpisných jmen v geografických produktech (2021). 

28) vojenský předpis Topo-2-1, Měřické práce při geodeticko-geofyzikálním zabezpečení 

v rezortu Ministerstva obrany (2013). 

29) vojenský předpis Topo-4-5, Mapové značky pro zpracování topografických map měřítek 

1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 (2008), ve znění 1. a 2. doplňku (2017 a 2022). 

30) Názvoslovná norma NN 06 0101, Terminologie z oblasti geografického zabezpečení. 

Názvoslovná norma (2009). 

 

31) Pub-28-68-01 Vojenská topografie (odborná publikace, 1. vydání, 2011). 

32) Pub-28-68-04 Geodetické souřadnicové systémy, kartografická zobrazení, souřadnicové 

a hlásné sítě (odborná publikace, 1. vydání, 2018). 

33) Metodické pokyny k zpracování nestandardních kartografických děl, čj. MO 341883/2019-

5368. 

34) Katalog produktů a služeb. Praha: Česká republika – Ministerstvo obrany, geografická 

služba Armády České republiky, 2022. 

 

35) SM 113/05/2005, Geodetické zabezpečení vojenských letišť. 

36) SM 203/09/2021, Mapa geodetických údajů 1 : 50 000. 

37) TP 203/06/2014, Technologické pokyny pro zpracování Mapy geodetických údajů 

1 : 50 000. 

38) SM 222/12/2011, Digitální modely reliéfu DMR 1, 2, 3, 4 - Směrnice pro zpracování. 

39) SM 233/04/2015, Směrnice pro tvorbu a vydávání Digitálního modelu území 25, ve znění 

1. doplňku. 

40) TP 233/04/2019, Technologické pokyny pro zpracování 3. aktualizace (válcový typ 

aktualizace) Digitálního modelu území 25. 

41) SM 234/08/2015, Směrnice pro tvorbu a vydávání Digitálního modelu území 100, ve znění 

2. doplňku. 



42) TP 234/04/2020, Zpracování a publikování 3. vydání Topografické mapy 1 : 100 000 

a Digitálního modelu území 100. 

43) SM 236/08/2013, Registr výškových objektů, ve znění 1. doplňku. 

44) TP 236/01/04/2013, Zaměření liniových objektů pro potřeby Registru výškových objektů. 

45) TP 236/01/2021, Registr výškových objektů. 

46) TP 248/06/2016, Technologické pokyny pro zpracování digitálních dat Mapy MIL 

AIP 250. 

47) SM 249/11/2020, Vojenská ortofota, ve znění 2. doplňku. 

48) TP 249/09/2021, Vojenská ortofota. 

49) SM 430/04/2016, Směrnice pro tvorbu a vydávání Vojenské mapy České republiky 

1 : 250 000, ve znění 1. doplňku. 

50) TP 430/07/2016, Technologické pokyny pro zpracování Vojenské mapy České republiky 

1 : 250 000. 

51) SM 436/09/2021, Vojenská mapa České republiky 1 : 500 000. 

52) SM 439/04/2018, Směrnice pro tvorbu a vydávání map vojenských újezdů měřítek 

1 : 25 000 a 1 : 50 000. 

53) TP 439/05/2016, Technologické pokyny pro zpracování Map vojenských újezdů měřítek 

1 : 25 000 a 1 : 50 000. 

54) SM 440/12/2020, Letecká mapa ICAO 1 : 500 000, ve znění 1. doplňku. 

55) SM 441/12/2020, Letecká orientační mapa České republiky 1 : 500 000, ve znění 

1. doplňku. 

56) TP 441/12/2021, Letecká orientační mapa České republiky 1 : 500 000. 

57) TP 447/01/08/2021, Topografická mapa 1 : 25 000. 

58) TP 447/02/08/2021, Topografická mapa 1 : 50 000. 

59) SM 448/01/2009, Směrnice pro tvorbu a vydávání Vojenské mapy České republiky 

1 : 1 000 000, ve znění 1. a 2. doplňku. 

60) TP 448/01/2009, Technologické pokyny pro zpracování Vojenské mapy České republiky 

měřítka 1 : 1 000 000. 

61) SM 455/02/2021, Mapy pro nízké lety 1 : 100 000, ve znění 1. doplňku. 

62) TP 455/01/03/2022, Mapa pro nízké lety 1 : 100 000 (stopy). 

63) TP 455/02/03/2022, Mapa pro nízké lety 1 : 100 000 (metry). 

64) TP 458/04/2017, Technologické pokyny pro přesné zaměření polohy bodu autonomní 

metodou GPS. 

65) SM 904/10/2003 Směrnice pro kontrolu a hodnocení jakosti geografických produktů 

určených pro zabezpečení AČR. 

66) MP 131/2020, Tvorba názvů geografických produktů a aplikačních programových 

vybavení. 

 

67) NEVOSÁD, Zdeněk. Geodézie IV – Základní souřadnicové výpočty, Brno: VA, 1981. U-

1296/IV. 

68) VYKUTIL, Josef. Vyšší geodézie, Praha: Kartografie, 1982. EP VI. 2. 1/82. 

69) NEVOSÁD, Zdeněk. Geodézie VI – Vyrovnání geodetických sítí, Brno: VA, 1984. U-

1296/VI. 

70) PAVLICA, Věnek. Vyrovnávací počet, část 2., teorie chyb a vyrovnání metodou 

nejmenších čtverců, Brno: VA, 1988. S-1625. 

71) Geodetické referenční systémy v České republice. Praha: Výzkumný ústav geodetický 

a kartografický, 1998. 186 s. ISBN 80-85881-09-8. 

72) FRANĚK, Josef. Fotogrammetrie III, Brno: VA, 2000. S-2551/3. 

73) KRATOCHVÍL, Vlastimil. Polohové geodetické sítě. Aplikace metody nejmenších čtverců 

a transformace souřadnic, Brno: VA, 2000. S-464. 



74) KRATOCHVÍL, Vlastimil., FIXEL, Jan. Globální systém Určování polohy – GPS, Využití 

v geodézii, Brno: VA, 2001. S-2180/2. 

75) MIKLOŠÍK, František. Objektivizace hodnocení map a mapových děl, Brno: VA, 2002. S-

619. 

76) Návod pro správu geodetických základů České republiky. Praha: Český úřad zeměměřický 

a katastrální, 2015. 55 s. ISBN 978-80-86918-86-0. 

 

77) PETR, Luboš. Technologie aktualizace DMÚ 25 v ArcGIS – editace. Vojenský 

geografický obzor, 55, 2011, č. 1, s. 30-33. ISSN 1214-3707. 

78) BĚLKA, Luboš. Letecké laserové skenování a tvorba nového výškopisu České republiky, 

Vojenský geografický obzor, 55,2012, č. 1, s. 19-25. ISSN 1214-3707. 

79) VYKOUKAL, Karel. Završení tvorby nové generace výškopisných modelů, Vojenský 

geografický obzor, 55, 2016, č. 2, s. 4-6. ISSN 1214-3707. 

80) LAŽA, Libor., JANUS, Petr. Quo vadis WGS84?. Vojenský geografický obzor, 65, 2021, 

č. 1, s. 11-19. ISSN 1214-3707. 

81) Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí, dostupný na adrese 

http://slovnikcuzk.eu. 

82) Terminologický slovník geografického zabezpečení (GeoTerm), dostupný na Webovém 

portálu geografické služby AČR (Portál GEO). 

83) Seznam zkratek a akronymů, dostupný na Portálu GEO. 
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