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„Hlavním cílem budování DTM a DMVS je
podpora územního a stavebního řízení a 
lepší koordinace stavebních prací.“

▪ rozvoj technické i dopravní infrastruktury, 
▪ krizové řízení, 
▪ územně analytické podklady, 
▪ zjednodušení správy majetku, …



Současný stav

▪ Technické mapy obcí a krajů vznikaly doposud na 
dobrovolné bázi.

▪ V dostatečné míře nebyl sjednocen a standardizován 
jejich datový obsah, aktualizační procesy, ani využití 
dat třetími stranami. 

▪ V obci která má technickou mapu a obecně závaznou 
vyhlášku, tak stavebníci mají povinnost předat 
podklady pro aktualizaci technické mapy. 











Povinnosti stanovené zákonem

▪ Novelou zákona o zeměměřictví č. 47/2020 Sb. byla 
uložena krajům povinnost vybudovat do 30. 6. 2023 
krajské DTM.

▪ ČÚZK vybuduje Informační systém digitální mapy 
veřejné správy, který bude pro krajské DTM zajišťovat 
služby, které je vhodné provozovat centrálně.

▪ Zákon uložil povinnosti i dalším subjektům a mezi nimi 
obcím. 





Zeměměřický zákon (č. 47/2020 Sb.)

Digitální technická mapa (DTM)

„Databázový soubor obsahující údaje o dopravní a 
technické infrastruktuře a vybraných přírodních, 
stavebních a technických objektech a zařízeních, které 
zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o 
záměrech na provedení změn dopravní a technické 
infrastruktury.“



Zeměměřický zákon (č. 47/2020 Sb.)

▪ Správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené 
působnosti. 

▪ Obsah DTM kraje je stanoven vyhláškou č. 393/2020 
Sb., o digitální technické mapě kraje.

▪ Obsah DTM krajů má dvě množiny dat:
▪ dopravní a technické infrastruktury (DTI),
▪ základní prostorovou situaci (ZPS).



TI



ZPS



Zeměměřický zákon (č. 47/2020 Sb.)

▪ Pro data DTI a ZPS zákon stanovuje různé editory a 
zásadně odlišné principy aktualizace:
▪ DTI: vlastníci, správci, provozovatelé, respektive 

jejich editoři,
▪ ZPS: pracovníci kraje na základě podkladů od 

stavebníků (geodetů).
▪ Obecně platí, že za správnost, úplnost a aktuálnost 

zapisovaných údajů zodpovídá editor.



Zeměměřický zákon (č. 47/2020 Sb.)

Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

▪ DMVS je tvořena kompozicí:
▪ katastrální mapy, <--- centrální řešení (ČÚZK)
▪ ortofotomapy, <--- centrální řešení (ČÚZK/ZÚ)
▪ krajských DTM. <--- decentralizované řešení (kraje)



Zeměměřický zákon (č. 47/2020 Sb.)

Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

▪ IS DMVS v gesci ČÚZK zajišťuje:
▪ editační rozhraní,
▪ publikační rozhraní (portál DMVS),
▪ seznam vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a 

technické infrastruktury (+ údaje v jakém území působí),
▪ seznam editorů.
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V současné době řešíme:
▪ naplnění seznamu vlastníků, 

správců a provozovatelů 
▪ implementaci IS DMVS



Zeměměřický zákon (č. 47/2020 Sb.)

Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

▪ Dle bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 
47/2020 Sb., a v souladu s ustanovením § 4d odst. 3 
písm. c) poskytnou vlastníci, správci a provozovatelé
dopravní a technické infrastruktury na výzvu ČÚZK 
údaje potřebné pro zprovoznění IS DMVS.
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Verifikační registr IS DMVS

▪ shromáždit dostupná údaje ze stávajících evidencí,
▪ zpracovat a konsolidovat získané údaje,
▪ ověřit údaje proti věrohodným zdrojům, 
▪ učinit výzvu ČÚZK a oslovit vlastníky, správce a 

provozovatele DI  a TI,
▪ umožnit neobeslaným subjektům provést registraci, 
▪ naplnit, spustit a provozovat Registr subjektů.



(1) Registrace uživatele



(2) Potvrzení registrace uživatele



(3) Výběr typu registrovaného subjektu



(4) Vyplnění nebo kontrola údajů subjektu



(5) Dokončení registrace



obce subjekty
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Aktivace!

15.6.2022 3Q 2022 12/2022 1Q 2023



Aktuálně na ČÚZK řešíme …
▪ Vybudování IS DMVS

▪ smlouva uzavřena 11/2021,
▪ probíhá vývoj první implementační etapy 

▪ LMS s pixelem 12,5 cm
▪ práce za rok 2021 dokončeny,
▪ prováděcí smlouvy na rok 2022 jsou podepsány.

▪ Posílení HW centrální infrastruktury ČÚZK
▪ byly pořízeny nové procesory,
▪ VZ na diskové pole a další komponenty pro centrální HW.  



2021

2022



Aktuálně na ČÚZK řešíme …
▪ Archiv ZÚ

▪ byl pořízen HW (diskové pole),
▪ VZ na SW archivu,
▪ VZ na letecký nosič a senzory pro LMS.

▪ Novela vyhlášky č. 393/2020 Sb.
▪ je připravena  novela vyhlášky v rozsahu oprav chyb 

zjištěných při implementaci (účinnost až 1. července 
2023).





Na ČÚZK spolupracujeme na …
▪ Aktualizaci JVF DTM v rámci TAČR projektu

▪ probíhá v souladu s novelou vyhlášky (JVF DTM 1.4.2),
▪ sběr podnětů na opravu a doplnění JVF DTM,
▪ příprava na přebrání portálu JVF DTM pod správu ČÚZK.

▪ Zlepšení informovanosti obcí
▪ připraven leták pro obce,
▪ připraven obsáhlý informativní text. 

▪ Přípravě standardu ke způsobu pořizování a interpretace dat 
DTM - Ontologický katalog 





Harmonogram pro externí subjekty
▪ Převod dat ZPS do JVF DTM pro úvodní migraci (1Q 2022)
▪ Příprava dat DTI pro úvodní migraci (1Q 2022)
▪ Výzva ČÚZK k registraci vlastníků DTI (2Q-3Q 2022)
▪ Popisy rozhraní a WS na úrovni .wsdl a .xsd (3Q 2022)
▪ Zprovoznění vývojového prostředí IS DMVS pro externí IS (1Q 2023)
▪ Registrace a aktivace subjektů do IS DMVS (1Q 2023)
▪ Pilotní provoz služeb pro migraci a aktualizaci dat DTI (2Q 2023)
▪ Produkční provoz IS DMVS (2Q-3Q 2023)

https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Novinky/Ramcovy-harmonogram-klicovych-kroku-pri-budovani-I/HMG-unor_2022.xlsx.aspx?lang=cs-CZ


Děkuji za pozornost.

Ing. Jiří Formánek
jiri.formanek@cuzk.cz
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