
VYUŽITÍ DAT KN VE WEBOVÝCH APLIKACÍCH
BRNO - GID 1. 3. 2018 Stanislav Madron



TVOŘÍME UNIKÁTNÍ 
WEBOVOU SLUŽBU

AUTOMATIZUJEME
VAŠE PROCESY

ŠETŘÍME ČAS PŘI
REALIZACI



● 5x ÚOZI s praxí přes 15 let 

● Jsme oficiálním poskytovatelem dat KN 

● Propojujeme data KN, data LPIS, data RUIAN s daty našich klientů
● Vlastní zkušenosti z majetkoprávních vypořádání na desítkách projektů

● naše aplikace využívá min 100 společností (řádově 500 uživatelů)

ZKUŠENOSTI V PŘÍPRAVĚ STAVEB 
A SPRÁVĚ MAJETKU



NAŠE ŘEŠENÍ S DATY KN

TRANSAKČNÍ 
CENY

Transakční ceny 
pozemků z dat KN

SPRÁVA
MAJETKU

Pachtovní smlouvy
Analýza vlastnictví

Daně, platby, směny

MAJETKOPRÁVNÍ
PŘÍPRAVA STAVEB



Představení modulů aplikace
SyMAP
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Běžný postup



Automatizovaný postup 
s aplikací



Vzájemné porovnání vlastnictví dle 
stavu KN a majetku dle skutečnosti



Co to umí? (mapa)

Majetkoprávní přehled =
prostorové porovnání majetku 
(ideálního silničního pozemku) 

a vlastnictví v KN

▇ plochy v pořádku
▇ plochy nadbytečné 
▇ nutné vypořádat aa

Hranice pro 
oddělení GP
pro výkup

Hranice pro 
oddělení GP
pro prodej či 

směnu

Hranice v 
pořádku



Co to umí? (přehled)













Ukázka majetkové analýzy
Subjekt Vlastníci 

[počet]
Výměra 

[ha]
Výměra 

[%]

Kraj (SÚS) 1 2 906 85%

fyzické osoby (nad 10 m2) 12 506 185 5%

obce, města 889 179 5%

ŘSD ČR, Lesy ČR, Povodí, 
SPÚ, ÚZSVM

1 055 83 3%

právnické osoby 
(mimo stát, obce, kraje)

2 487 66 2%

Problémy se dotýkají až 50% délky komunikací



Zrychlení zákaznických staveb



Zájmové 
území, 

projektovaná 
trasa 

(DGN, DWG, DXF, SHP)

mapa 
dle povahy 
vlastnictví

databáze parcel,
databáze 
vlastníků

Jak to funguje?
VÝSTUP VSTUP

popisná data KN mapy KN



Co to umí? (mapa)

vlastník neznámý

exekuce / insolvence

více než 10 vlastníků

státní, krajské, obecní 

vlastník fyzická osoba

vlastník právnická osoba



Jaké jsou výsledky?
● výstupem je katastrální mapa dle povahy vlastnictví, databáze parcel a 

databáze vlastníků



Systém majetkoprávní 
přípravy staveb



Vstupní data



Co to umí? (mapa)



Co to umí? (mapa)

Legenda:
Nezahájené
Rozjednané
Uzavřené
Nesouhlas
Změny



Co to umí? (přehled LV)



Co to umí? (generování)



Co to umí? (návrh na vklad)



Co to umí? (přehled)



KDE SYMAP SLOUŽÍ?



Představení aplikace
CLEVER ASSETS
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Vlastnictví, Majetek

Pachty, 
podpachty,

směny parcel
Daně, platby

Upozornění na rizika

Databáze KN, LPIS Dokonalý přehled

www.CleverAssets.cz



Zobrazení v mapě

export půdního 
bloku s rozpadem 
na parcely
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Reporty a analýzy
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Mapa pokrytí a reference 

Mapa pokrytí k 7 / 2017 Vybrané reference: 

ZP Hvězdlice, a.s.
Homolka a PavlikZS Dynín, a.s.

Druhá 
Poběžovická, a.s. ASTUR Straškov, 

a.s.
Belcredi

a desítky dalších... 



Představení vize aplikace
TRANSAKČNÍ CENY
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Identifikace lokality

Cenová analýza

Nákup na klíč

TRANSAKČNÍ CENY POZEMKŮ
● Transakční údaje z jednotlivých řízení v 

daném kat. území
● Přiřazení pozemků k listině (druh pozemku, 

výměra přes podíl) v čase zápisu listiny
● Přepočet ceny z listiny na 1m2 (pouze 

pozemky)

TRH:
znalci, odhadci, realitní kanceláře
zemědělská družstva, investoři, ...
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ZÁVĚR 

● DATA KN - nenahraditelný zdroj informací v různých odvětvích

● automatizace a zjednodušení práce s KN pro uživatele

● 25.5.2018 - DATA KN X GDPR - změny v šíření dat ČÚZK

● NELEGÁLNÍ STAHOVAČI DAT - ČERNÝ TRH
● DATABÁZE KN - POCHVALA - popis datové struktury -

podpora



DĚKUJI ZA POZORNOST

average number of road damages per 1km of the 
road length

www.symap.cz
www.cleverassets.cz

Stanislav Madron

CLEVER°MAPS'
Vídeňská 101/119
619 00 Brno

+420 511 188 867
info@clevermaps.cz
www.clevermaps.cz
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