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Obnova operátu a revize



V procesu obnovy katastrálního 
operátu nebo při provádění revize 
vzniká řada dokumentů, bez jejichž 
existence není možné tyto činnosti 
dokončit
Tyto dokumenty jsou součástí výsledného 

elaborátu



Výsledný elaborát by měl zcela jistě 
splňovat několik zásad
 čitelnost

 srozumitelnost

přiměřenost

 jednotnost

dostupnost



Pro naplnění uvedených zásad musí 
podpora pro tvorbu a ukládání výsledného 
elaborátu vycházet z úrovně Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního



Podpora tvorby dokumentů
 Úprava závazných šablony pro korespondenci



Podpora tvorby dokumentů
 Úprava závazných šablony pro korespondenci



Podpora tvorby dokumentů
 Úprava závazných šablon pro dopisy

 Podpora tvorby výsledků zjišťování průběhu 
hranic a podrobného měření



Minulost



Minulost



Budoucnost



Budoucnost



Budoucnost



Budoucnost



Budoucnost



Budoucnost



Budoucnost



Budoucnost



Podpora tvorby dokumentů
 Úprava závazných šablon pro dopisy

 Podpora tvorby výsledků zjišťování průběhu 
hranic a podrobného měření

 Podpora tvorby elaborátu revize







Podpora tvorby dokumentů
 Úprava závazných šablon pro dopisy

 Podpora tvorby výsledků zjišťování průběhu 
hranic a podrobného měření

 Podpora tvorby elaborátu revize

 Způsob uložení elaborátu
 vycházel z možností daných v roce 2007

 navržen systém adresářů, názvů souborů a definováno 
centrální uložiště

 výčet výsledného elaborátu definován v příloze č. 56 
Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod





Podpora tvorby dokumentů
 Úprava závazných šablon pro dopisy

 Podpora tvorby výsledků zjišťování průběhu 
hranic a podrobného měření

 Podpora tvorby elaborátu revize

 Způsob uložení elaborátu
 Inspirováno uložením sbírky listin nebo geometrických 

plánů, respektive záznamů podrobného měření změn



Listinný originál

Elektronický originál

Listinný originál

Sbírka listin

Elektronický originál

ISKN
Příjem listin V a Z

Převedeno z el.orig.
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Listinný originál

Document management systém

Elektronický originál

Listinný originál

Sbírka listin

Elektronický originál Elektronická kopie

Skenování listin

> 12 mil. listin

ISKN
Příjem listin V a Z

Převedeno z el.orig.
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Dálkový přístup www.cuzk.cz

Listinný originál

Document management systém

Elektronický originál

Listinný originál

Sbírka listin

Elektronický originál Elektronická kopie

Skenování listin

Libovolné katastrální 
pracoviště

Úředník Soukromá osoba

> 12 mil. listin

Poskytnuto > 270 000 listin Poskytnuto > 1 mil. listin

ISKN
Příjem listin V a Z

Převedeno z el.orig.
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Nahlížení do katastru

Dokumentace 

výsledků šetření 

a měření

Document management systém

Elektronický originál Elektronický originál Elektronická kopie

Skenování 

Libovolné katastrální 
pracoviště

Osoby vykonávající zeměměřické 

činnosti

> 430 000 souborů

> 9 mil. souborů

> 5 mil. ZPMZ

ISKN
Příjem souborů 

geometrického plánu
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Dokumentace 

výsledků šetření 

a měření

Document management systém

Elektronický originál Elektronická kopie

Skenování ISKN

Nahlížení do katastru

Osoby vykonávající

zeměměřické činnosti





Dokumentace 

výsledků šetření 

a měření

Document management systémElektronický originál

Elektronický originál Elektronická kopie

Skenování ISKN

Příjem dokumentů obnovy 

operátu mapováním, 

obnovy na podkladě 

výsledku pozemkových 

úprav a revizí

Listinný originál

Nahlížení do katastru

Osoby vykonávající

zeměměřické činnosti
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Do konce roku umožněna v ISKN evidence 
listin v rámci řízení obnovy operátu, 
pozemkových úprav a revizí katastru
 V rámci jedné listiny možnost evidovat více 

dokumentů, stejně jako v případě ZPMZ

 Listiny založeny zpravidla pro jednotlivé etapy

 Příklad: Pod označením listiny „Zjišťování průběhu hranic“ bude 

uložen celý elaborát zjišťování průběhu hranic, včetně elektronického 
podpisu



Do konce roku umožněna v ISKN evidence 
listin v rámci řízení obnovy operátu, 
pozemkových úprav a revizí katastru
 V rámci jedné listiny možnost evidovat více 

dokumentů, stejně jako v případě ZPMZ

 Listiny založeny zpravidla pro jednotlivé etapy

 Příklad: Pod označením listiny „Zjišťování průběhu hranic“ bude 

uložen celý elaborát zjišťování průběhu hranic, včetně elektronického 
podpisu







Uživatelské rozhraní DMS

Dokumentace 

výsledků šetření 

a měření

Document management systémElektronický originál

Elektronický originál Elektronická kopie

Skenování 

Libovolné katastrální 
pracoviště

ISKN

Příjem souborů obnovy 

operátu mapováním, 

obnovy na podkladě 

výsledku pozemkových 

úprav, revizí a ostatních 

rozhodnutí

Listinný originál

Nahlížení do katastru

Osoby vykonávající

zeměměřické činnosti
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Podpora tvorby dokumentů
 Úprava závazných šablon pro dopisy

 Podpora tvorby výsledků zjišťování průběhu 
hranic a podrobného měření

 Podpora tvorby elaborátu revize

 Způsob uložení elaborátu
 Inspirováno uložením sbírky listin nebo geometrických 

plánů, respektive záznamů podrobného měření změn

 Do konce roku dodatek k Návodu pro obnovu, kterým 
bude mimo jiné nahrazena příloha č. 56

 Obdobně řešeno i ukládání elaborátu revize



Děkuji za pozornost.


