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I. Etapa projektu DMVS

 Vybudování DMVS si vytyčilo cíle v podobě usnadnění 
výkonu agend veřejné správy a zpřístupnění prostorových 
dat pro úřady i veřejnost. 

 DMVS se pokoušela vytvořit podporu pro efektivně a 
přátelsky fungující veřejnou správu.

 Hlavními uživateli DMVS měly být subjekty veřejné 
správy, občané a složky Integrovaného záchranného 
systému České republiky.

2008





I. Etapa projektu DMVS

Cílem projektu DMVS bylo zajistit a podpořit

 jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend 
veřejné správy v území

 transparentnost výkonu veřejné správy
 dostupnost dat pro veřejnost
 podpora pro optimalizaci služeb veřejné správy
 návaznost na evropské projekty (INSPIRE, … )

2008



I. Etapa projektu DMVS

 Základem pro vybudování DMVS měly být podklady ČÚZK. 

 DMVS měla vzniknout složením:
 ortofotomap, 

 existujících DKM a KMD, 

 digitálních účelových katastrálních map

 digitálních technických map měst a obcí

 Důležitým zdrojem prostorových dat pro DMVS měl být 
RÚIAN. 

2008
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II. Etapa projektu DMVS

 Myšlenka Digitální technické mapy České republiky (DTM 
ČR) vznikala na podnět krajů již koncem roku 2017.

 Snahou krajů bylo v první řadě posunout již realizované 
krajské projekty dál a zajistit jim i do budoucna 
životaschopnost, a to zejména na poli legislativním a 
finančním.

 Současné krajské, ale i městské projekty DTM narážely 
zejména na skutečnost, že se jedná o projekty realizované na 
bázi dobrovolnosti.

2017



II. Etapa projektu DMVS

 Asociace krajů vyzvala MV a MMR k přípravě a realizaci 
DTM na celém území České republiky.

 Dosavadní legislativa příliš neumožňovala efektivní a 
systematickou správu projektu s potencionálem na 
zajišťování podpory pro celou řadu agend od stavebního 
řízení, přes správu majetku až po krizové řízení. 

 Memorandum o spolupráci při zajištění podpory 
vzniku DTM ČR.

2018





Proč budovat DTM/DMVS?
 Projekční a investiční příprava staveb
 Agenda územního plánování a stavebního řízení
 Přesné stanovení okruhu dotčených správců DTI
 Zdroj pro harmonizovaná data INSPIRE
 Správa majetku (veřejný majetek, sítě TI a DI)
 Rozvoj infrastruktury (vysokorychlostních datových sítí)



Proč v tento okamžik? 

 Příležitost financování: evropské strukturální fondy

 Připravenost věcného řešení:

 Fungující DTM krajů a měst
 Projekt Jednotného výměnného formátu DTM ČR
 Fungující systém RÚIAN

 Pozitivní vůle ke změně všech klíčových aktérů

 Záměr digitalizace stavebních řízení





Digitální mapa veřejné správy

„Digitální mapa veřejné správy (DMVS) je tvořena 
propojením katastrální mapy, ortofotomapy a 
digitálních technických map krajů.“

2020



Digitální technická mapa

„Digitální technická mapa (DTM) je 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.“

2020



Základní východiska DMVS/DTM 

 DTM ČR je nástrojem státní správy

 realizovaná částečně v přenesené působnosti krajů

 DTM ČR má centrální komponentu (IS DMVS)

 Obsah DTM ČR je dán prováděcí vyhláškou ČÚZK

 Obsah DTM je ukládán a spravován v DTM krajů





Centrální komponenta
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Komunikace DTM a DMVS

 Editace údajů bude probíhat prostřednictvím webových 
služeb (WS) – v podobě JVF DTM

 Je definováno a vytvořeno několik rozhraní a sad služeb

 Změnové dávky budou zasílány po uzavřených aktualizačních 
editacích na straně editora

 Obsah DTM/DMVS bude podporovat úplnou historizaci 
záznamů



Rozhraní IS DMVS

 Správa vlastníků, správců a provozovatelů sítí DI a TI
 Předání role editora ZPS třetí straně
 Editace obsahu externími editory
 Předávání geodetických aktualizačních dokumentací ZPS
 Podporu systému Vyjádření správců sítí DI a TI
 Stahovací služby
 Podpůrné služby pro využívání DMVS
 Prohlížecí webové služby



Komunikace DTM a DMVS
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Legislativa

 Pracovní podskupina pro legislativu DTM zpracovala 
návrh novely zákona o zeměměřictví, stavebního 
zákona a zákona o základních registrech vč. důvodové 
zprávy

 Návrh byl předložen jako poslanecký návrh skupinou 
poslanců vedenou poslancem Kupkou:

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=525







Přítomno 188 poslanců

Pro návrh 185 poslanců







Obsah DTM – kraj (§ 4b)

(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o:
a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a 

zařízení technické a dopravní infrastruktury včetně údajů 
o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech, a údajů o 
záměrech na provedení změn DTI v území.

b) umístění, průběhu a vlastnostech vybraných 
stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných 
přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo 
nad ním, které charakterizují základní prostorové 
uspořádání území





Obsah DTM – obec (§ 4c)

 DTM může být vedena rovněž pro území obce. 

 Správcem DTM obce je obec v samostatné působnosti.

 Údaje do DTM obce se přebírají z DTM kraje

 Obec může vydat vyhlášku o DTM obce, avšak nebude 
moci uložit další povinnosti správcům TI ani stavebníkům

 Aktualizaci objektů nad rámec DTM kraje zajistí ze svých 
činností (obvykle pasporty majetku)





Obsah DTM – ČÚZK (§ 4d)

(3) IS DMVS zajišťuje zejména:
a) jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci DTM,
b) jednotné rozhraní pro zobrazení DTM krajů; krajské úřady 

poskytují k tomu nezbytnou součinnost,
c) vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DI a TI, 

včetně údajů o tom, v jakém území působí,
d) vedení seznamu editorů a osob, které za editora plní jeho 

editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k 
editaci.



Centrální komponenta 
DMVS







Evidence správců DTI

 Subsystém pro evidenci správců DTI zajišťuje vedení údajů o 
vlastnících, provozovatelích a správcích DTI, včetně údajů o 
tom, v jakém území působí. Dále jsou pro jednotlivé části 
DTI evidováni jejich pověření editoři. 

 Aktualizace údajů správců DTI
 Evidence části DTI
 Určení editora DTI
 Poskytnutí seznamu dotčených správců



Evidence editorů ZPS

 Subsystém pro evidenci editorů ZPS zajišťuje vedení údajů o 
editorech ZPS, včetně údajů o tom, v jakém území působí. 

 Určení editora ZPS
 Poskytnutí údajů o editorech ZPS



Centrální vstup dat
 Subsystém pro příjem dat poskytuje centrální rozhraní pro 

vstup všech typů aktualizačních dat DMVS a DTM. 

 Příjem editace DTI
 Příjem editace ZPS
 Příjem aktualizační dokumentace DTM
 Distribuce zpráv
 Evidence výsledků zpracování
 Potvrzení o předání dokumentace



Publikace DMVS

 Subsystém pro publikaci DMVS zajišťuje publikování všech 
vrstev DMVS jak ve formě WMS služby, tak i ve formě 
mapového klienta, který tato data bude zobrazovat. 

 Funkce pro zobrazení ortofotomapy a DKM
 Funkce pro zobrazení DTM 
 Funkce pro podporu stahovacích služeb



Sdílené komponenty

 Registrace osob
 Autentifikace a autorizace
 Správa centrálních číselníků
 Správa centrálních údajů



Přechodná ustanovení 

 Krajský úřad zpřístupní DTM kraje do 30.6.2023
 Na výzvu krajského úřadu poskytnou obce a vlastníci, 

případně provozovatelé nebo správci DTI potřebnou 
součinnost, zejména předají jimi vedené údaje o objektech a 
zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje.

 Vlastníci DTI zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost 
předávaných údajů (příp. zjednodušeným způsobem)

 ČÚZK zprovozní IS DMVS do 31.12.2022. Na výzvu ČÚZK 
poskytnou vlastníci, správci a provozovatelé  DTI k tomu 
potřebné údaje.



§ 20  Zmocňovací ustanovení 

i)  obsah digitální technické mapy kraje podle § 4b odst. 4 včetně 
zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedosahují 
požadované úplnosti, rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, 
charakteristiky přesnosti a strukturu digitální technické mapy 
kraje,

j) výměnný formát digitální technické mapy kraje,
k) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy 

kraje,
l)  údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy kraje 

při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich 
strukturu,

m) podrobný obsah seznamů podle § 4d odst. 3 písm. c) a d).



Legislativa – prováděcí vyhláška

 ČÚZK se zástupci krajů a členy PS Architektura pracuje na 
návrhu vyhlášky o obsahu a vedení DTM

 ČÚZK finalizoval první verzi prováděcí vyhlášky, která byla 
k interním připomínkám rozeslán mezi užší skupinu 
zástupců krajů.

 Prováděcí vyhláška rozeslána (2/2020) k připomínkám i 
mezi členy PS Architektura a Legislativa.



Legislativa – prováděcí vyhláška
 Vyhláška o obsahu digitální technické mapy

 konzultace se zainteresovanými subjekty (4/2020)

 meziresortní připomínkové řízení (6/2020)

 projednání v LRV (8/2020)

 účinnost musí navazovat na nová ustanovení 
novelizovaných zákonů







Realizační kroky – projekty ČÚZK

► Vytvoření personálních podmínek (1.1.2020)
► Příprava projektu pro financování z IROP (1Q-2Q 2020)
► Příprava projektové dokumentace (2Q-3Q 2020)

 Projektová žádost

 Studie proveditelnosti

 Rozpočet

► Schválení řídícím orgánem (3Q 2020)
► Implementace IS DMVS a ortofota ČR (31.12.2022)



Realizační kroky - implementace
► Přijetí potřebné legislativy 
► Vyhlášení výzvy pro kraje - předpokládaný termín (2-3/2020)
► Vyhlášení výzvy pro ČÚZK - předpokládaný termín (6/2020)
► Projektová žádsot a studie proveditelnosti (2Q-3Q 2020)
► Pořízení HW pro IS DMVS (2Q 2021)
► Pořízení APV IS DMVS (4Q 2022)
► Sběr a kontrola dat pro DMVS (1Q-4Q 2021)
► Konsolidace a úvodní migrace dat (1Q-4Q 2022)
► Pilotní provoz IS DMVS (1.1.2023)





Děkuji za pozornost!

Ing. Jiří Formánek
jiri.formanek@cuzk.cz


