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Výměnný Formát Záborových Elaborátů

- VFZE -



PROČ VZNIKL VFZE ? (PRAC. SK.)
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*.vfze



UKÁZKA *.VFZE (XML FORMÁT)
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• Proč vznikl VFZE ?

*.vfze



OBSAH VFZE
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*.vfze

POPISNÉ INFORMACE

Informace o souboru, stavbě a 
úseku stavby

• export
• akce
• usekEtapa

DATA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní 
(platný) stav

Nový (budoucí) stav 
= geometrické plány

• parcela
• parcelaAnalog

• gpInfo
• gpParcela
• gpPEPV

ČÍSELNÍKY

Předdefinované pevně dané 
hodnoty

• cStupenDokumentace
• cZaborTyp
• cOrgJednotka
• cOchrana

DATA ZÁBOROVÉHO ELABORÁTU

Zábory a věcná 
břemena

Stavební objekty a 
provozní soubory

• zabor
• vb

• objekt



DOKUMENTACE VFZE
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• Proč vznikl VFZE ?

*.vfze



PROČ VFZE - VÝHODY
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• Standardizovaná data
o strojově čitelná a vždy stejně strukturovaná data
o jednoznačný formát umožňující pokračovat v dalších 

navazujících činnostech (majetkoprávní činnosti, vynětí 
ZPF, PUFL, ...)

o bezproblémová komunikace mezi SW
• Provázanost popisných (tabulkových) dat a grafických 

dat
• Zrychlení práce se strukturovanými daty záborového 

elaborátu
• Jednoduchá a přehledná aktualizace ZE – verze ZE –

rozdíly

*.vfze



VFZE – GRAFIKA (ZÁLEŽÍ NA SW)
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*.vfze

Data VFZE s propojením na KN



JAK VYTVOŘIT VFZE
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*.vfze

• Formát VFZE lze vytvořit protnutím vrstev záborů, stavebních 
objektů a katastrálních dat a následného převedení průniků do 
definované struktury XML. 

• Pomocí SW, které se dnes standardně používají pro tvorbu 
záborových elaborátů s nutností dovyvinout export

• GDIS  (Unicorn / SUDOP Praha) 
• GISA (ISAX)
• Záborák (CAD STUDIO)  

Příležitost pro další zpracovatele geodetických 
SW (Groma, Kokeš,  MGEO, VKM, GEUS)

• Pomocí databázových či GIS systémů
• PostGIS (PostgreSQL)
• QGIS, ArcGIS, …

• Vývoj vlastního řešení (Java, Python)



VALIDACE VFZE
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*.vfze

XML  soubor – validace pomocí XSD šablony, ověří se
• správná struktura a obsah souboru,
• naplnění povinnými a nepovinnými datovými bloky a

atributy.

Druhým stupeň kontroly – nutno řešit softwarově
• kontrola správnosti formátu geometrií, zaokrouhlení,
• plochy (výměry) záborů a věcných břemen,
• odkazy na číselníky,
• provázanost mezi datovými bloky
• vazba na platný stav dat KN.



MAJETKOPRÁVNÍ APLIKACE 
MAJA



MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ STAVBY
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REALIZACEÚRDÚR MP SPDSP MP VYPOŘÁDÁNÍ 
PO STAVBĚ

MP

Data KN - VFK
ZE DÚR - VFZE

Data KN - VFK
ZE DSP (po GP) – VFZE
GP TZ (GP VB) - VFK

Data KN - VFK
ZE po realizaci (po GP) - VFZE
GP VB, GP (po stavbě) - VFK

VSTUPY

DO
KU
ME
NTY

Oznámení o záměru stavby
- Informační dopis

Kupní smlouva, převodní smlouvy,
řízení vyvlastnění
Dohoda o podmínkách provedení stavby, 
výpůjčka, nájemní SML
SoBS VB x ostrá VB (řízení vyvlastnění)
…

Dovýkupy - Ostré kupní,
Převody - směnné,bezúplatné, 
Vyvolané investice – předání 
objektů, darovací
Rekultivace - nájemní smlouvy
Ostré smlouvy VB

CÍL

Oslovení všech vlastníků
Informace o nesouhlasech, 
předcházení budoucím 
problémům, vstup na území

TZ – vykoupeny v KN
TZ - vyvlastnění
DZ – nájmy předjednány pro zhotovitele
VB – SoBS či ostré uzavřeny

Dovypořádání po stavbě
Převody mezi správci SO
VB – ostré uzavřeny



DIGITALIZACE PROCESŮ
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Záborový elaborát, 
geometrické plány

Aktualizovaná 
data KN

Vzory 
dokumentů

Statistiky, 
reporty, 
exporty



KLÍČOVÉ FUNKCE
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Majetkoprávní činnost v mapovém okně

V mapovém okně si zobrazíte aktuální stav výkupů či uzavřených nájmů, 
stav katastru nemovitostí, záborů a věcných břemen v reálném čase.



KLÍČOVÉ FUNKCE
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Budoucí stav

MAJA umožňuje pracovat s tzv. budoucím stavem, kdy umí vytvořit kupní 
smlouvu podle geometrického plánu.



KLÍČOVÉ FUNKCE
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Automatická tvorba i evidence smluvní dokumentace

Aplikace MAJA pracuje s vašimi šablonami smluv, dopisů a platebních 
příkazů a jejich obsah automaticky generuje dle konkrétního případu.



KLÍČOVÉ FUNKCE
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Návrh na vklad

Aplikace MAJA je propojena s aplikací ČÚZK Návrh na vklad. Jedním 
klikem dojde k přenosu údajů do této internetové služby a odpadá tak 
zdlouhavé vyplňování internetových formulářů.



KLÍČOVÉ FUNKCE
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Dokonalý přehled online

Aktuální stav výkupů i smluv, včetně jejich historie, máte přehledně na 
jednom místě a online v podobě přehledných tabulek, grafů, statistik a map, 
s možností uživatelských exportů do tabulek Microsoft Excel.



Digitalizace procesu 
majetkoprávní přípravy staveb
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• Aktuální data KN včetně reportu změn
• Zrychlení a zpřehlednění procesu uzavírání smluv
• Rychlá orientace ve smlouvách, parcelách, LV, záborech
• Minimalizace chybovosti „procesní čistota a jednotnost“
• Zpětná dohledatelnost, analýza, podklady pro vyvlastnění
• Napojení na veřejná data (ARES, LPIS, ORTOFOTO a další)
• Napojení na interní systémy
• Sekundy místo minut na generování návrhu na vklad a 

dokumentů (smlouvy, průvodní dopisy, platební příkazy, ....) 
• Přehled, statistiky, grafy, vizualizace stavů v mapě



Chcete zefektivnit majetkoprávní přípravu?
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Děkuji za pozornost
Stanislav Madron

www.gmtech.cz


