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Geoportál ÚAP

 spolupráce s Jihočeským a Plzeňským krajem

 nový datový model pro ÚAP – DM 3.4. ÚAP – únor 2016

 na jaře roku 2016 veřejnoprávní smlouva mezi ORP Ústeckého kraje a Ústeckým 
krajem – spolupráce při aktualizaci ÚAP

• 12 ORP podepsalo

• 3 ORP úmluva o plnění datového skladu

• 1 ORP není zapojeno

 udržitelnost projektu končí v 08/2018

 pracujeme na dalším rozvoji

• nový výdejní modul (v realizaci)

• dokončení symbologie DM 3.4. pro CAD formáty (plánujeme)

• datový sklad v rámci Geoportálu pro územní plány (plánujeme)

 tvorba mapových aplikací 
• externí (propagace Ústeckého kraje - Po hladině řeky Labe, Kraj piva i vína, 

Historickými motoráčky po ÚK, Rodinné stříbro dotace, atd., dále územní 
plánování – Územní plány obcí, Sjednocená vizualizace ÚAP ORP, mapa technické 
infrastruktury)

• interní (pro potřeby odborů KÚ ÚK – Ekovýchova, Kulturní památky a dotace, 
Školství, „Dojezdnost“ ZZS ÚK a další)

2Podkladová data © ČÚZK



Pasportizační systém nemovitého majetku 
Ústeckého kraje
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Pasportizační systém nemovitého majetku 

Ústeckého kraje
 evidence veškerého 

nemovitého majetku Ústeckého 

kraje včetně majetku svěřeného 

do správy zřizovaným 

organizacím 

 ostrý provoz zahájen 1.1.2016

 organizace zapojeny 22.3.2016

 do systému vkládá informace 

133 zřizovaných organizací 

(odpisy, smlouvy, požadavky, 

technický pasport budov, 

stavební akce)

 realizátor : T-MAPY spol. s.r.o.
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Pasportizační systém a jeho cíle

• vše dostupné na jednom místě

• technický pasport majetku (budov)

• zajištění informačních potřeb pracovníků majetkového odboru 

i ostatních odborů (investiční, ekonomický, svodné odbory –

zdravotnictví, školství, kultury, atd.)

• integrace na SW evidence majetku (KÚ ÚK, SÚS ÚK)

• snadný dálkový přístup zřizovaných organizací k celému 

systému
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Co pasportizační systém obsahuje?

• přehled a identifikace nemovitého majetku (základní informace)

 název, popis, adresa, katastrální území, list vlastnictví, parcela, výměra, 

datum pořízení, pořizovací cena, zůstatková cena, odpisy, smlouvy (o 

nabytí, výpůjčce, atd.), vlastník, správce, účel využití, atd.

• přehled informací o využití majetku

 pronájem, výpůjčka, věcná břemena, vedení žádosti o opravu, 

rekonstrukci, vlastní podněty, vkládání příloh, atd.

• základní údaje o smlouvách týkající se nemovitého majetku ÚK

• notifikační systém

• technický pasport budov (TEO)

• integraci pasportizačního systému na ISKN 

• integraci pasportizačního systému na ekonomický systém KÚ ÚK 

NAVISION

• integraci na účetní systém SÚS ÚK, p.o.

• integraci s aplikacemi GIS (mapové aplikace)
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Integrace pasportizačního systému na ISKN

• vazba nemovitého majetku na data katastru nemovitostí (KN) včetně ověření 

aktuálnosti příslušného záznamu, a to nahlížením do KN a dálkovým přístupem,

• aktualizace dat 1x měsíčně

• periodický import dat z ISKN, porovnání údajů mezi evidencí v pasportizačním 

systému a dat z ISKN včetně vyhodnocení změn 

• narovnání stavu majetku KN vs. Pasportizační systém
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Integrace pasportizačního systému na 

ekonomický systém KÚ ÚK NAVISION

• zobrazení informací o účetní hodnotě majetku ke dni (pořizovací 

hodnota, zůstatková hodnota, odpisy, smlouvy apod.)

• ekonomický systém Navision – primární evidence účtování o 

majetku 

• aktualizace dat 1x denně
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Karta majetku
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Integrace pasportizačního systému s aplikacemi GIS

• využití stávajících technologií Esri

• vyhledávání příslušných parcel/staveb v mapě, zobrazení v evidenci
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Integrace pasportizačního systému na účetní systém 

Správy a údržby silnic Ústeckého kraje

• SÚS ÚK – téměř 8 400 nemovitostí ve správě

• zobrazení informací o účetní hodnotě majetku ke dni (pořizovací 

hodnota, zůstatková hodnota, odpisy)

• aktualizace dat 1x měsíčně
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Technický pasport budov (TEO)

- vedení informací o technických parametrech budov a jejich vybavenosti

 rozměry domu, 

 bytové prostory, 

 základní údaje o konstrukci budovy, 

 způsob vytápění, 

 elektrická přípojka, 

 kanalizace, septik, 

 komíny, 

 okna, atd…
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Karta technického pasportu budovy
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Současný stav pasportizačního systému
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Ukončené práce:

 kontrola na narovnávání stavu majetku u zřizovaných organizací 

proběhla v rámci ročních inventur

 narovnávání stavu KN vs. Pasportizační systém

 kontrola odpisů (zadávají ZO čtvrtletně)

 technický pasport budov a fotografie

 školení - vyškoleno již 400 uživatelů

 tvorba inventurních soupisů a sumářů přes Pasportizační systém

Probíhající práce:

 periodické školení 

 aktualizace metodiky práce s Pasportizačním systémem

 aktualizace manuálu o nasazené rozvojové funkce

 rozvoj systému
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Rozvoj pasportizačního systému
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Ukončený rozvoj:

 roční inventurní soupisy a sumáře

 poloautomatické zadávání odpisů

 kontrolní sestava odpisů 

Plánovaný rozvoj:

 rozšířená statistická sestava pro porovnání pořizovacích 

cen a odpisů

 nové sestavy umožňující snadnější kontrolní činnost 

odboru majetku (např. vyplnění pasportu, čtvrtletní 

inventurní soupisy)

 nové prostředí mapové aplikace
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Děkuji za pozornost

Ing. Lenka Gallová

gallova.l@kr-ustecky.cz
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