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Povinnosti ČÚZK
IS DMVS zajišťuje funkce, které mu předepisuje Zeměměřický zákon 
(č. 47/2020 Sb.) v ustanovení § 4d odst. 3):

 jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, 
ortofotomapy a DTM krajů,

 jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci DTM 
krajů a pro zápis do DTM krajů,

 vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní 
a technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území 
působí,

 vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a 
osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně 
rozsahu jejich oprávnění k editaci. 



Digitální mapa veřejné správy (§ 4d)

(4) Podrobné vymezení obsahu seznamů podle odstavce 3 písm. c) 
(VSP DTI) a d) (editoři) stanoví prováděcí právní předpis. (§ 8 a § 9 
vyhlášky č. 393/2020 Sb.) 

(5) Dojde-li ke změně údajů vedených v seznamech podle 
odstavce 3 písm. c) a d) (VSP DTI + editoři), oznámí osoba, jejíchž 
údajů se změna týká, tuto změnu bezodkladně správci IS DMVS 
prostřednictvím jednotného rozhraní podle odstavce 3 písm. b).

zákona č. 47/2020 Sb.





Povinnosti ČÚZK
 Úkolem ČÚZK je publikování digitální mapy veřejné správy 

(DMVS), kterou tvoří kompozice: 
 ortofotomapy, 
 katastrální mapy,
 technické mapy krajů.

 ČÚZK bude poskytovat a zajišťovat:
 komunikační rozhraní IS DMVS,
 evidenci vlastníků, správců a provozovatelů DTI,
 evidenci oprávněných editorů





DTM krajů
 Správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené 

působnosti. 

 Obsah DTM kraje je stanoven vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě kraje, kterou vydal ČÚZK.

 Obsah DTM krajů má dvě základní množiny dat:
 objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (DTI),
 základní prostorovou situaci (ZPS).



DTM krajů
 Pro jednotlivé množiny dat zákon stanovuje různé editory a 

zásadně odlišné principy aktualizace:

(a) DTI: vlastníci, správci, provozovatelé (editoři)
(b) ZPS: pracovníci kraje na základě podkladů od stavebníků.

 Za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů 
zodpovídá editor.
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Přechodná ustanovení

 Dle bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., a 
v souladu s ustanovením § 4d odst. 3 písm. c) poskytnou VSP 
DTI na výzvu ČÚZK údaje potřebné pro zprovoznění IS DMVS 
v části vedení seznamu VSP DTI, včetně údajů o tom, v jakém 
území působí. 

 Dle bodu 4 přechodných ustanovení a v souladu s 
ustanovením § 4d odst. 3 písm. d) poskytnou VSP DTI na 
výzvu ČÚZK údaje potřebné pro zprovoznění IS DMVS v části 
vedení seznamu editorů DTM krajů a osob, které za editora 
plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu oprávnění k 
editaci. 



Verifikační registr IS DMVS

V současné době ČÚZK řeší, jakým způsobem a z jakých zdrojů 
má dojít k naplnění Registru subjektů IS DMVS

Verifikační registr IS DMVS
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Verifikační registr IS DMVS

 Účelem Verifikačního registru IS DMVS je:

 shromáždit dostupná data ze stávajících evidencí ministerstev, 
ústředních orgánů, krajů, oborových komor a dalších zdrojů, 

 zpracovat a konsolidovat údaje o VSP DTI a editorech DTI a ZPS, 
 ověřit je proti základním registrům, případně dalším věrohodným 

zdrojům, 
 na základě ověřených kontaktních údajů učinit výzvu ČÚZK a oslovit

vlastníky, správce a provozovatele DI  a TI,
 umožnit neobeslaným subjektům provést registraci, 
 získat ověřené údaje potřebné pro naplnění, spuštění a 

provozování Registru subjektů IS DMVS.
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Registr subjektů a Verifikační registr

 Registr subjektů IS DMVS:
 bude nedílnou součástí IS DMVS,
 bude zajišťovat evidenci údajů o subjektech - právnických i fyzických –

vlastnících, správcích a provozovatelích DTI, editorech DTI a ZPS,
 v rámci pilotního provozu IS DMVS budou subjekty vyzvány k aktivaci. 

 Verifikační registr IS DMVS:
 není součástí IS DMVS, je budován pro implementační fázi,
 je nástrojem pro získání, konsolidaci a verifikaci údajů o subjektech,
 jeho prostřednictvím bude ČUZK vyzývat a oslovovat subjekty,
 výsledkem budou konsolidovaná data pro naplnění Registru 

subjektů.



Aktuálně na ČÚZK řešíme …
 Vybudování IS DMVS

 problémy s VZ (ÚHOS), smlouva uzavřena 11/2021,
 dokončena analytická část,
 probíhá vývoj a příprava na zahájení testování.

 LMS s pixelem 12,5 cm
 práce za rok 2021 dokončeny,
 prováděcí smlouvy na rok 2022 jsou podepsány.

 Posílení HW centrální infrastruktury ČÚZK
 byly pořízeny nové procesory,
 VZ na diskové pole a další komponenty pro centrální HW.  



2021

2022



Aktuálně na ČÚZK řešíme …
 Archiv ZÚ

 byl pořízen HW (velké diskové pole),
 VZ na SW archivu,
 na letošní rok (2022) připravena VZ na letecký nosič a senzory pro 

LMS a LLS k aktualizaci dat
 Novela vyhlášky č. 393/2020 Sb.

 je připravena  novela vyhlášky v rozsahu oprav chyb zjištěných při 
implementaci (účinnost až 1. července 2023).





Na ČÚZK spolupracujeme na …
 Aktualizaci JVF DTM v rámci TAČR projektu

 probíhá v souladu s novelou vyhlášky (JVF DTM 1.4.2),
 jedná se o stabilní implementační verzi schválenou KRS

 Přípravě značkového klíče pro grafickou vizualizaci
 Zlepšení informovanosti obcí

 připraven leták pro obce,
 připraven obsáhlý informativní text,
 probíhají osvětové a informativní akce směrem k SMO ČR a SMS

 Přípravě standardu ke způsobu pořizování a interpretace dat DTM -
Ontologický katalog 



Harmonogram pro externí subjekty

 Schválena implementační verze JVF DTM (1Q 2022)
 Převod dat ZPS do JVF DTM  pro úvodní migraci (1Q-4Q 2022)
 Příprava dat DTI pro úvodní migraci (1Q-4Q 2022)
 Výzva ČÚZK k registraci vlastníků DTI (2Q-3Q 2022)
 Popisy rozhraní a WS na úrovni .wsdl a .xsd (3Q 2022)
 Zprovoznění vývojového prostředí IS DMVS pro externí IS (1Q 2023)
 Registrace a aktivace subjektů do IS DMVS (1Q 2023)
 Pilotní provoz služeb pro migraci a aktualizaci dat DTI (2Q 2023)
 Produkční provoz IS DMVS (2Q-3Q 2023)
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Děkuji za pozornost.

Ing. Jiří Formánek
jiri.formanek@cuzk.cz


