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K čemu potřebujeme DTM ČR?



Zvýšení informační jistoty při rozhodování

Rychlejší a kvalitnější rozhodování



Podrobná informace o poloze, tvaru a vlastnostech

• vystavěného prostředí (staveb)

• Pozemních staveb

• Inženýrských sítí

• některých přírodních objektů 

• Okrasná zeleň

• Vodstvo

DTM ČR



Využití
DTM ČR

• Agendy stavebního řízení

• Agendy územního plánování

• Správa majetku

• Veřejný majetek (stát, kraje, obce)

• Sítě technické a dopravní infrastruktury

• Rozvoj infrastruktury včetně vysokorychlostních datových 
sítí

• Projekční a investiční příprava staveb

• Zdroj pro harmonizovaná data INSPIRE: infrastruktura



Proč teď?

• Příležitost financování: evropské strukturální fondy

• Připravenost věcného řešení:

• Fungující DTM krajů a měst

• Projekt Jednotného výměnného formátu DTM ČR

• Fungující systém RUIAN

• Soulad se záměrem digitalizace stavebních řízení/rozvoj 
eGovernmentu

• Soulad se záměrem podpořit rozvoj vysokorychlostních 
datových sítí

• Pozitivní vůle ke změně všech klíčových aktérů (MMR, MPO, 
MV, MD, ČUZK, Kraje, Správci TI/DI, obce, komerční sféra)



Vize
DTM ČR

• DTM je datovou bází o objektech technické 
infrastruktury a patří mezi základní geografická data

• DTM obsahuje nejpodrobnější a trvale aktualizovaný 
popis skutečného stavu území

• DTM je využívána při správních a rozhodovacích 
činnostech veřejné správy a správy technické 
infrastruktury

• Řešení DTM představuje komplexní informační systém

Memorandum o spolupráci při vytvoření DTM ČR



Principy 
systému DTM 
ČR

• DTM ČR je nástrojem státní správy, realizovaná 
částečně v přenesené působnosti kraji

• DTM ČR má centrální komponentu – IS DMVS - ve 
správě ČÚZK

• Obsah DTM ČR je dán Vyhláškou ČÚZK 

• Obsah DTM ČR je ukládán a spravován IS DTM kraje

• DTM ČR je zdrojem údajů pro ÚAP a INSPIRE



Systémová vize DTM ČR



Datový 
obsah -
východiska

• Výstupy projektu TAČR TITSMV705 Jednotný výměnný 
formát DTM

• Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti

• Požadavky správců sítí technické a dopravní 
infrastruktury, MMR, AK, MPO, MD a dalších 
zapojených subjektů

• Koncepce zavádění metody BIM v České republice 



Datový 
obsah -
návrh

• Objektová geografická databáze

• Ontologický popis objektů (význam, pojmové vazby)

• Dokumentace objektů datového modelu (modelová 
reprezentace)

• Identifikace, způsob geografické reprezentace, datová 
struktura popisu vlastností, topologická pravidla

• Klasifikační systém staveb (vazba na potřeby BIM)



Obsah DTM 
kraje

§4b

(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o:

a) údaje o umístění, průběhu a vlastnostech objektů a 
zařízení technické a dopravní infrastruktury včetně 
údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech

b) údaje o 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



Centrální 
komponenta

§4c

(3) Informační systém digitální mapy veřejné správy 
zajišťuje zejména:

a) jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci 
digitální technické mapy,

b) jednotné rozhraní pro zobrazení digitálních 
technických map krajů; krajské úřady poskytují k 
tomu nezbytnou součinnost,

c) vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců 
dopravní a technické infrastruktury, 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.



DTM Obce

§4d

Výkon samosprávy

• 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)



Vyhláška o 
DTM a JVF

Základní polohová situace

Sítě technické a dopravní infrastruktury
(podrobné objekty)

Sítě technické a dopravní infrastruktury
(objekty ÚAP)

Oblasti působnosti správců sítí

Ochranná pásma sítí

Konstrukční a pomocné objekty

JVF DTM
Objekty DTM ČR

Doplňkové 
objekty DTM 
kraje a obcí

Vyhláška o DTM ČR

Lokální rozšíření 
(popis způsobu)
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Role

Správce IS
• DMVS – centrální jednotka: ČÚZK
• DTM ČR – správa obsahu: Kraje

Editor údajů
• Základní prostorová situace: Kraje
• Sítě TI a DI: Vlastníci/Správci/Provozovatelé sítí

Možnost svěřit editaci části obsahu jiné osobě na 
základě písemné dohody. Platí pro všechny druhy 
obsahu, včetně základní prostorové situace.



Editace TI a 
DI do DTM  
kraje

• Obsah DTM kraje/ČR bude muset podporovat úplnou 
historizaci záznamů, tj. údaje o:

• Vznik/Změna/Zánik

• Editace údajů TI a DI prostřednictvím www služeb

• Komunikace IS Editora a IS DMVS

• IS DTM ČR zajistí distribuci do DTM kraje

• WWW služba bude na bázi změnových vět, bude 
obsahovat tělo ve formátu JVF

• Změnové dávky budou zasílány po uzavřených 
aktualizačních editacích na straně editora –
bezodkladně, tj. v technologicky nejkratší možné době 
(hodiny až jednotky dní).

• U nových staveb po zahájení užívání stavby (ne ještě 
nedokončené stavby)



Procesní 
schéma
správa dat

Lokální správa 
DTM kraje

Základní 
prostorová 

situace kraje

Centrální správa 
DMVS

Prohlížení DTM 
ČR

Stavebník

Změna základní 
prostorové 

situace

Vlastníci* 
infrastruktury

Poskytnutí dat o 
infrastruktuře

Distribuce dat 
DI a TI

Distribuce 
aktualizačních 

dat

Technická a 
dopravní 

infrastruktura

Působnost 
správců TI a DI

* Vlastníci/Správci/Provozovatelé -> Editoři

Údaje o 
vlastnících 

infrastruktury *

www služba

JVF

aplikační rozhraní

aplikační rozhraní

Oběh Vyjádření 
k TI/DI

Zpřístupnění 
dat DTM kraje

www služba



GIS

Veřejná část

Centrální 
jednotka

B. Technická infrastruktura

TI DTM kraje

GZ - TI

Neveřejná část

Datové 
úložiště 

GZ - ZPS

Provozní 
jednotka 1-14

Příjem GZ

GZ - Geodetické zaměření

Zapracování  
GZ – DTM 

kraje.

Externí správce 
ÚMPS

Základní prostorová situace (ZPS)

Technická infrastruktura (TI)

Správce inženýrské sítěC. Správa a údržba ZPS

Po zavedení 
Krajské správy 
bude zrušeno

Zahájení procesu

Drobné změny 
na síti, propoje, 
opravy sítě, 
opravy 
dokumentace

Legenda

GZ – geodetické zaměření - dokumentace stavby

GZ – část TI

GZ – část základní prostorová situace (ZPS)

Zdroj: INNOGY (upraveno)

IS DTM ČR

IS DTM ČR

Centrální 
jednotka

Provozní 
jednotka 1-14

Obsah DTM kraje



Vazba DTM ČR a projektu ISTI
DTM ČR                                                                  ISTI

20

SOUKROMOPRÁVNÍ

neveřejné

POLOHOPIS                       SÍTĚ TECH. INFRASTR.                                                           

veřejné FILTR               INSPIRE
VEŘEJNOPRAVNÍ

Další datové 
zdroje pro 

INSPIRE



Architektonická vize 
(globální schéma)



Architektonická vize 
(Centrální jednotka)

IS DMVS zajišťuje:

• jednotné rozhraní pro předávání údajů k 
aktualizaci digitální technické mapy,

• jednotné rozhraní pro zobrazení digitálních 
technických map krajů; krajské úřady poskytují k 
tomu nezbytnou součinnost,

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

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



Architektonická vize 
(Provozní jednotka kraje)

IS DTM kraje zajišťuje:

• Integraci s IS DTM ČR
• Tech. připravenost pro editaci obsahu TI a DI
• Editace obsahu ZPS
• Služby prohlížení, poskytování dat, metadat
• Export dat
• Workflow Vyjádření vlastníků TI a DI
• Podpůrné služby (kontroly, monitoring, 

reklamace, …)



Financování 
DTM ČR

 OP PIK – (Správce programu MPO)
o původně alokováno 14 mld. Kč
o schopnost čerpat cca 2 mld. Kč na původní titul
o realokace cca 7 mld. Kč odstraňování následků důlní činnost
o realokace cca 2 mld. Kč na DTM – 14 DTM kraj – dotace krajům
o realokace cca 1,3 mld. Kč do IROP na digitalizaci stavebního řízení a 

územního plánování včetně centrální části DTM – samostatná nová 
výzva.

 IROP – (Správce programu MMR) – „dotace“  MMR + ČÚZK
o realokované zdroje z OP PIK ve výši 1,3 mld. Kč na digitalizaci 

stavebního řízení a územního plánování včetně centrální části 
DTM=IS DMVS



Náklady 
DTM ČR

Kraje Pořízení
Kč/kraj

Podpora 
Kč/rok/kraj

Pořízení Kč 
celkem

Podpora 
Kč/rok 
celkem

SW 10 mil. 2 mil. Kč 140 mil. Kč 28 mil. Kč

HW 20 mil. 4 mil. Kč 280 mil. Kč 56 mil. Kč

Data 100 mil. 15 mil. Kč 1400 mil. Kč 210 mil. Kč

Náklady 
projektu

15 mil. 0,5 mil. Kč 210 mil. Kč 7 mil. Kč

Celkem 145 mil. Kč 21,5 mil. Kč 2030 mil. Kč 301 mil. Kč

ČUZK Pořízení Kč 
celkem

Podpora 
Kč/rok

SW 81 mil. 16 mil. Kč

HW 86 mil. 17 mil. Kč

Data 40 mil. ---

Náklady 
projektu

20 mil. 1 mil. Kč

Celkem 227 mil. Kč 34 mil. Kč



Postup implementace

Zajištění 
financování Zajištění legislativy

Specifikace 
datového obsahu, 

metodika 
pořizování a správy 

dat

Specifikace 
způsobu 

poskytování dat

Specifikace 
technického 

standardu IS DTM 
ČR a kraje

Konsolidace 
existujících dat 

(Kraje, obce, 
správci TI a DI)

Prvotní naplnění 
DTM ČR

nové mapování 
(sítě TI a DI, 

základní 
prostorová 

situace)

Zahájení provozu 
DTM ČR

Kontroly 
financování 

projektů

2019 2020

Vyhlášení výzev 
OP Projektové žádosti Veřejné zadávání

Vývoj a nasazení
IS DMVS

----------------
IS DTM Krajů

2022

2021

2023


