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Digitální technická mapa ČR ve výstavbě
Zainteresované strany (stakeholders) - partneři rozvoje NIPI, část DTM (ČR)

Rada vlády pro informační společnost – RVIS
stálý odborný poradní, iniciační a koordinační orgán vlády pro reformu veřejné správy v 
oblasti rozvoje digitálních služeb ve veřejné správě, pro oblast eGovernmentu, řízení 
realizace Informační koncepce ČR ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. a využití informačních 
a komunikačních technologií ICT ve veřejné správě, oblast reformy veřejné
správy, oblast informační společnosti a další oblasti digitální agendy.

MV - Národní infrastruktura pro prostorové informace NIPI (AP GISTR)
https://www.mvcr.cz/

MMR - Digitalizace stavebního řízení DSŘ (Rekodifikace veřejného stavebního práva) 
https://www.mmr.cz/

MPO - Informační modelování staveb BIM (Koncepce zavádění BIM v ČR)
https://www.mpo.cz/

AK Digitální technická mapa kraje DTMk (implementace DMVS 1. generace r.2008, 
rozvoj DMVS 2014 PLUS, příprava na realizaci záměru DTM ČR - DMVS 2.generace )

Memorandum DTM ČR (administrace memoranda - ICTUnie)
http://www.asociacekraju.cz/

ČÚZK – Informační systém DTM ČR, vyhláška DTM, …
https://www.cuzk.cz/
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Digitální technická mapa ČR ve výstavbě
Koordinační a řídící struktury RVIS
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Asociace krajů ČR  - gestor rozvoje DMVS dle AP GISTR 2015,
zajišťuje koordinaci rozvoje DTM na národní úrovni (MV, MMR, ČÚZK)
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Rada Asociace krajů tuto politiku zastřešila Usnesením č. 84 z 25.11.2017 
 Rada Asociace krajů České republiky vyzývá Ministerstvo vnitra a 

Ministerstvo pro místní rozvoj k přípravě a vyhlášení výzvy v rámci 
Integrovaného operačního programu k předkládání projektů Digitálních 
technických map (DTM) zaměřených na pořízení DTM pokrývajících území 
celých krajů.

 Rada Asociace krajů České republiky doporučuje Ministerstvu pro místní 
rozvoj využít v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva DTM 
vytvářené kraji pro digitalizaci procesů územního plánování a digitalizaci 
územního a stavebního řízení.

o Navrhovaná změna zákona o ZR, č.111/2009 Sb. v r. 2019:
o Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami 

státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je 
vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních 
technických map krajů. 



Projekt DTM ČR, 2.generace DMVS 2018 PLUS
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DTM - nepovinná část projektu DMVS
„nízké“ zapojení krajů, 
samosprávná činnost krajů.

Výchozí stav
projekt DMVS kraje, 1.generace roku 2008
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„… DTM ČR je tvořena digitálními technickými mapami krajů.
IS DTM ČR je informační systém veřejné správy. 
Správcem tohoto informačního systému je Český úřad 
zeměměřický a katastrální…“

Kam směřuje DTM (ČR)
projekt DMVS, 2.generace roku 2018 PLUS
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„Správcem digitální technické mapy pro území kraje je krajský úřad 
v přenesené působnosti…“

Kam směřuje DTM (ČR)
projekt DMVS kraje, 2.generace roku 2018 PLUS



Kam směřuje DTM (ČR)
Širší vztahy – rámec DMVS v kontextu rozvoje eGovernmentu
 Jednotný datový fond
 Jednotný model území
 Jednotný výměnný formát
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Kam směřuje DTM (ČR)
Širší vztahy – rámec DMVS v kontextu rozvoje eGovernmentu
 Digitalizace stavebního řízení DSŘ
 Správa majetku
 Pasportizace majetku
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Kam směřuje DTM (ČR)
Širší vztahy – rámec DMVS v kontextu rozvoje eGovernmentu
 Informační modelování prostorové situace (ZPS)
 Informační modelování staveb (vystavěné prostředí pro NIPI)
 Jednotný výměnný formát (JVF DTM, BIM/IFC)
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Kam směřuje DTM (ČR)
Role BIM v DTM (ČR)
PREAMBULE - Digitalizace stavebního řízení vychází z dokumentace staveb a 
jejich částí (informační modelování staveb BIM) evidovaných v DTM ČR.
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Partnerství czBIM&CAGI
Odborná skupina OS26 CAGI Geoinfostrategie

https://www.cagi.cz
Odborná skupina czBIM BIM&GEO

http://www.czbim.org/


