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 Digitalizace dokončena
◦ usnesení vlády ČR č. 871 ze dne 25. července 

2007

 Stav k 4.5.2020:
◦ 99,43% k.ú. v digitální podobě (DKM, KMD, 

KM-D)
 z toho 0,15% (19) k.ú. v KM-D [+35 na části k.ú.]

 z toho 2,86% (374) k.ú. na části území
◦ zbývá již jen 0,57% (75) k.ú. v analogové 

podobě
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 Nově doplněna informace o zaplacení 
správního poplatku



5

 Doplněn další typ nesouladu: 
◦ Nesoulad skutečného stavu s výsledky pozemkových úprav 

(kód 292).
 Nesoulady se nezobrazují na Výpisu z KN!
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 Do podkladů pro geodety doplněna možnost 
stažení původních PK rastrů 
(negeoreferencovaných) v balíčcích po KP. 
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 Jsou dostupné také z adresy
https://services.cuzk.cz/rastry-pk



V měřítku 1:50 - 1:2880
Načítají se jako vypnuté (nezaškrtlé)
Po zaškrtnutí „Zobraz dostupné ZPMZ“ se rozbalí strom
vrstev se ZPMZ v zobrazeném území.
Po zaškrtnutí „ZPMZ včetně polygonů“ se budou zobrazovat
i s polygonem.
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Po zobrazení ZPMZ je možné o jednotlivých ZPMZ získat informace nebo je zobrazit 
a lokalizovat (vše po kliknutí levým tlačítkem myši na číslo ZPMZ).



Informace:
Vypíše info o aktuálním 
ZPMZ.
Otevře se v bočním panelu

Lokalizovat:
Zvýrazní polygon ZPMZ a umístí ho do středu obrazovky. Pokud jde 
o multipolygon – vystředí se všechny části. 

Zvýraznit:
Zvýrazní polygon ZPMZ v aktuálním umístění (nehne s 
obrazovkou. Polygon ZPMZ nemusí být zobrazený celý.
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Stáhnutí – pokud je uživatel přihlášen přes DP, je 
přesměrován na stránku, kde může stáhnout, případně 
objednat stažení ZPMZ.
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ZPMZ lze zapínat jednotlivě a nebo jako celou vrstvu. 

Pokud zapnu jen jedno nebo několik ZPMZ v jednotlivé vrstvě (např. jako na obrázku ZPMZ
219) a budu se pohybovat po mapě, budou mi nové ZPMZ do seznamu přiskakovat jako
nezaškrtlé. Když mi zaškrtnuté ZPMZ při posunu mapou zmizí ze seznamu vrstev a opět se
posunutím v mapě vrátím na území, kde je ZPMZ, které jsem měla vybrané, v seznamu se
objeví jako zaškrtlý (Marushka si pamatuje, co měl uživatel pro danou akci zapnuté).
Když zaškrtnu celou vrstvu a posunu se v mapě, do seznamu mi nové ZPMZ přiskakují již
zaškrtlé).
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První pro výběr ZPMZ bodem nebo ohradou z 
aktuálně zobrazené mapy:

A druhé pro výběr ZPMZ celým mapovým 
oknem:

I nadále fungují tlačítka 
pro výběr ZPMZ na 
spodní liště.
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 Plán revizí a nových mapování k.ú. (zdroj: ISKN)

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-
mape.aspx#SC_REVIZE_MAPOVANI_KU
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 Plán revizí a nových mapování k.ú. (zdroj: ISKN)

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-
mape.aspx#SC_REVIZE_MAPOVANI_KU
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 Plán revizí a nových mapování k.ú. (zdroj: ISKN)

https://katastralnimapy.cuzk.cz/
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https://katastralnimapy.cuzk.cz/
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 Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen 
„ČÚZK“) poskytuje od 1. 1. 2020 prostorová data 
spadající do kategorie otevřených dat (včetně 
metadat) bezúplatně na základě licence Creative
Commons CC-BY 4.0. Otevřenými daty jsou např.:
◦ data vedená v Registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí (RÚIAN),
◦ údaje katastrální mapy ve vektorové podobě vedené v 

Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN),
◦ prostorová data publikovaná v souladu se směrnicí INSPIRE.

https://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx
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20 https://druhypozemku.cuzk.cz/
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 Na adrese https://services.cuzk.cz zveřejněna 
dokumentace k tématu CPX
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 Doplnění dubletních tvarů u obcí, např. 

„Nymburka“ 
x

„Nymburku“
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 V datech (VFR, WS) jsou dubletní tvary zapsány oba a 
jsou odděleny středníkem „; “
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https://geoportal.cuzk.cz/Default.aspx?mode=News&head_tab=sekce-00-gp&newsTyp=id&newsID=2884
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 Stanovení vedení účelového územního prvku v RÚIAN je možné 
pouze zákonem

 Rezort ČÚZK v současné době řeší problematiku zvýšení 
aktuálnosti a přesnosti technických údajů KN

 Cílem je prostřednictvím ÚÚP zavést do RÚIAN evidenci údajů o 
veřejnoprávních omezeních, které mají přímou vazbu na území 

 Zjednodušení procesů na straně editora → editace údajů o ÚÚP 
přímo z agendových informačních systémů jejich správců

 Snížení administrativní zátěže katastrálních pracovišť → 
automatizované přebírání údajů o ÚÚP do ISKN

 Zápis ÚÚP do RÚIAN probíhá prostřednictvím zápisu do ISÚI, 
pomocí webových služeb
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 Volební okrsky – v RÚIAN od 1.1.2014

 BPEJ – Zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění Zákon č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, účinnost od 1.11.2019, 
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=388, v RÚIAN od 1.6.2024

 Dobývací prostory, CHLÚ, ZZZK, … – Horní zákon, 
předložen 25.6.2019 v poslanecké sněmovně, (aktuálně: výbory) 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=531, v RÚIAN od 1.7.2021/1.1.2022?

 Ochrana přírody – „Invazní novela“ Zákona o ochraně přírody a 
krajiny“, předložen 22.1.2020 v poslanecké sněmovně, (aktuálně: organizační 
výbor) https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=731 , v RÚIAN od 1.1.2024?
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 Volební obvody – Novela Zákona o volbách do Parlamentu ČR, 
předložen 25.6.2019 v poslanecké sněmovně, (aktuálně: výbory) 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=529, v RÚIAN od 1.1.2022?

 Ochranná pásma geodetických bodů – Novela 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví , (aktuálně: po připomínkovém řízení) 
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBL5KVYK2, v RÚIAN od 1.1.2022?

 Památková ochrana – Zákon o ochraně památkového fondu“, 
3.7.-1.8.2019 proběhlo MPŘ, https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNBDPBR727 4.11.2019 Projednávání předčasně ukončeno 
předkladatelem
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 Stavební uzávěry a asanace
 Evidence ochranných pásem staveb, které vydávají rozhodnutím 

stavební úřady
 Školské spádové obvody (MŠMT, ČŠI)
 Ochrana  přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů  

(Ministerstvo zdravotnictví)
 Jiná ochrana pozemku, např. zemědělský půdní fond (Státní 

pozemkový úřad)
 Ochranná pásma vodních zdrojů (Ministerstvo životního prostředí)
 Ochranná pásma drah (MD, SŽDC)
 Soubor lesních typů, SLT (Mze, ÚHUL)
 Intravilány (obce, MMR)
 Daňové zóny (GFŘ, MF)
 Záplavová území (MŽP, vodoprávní úřady)
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Děkuji za pozornost

Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz

Závojenka podtrnka (Entoloma clypeatum agg.)
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Děkuji za pozornost

Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz

Sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)


