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DTM ČR ve výstavbě 2021
INTRO – výchozí podmínky pro vznik DTM 2. generace

Videokonference - Digitalizace ve stavebnictví II., 27.4.2021
https://www.youtube.com/watch?v=TIzocf1Myr0

Největší setkání lídrů digitalizace v České republice 2021 ….
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DTM ČR ve výstavbě 2021
Výchozí stav (podmínky pro vznik DTM 2. generace) 
Typové projekty DMVS 1.generace (2010 – 2020)

 ÚAP

 ÚKM

 DTM (nepovinná část)
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Realizovaná řešení (PK, LK, KK):



DTM ČR ve výstavbě 2021
Výchozí stav (podmínky pro vznik DTM 2. generace) 

MILNÍK 2015 

Ukončení realizace krajský projektů DMVS s DTM 1.generace:

1. Karlovarský kraj

2. Liberecký kraj

3. Plzeňský kraj 

4. Praha

5. Zlínský kraj  

Zahájení systematické podpory kraje Vysočina – vytvoření podmínek pro 
vznik DTM 2.generace (vznik JVF verze 1.3)!

GeoInfoStrategie, schválení akčního plánu AP GISTR 2015: 

Požadavek na spuštění opatření:

 O67 Rozvoj a pokračování aktivit projektu Digitální mapa veřejné správy 
(DMVS 2014+)

 O68 Studie proveditelnosti Registru technické infrastruktury
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DTM ČR ve výstavbě 2021
Výchozí stav (podmínky pro vznik DTM 2. generace) 

MILNÍK 2018
Spuštění výzkumné aktivity TITXMV705 TAČR BETA2 – jednotný výměnný 
formát pro DTM

AK - Očekávané výstupy JVF DTM, verze 1.3. : 
 1.O Dokument se základním popisem JVF DTM, verze 1.3.
 Doplnění všech objektů včetně objektů primárního geodetického měření 

(hrany budov, hrany komunikací, atd.)
 2. O Návrh části vyhlášky Technické mapy týkající se JVF DTM a případných 

dalších souvisejících návrhů legislativních změn. 
 3. Hneleg Vzorové soubory související s předpisy pro JVF DTM
 4. Nmet Metodické návody pro pořizování objektů JVF DTM
 5. O SW nástroje pro správu, údržbu a technickou podporu JVF DTM
 6. O Vytvoření webového portálu JVF DTM
 7. O Rozšíření ontologického Katalogu objektů DTM
 Vytvoření ontologie pro všechny objekty JVF DTM včetně primárně měřených 

objektům (jejich popisu a definic)
 8. O Data pro naplnění části projektu ontologického slovníku 5



DTM ČR ve výstavbě 2021
Výchozí stav (podmínky pro vznik DTM 2. generace) 

MILNÍK 2020 – 2021 Legislativa, financování, koordinace přípravy podkladů pro 
zadávací dokumentace

 Zákon č. 47/2020 Sb.,kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon)

 Vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje
 MPO OP PIK – VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET III. výzva – Vznik a rozvoj 

digitálních technických map krajů

 Koordinační rada správců DMVS a DTM 
(… řešíme společně problémová místa, dokumenty k dopracování …) 

Pracovní skupina s názvem Koordinační rada správců digitální mapy veřejné správy a
digitální technické mapy (dále jen „Koordinační rada") je pracovní skupinou Pracovního
výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování, který byl zřízen za účelem
koordinace přípravy a realizace digitalizace stavebního řízení.
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DTM ČR ve výstavbě 2021
Činnost Koordinační rady správců DMVS a DTM, 8 jednání:
 KR0 15.07 2020

 KR1 23.09 2020

 KR2 21.10 2020

 KR3 11.11 2021

 KR4 16.12 2021

 KR5 27.01 2021

 KR6 03.03. 2021

 KR7 14.04. 2021
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DTM ČR ve výstavbě 2021
Činnost Koordinační rady správců DMVS a DTM

MILNÍK 2020 – 2021
Řešená témata (akcentované položky k řešení):

 Příprava IS DMVS, interoperabilita DTM/DMVS – služby, data

 Pořízení leteckých měřických snímků pro DTM kraje x ORTOFOTO ČÚZK

 Prováděcí vyhláška o DTM, ontologický katalog

 Kontrolní činnost při mapování a konsolidaci ZPS a TI

 Priority v pořizování dat DTM krajů

 Minimální technické požadavky na realizaci IS DTM kraje

Společná technická dokumentace pro Informační systém Digitální technické mapy kraje

 Financování provozu DTM kraji

 Stav JVF DTM, verze 1.3 / 31.3 2019

Ontologický katalog JVF

https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/SpravaJVFDTM/ontology

 Koordinace spolupráce se Sdružením správců sítí

 Stanovisko Správců sítí technické infrastruktury k implementaci dat ZPS do DTM ČR

 Formát předávaných dat, vzorky dat a dostupná metadata. 8



DTM ČR ve výstavbě 2021
Činnost Koordinační rady správců DMVS a DTM
Řešená témata:

 Koordinace spolupráce se ŘSD, SŽ

 Stanovisko Koordinační rady správců DMVS a DTM k otázce smluvního předání 
povinnosti editora podle § 4b odst. 7 zákona č. 47/2020 Sb. celostátně působícím 
správcům dopravní infrastruktury.

 Smlouva o zajištění činnosti editora údajů KRAJ x ŘSD x SŽ

 zajištění plnění editorské povinnosti 

 zajištění efektivního hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky a zamezení jejich 
vynakládání opakovaně na stejné činnosti

 zajištění efektivního využití spravovaných geografických informací 

 Metodika pořizování dat pro vymezená území

 Příprava ontologie DTM v systém TermIT

 FEI ČVÚT - služba pro správu významových slovníků TermIt

 Tvorba významových slovníků, anotace datových zdrojů, jejich obsahu a 
vyhledávání.

 Sběr podnětů k odstranění chyb a nedostatků v typech objektů vyhlášky o DTM 
zjištěné v rámci prací na ZD a WMS, návrhy na jejich odstranění.
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DTM ČR ve výstavbě 2021
Činnost Koordinační rady správců DMVS a DTM
Řešená témata:

 MPO 15.4.2021 - Aktualizace dokumentace Výzvy III - Vznik a rozvoj digitálních 
technických map krajů (DTM) 
 datum ukončení příjmu žádostí o podporu se prodlužuje z 16.4.2021 na 16.9.2021, 

 byla upřesněna způsobilost výdajů na mapování u majetku různých typů právnických osob, 

 byly upřesněny podmínky využití letecké fotogrammetrie.

Pro případné využití letecké fotogrammetrie musí žadatel/příjemce také zdůvodnit, 
že náklady na využití této metody jsou přiměřené rozsahu nově zaměřovaných dat a 
pro případy konsolidace pouze jako podklady v nezbytném rozsahu, přičemž musí 
zdůvodnit, proč nevyužije data ČÚZK. Odpovědnost za soulad s těmito pravidly nese 
žadatel/příjemce. V případě využití letecké fotogrammetrie řídicímu orgánu doloží 
(např. čestným prohlášením, znaleckým posudkem) …

Náklady na pořízení ortofotomapy celého území kraje jsou považovány za 
nezpůsobilé. 

 Více podrobností:

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-
internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/

 Související FAQ

https://www.agentura-api.org/cs/radce/faq/faq-program-vysokorychlostni-internet-vznik-a-rozvoj-
digitalnich-technickych-map/ 10



DTM ČR ve výstavbě 2021
Činnost Koordinační rady správců DMVS a DTM

Příprava podkladů pro zadávací dokumentace DTM krajů, dokumenty, témata:
 Úvodní analýza dat
 Studie proveditelnosti
 Formulář OHA
 Projektová žádost MPO
 Realizace společného SW/HW (K6 PcK, UK, KhK, JcK, KVys, MsK)
 Realizace společného SW/HW (K2 Pha, StK)
 Transformace ÚMPS do ZPS (K3 KK, PK, LK)
 Priority v pořizování dat DTM krajů
 Koordinace pořizování ZPS ve vymezeném území (KRAJ x ŘSD x SŽ) 
 Vymezení věcné způsobilosti pro mapování infrastruktur 

Za věcně způsobilé lze považovat výdaje na mapování infrastruktur ve vlastnictví krajů, 
obcí, příspěvkových organizací územních samosprávných celků, dobrovolných svazků 
obcí a zájmových sdružení obcí (zájmové sdružení právnických osob, pokud jsou jeho 
členy toliko obce, a pokud vykonává aktivity ve prospěch veřejného zájmu … )
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DTM ČR ve výstavbě 2021
Činnost Koordinační rady správců DMVS a DTM

Podklady pro zpřesňování a harmonizaci požadavků na DTM:

Kraje:

 Studie proveditelnosti DTM krajů (architektura systému IS DTM, požadavky na SW a DATA, 
priority v pořizování dat) 

 Vyjádření OHA MV k IS DTM

 Vyjádření MPO k žádosti o finanční podporu

MPO - specifické přílohy výzvy:

 Příloha č. 1_Vymezení způsobilých výdajů_v2 

 Priloha č.4_Pravidla pro žadatele a prijemce dotace_zvláštní část_v7

 Příloha č.7_Specifikace technického standardu_v4

Další dokumenty:

 Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy

 Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS

 Minimální technické požadavky na realizaci IS DTM kraje

 Smlouva o zajištění činnosti editora údajů ŘSD, SŽ (vymezené území, etalon ZPS)

 …
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DTM ČR ve výstavbě 2021
Zpřesňování a harmonizace požadavků na DTM pro ZD:

Požadavky na IS

 HW, architektura systému, konektivita

 SW, funkcionalita, služby, aplikace, konektory

 DATA, procesy, sdílení, JVF

 ROLE, organizační struktura  

Požadavky na implementaci JVF

 JVF JÁDRO (standard pro DTM)

 JVF EXTENZE (možnosti rozšíření JVF 

pro pasportizační systémy)
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DTM ČR ve výstavbě 2021
… Zákon č.47/2020 Sb., Přechodná ustanovení

Krajský úřad zpřístupní digitální technickou mapu kraje do 30. června 2023. 

Na výzvu krajského úřadu poskytnou obce a vlastníci, případně provozovatelé 
nebo správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebnou součinnost, 
zejména předají jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem 
digitální technické mapy kraje. 

Dva možné scénáře implementace DTM pro sdílení ZPS, ZPS.DI, ZPS.TI, DI, TI:

• Proaktivní scénář

 JVF JÁDRO (standard pro DTM)

 JVF EXTENZE (možnosti rozšíření JVF pro pasportizační systémy, …)

 Umožňuje evidenci povrchových znaků ZPS pro DI, TI (ZPS.TI, ZPS.DI)

• Formální scénář (riziko - dědí se mnoho (zlo)zvyků z DMVS 1.generace, pasivita 
aktérů, přílišné zjednodušení nové povinnosti evidence dle ÚAP, …)
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DTM ČR ve výstavbě 2021
ZD – SMART architektura DTM pro efektivní eGovernment – sdílení ZPS, DI, TI:
(… možnost nastavení optimalizace procesů, automatizace sdílení a zpřístupnění nástrojů pro efektivní plnění zákonných 
povinností aktérů DTM …)
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Kam směřuje DTM ČR
Širší vztahy – rámec DMVS v kontextu rozvoje eGovernmentu
 Digitalizace stavebního řízení DSŘ

 Správa a pasportizace majetku (VS, …)

 Pořizování, udržování a využívání digitálních modelů vystavěného prostředí a 
informačních modelů staveb. 
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Děkuji za pozornost!
pavel.matejka@kraj-lbc.cz
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