
ZÁKON 

ze dne …2020 

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),  

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o zeměměřictví 

Čl. I 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., 

zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 

Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 

380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona 

č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 písmeno m) zní: 

„m) digitální technickou mapou databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické 

infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, 

které zobrazují a popisují jejich skutečný stav.“. 

2. V § 4 odst. 1 písmeno l) zní: 

„l) založení digitálních technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení3).“. 

3. Za § 4a se vkládají nové § 4b až 4d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13 a 

14 znějí: 

„§ 4b 

Digitální technická mapa kraje 

(1) Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické 

mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti.  

(2) Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely 

územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování 

informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a 

poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.  

(3) Digitální technická mapa kraje má veřejnou a neveřejnou část. Prováděcí právní předpis 

stanoví, které údaje digitální technické mapy kraje jsou veřejné a neveřejné. 
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(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o 

a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické 

infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech, 

b) 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. 

(5) Součástí údajů podle odstavce 4 jsou i údaje o vlastnících, správcích, provozovatelích 

a editorech objektů a zařízení. Podrobné vymezení obsahu digitální technické mapy kraje 

včetně způsobu a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech 

podle věty první a včetně vymezení objektů a zařízení podle odstavce 4 stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(6) Údaje důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou 

v digitální technické mapě kraje způsobem dohodnutým s příslušným orgánem státní správy.  

(7) Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje editor. Editor odpovídá za správnost, 

úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů13), a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených 

prováděcím předpisem. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. a) je vlastník technické a 

dopravní infrastruktury; tuto povinnost za něj může splnit provozovatel nebo správce technické 

a dopravní infrastruktury. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. b) je správce digitální 

technické mapy kraje. Editor může na základě písemné dohody zajistit plnění své editorské 

povinnosti prostřednictvím jiné osoby; tím není dotčena odpovědnost editora podle věty druhé. 

(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu zapíše 

prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) do digitální technické mapy 

kraje. Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. b), editor zapíše změnu bezodkladně 

poté, co mu budou předány podklady pro její zápis. 

(9) Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle 

odstavce 4 písm. b), předá stavebník14) prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 

písm. b) správci digitální technické mapy kraje údaje o tomto objektu nebo zařízení. Přitom 

zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.  

(10) Údaje digitální technické mapy kraje se poskytují ve formách a za podmínek 

stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje z veřejné části se poskytují každému. 

Údaje z neveřejné části se poskytují 

a) orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich 

působnosti, 

b) vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu 

nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a 

c) osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis. 

§ 4c 

Digitální technická mapa obce 

(1) Digitální technická mapa může být vedena rovněž pro území obce. Správcem digitální 

technické mapy obce je obec v samostatné působnosti. 

(2) Digitální technická mapa obce může obsahovat údaje 

a) podle § 4b odst. 4; tyto údaje se do digitální technické mapy obce přebírají z digitální 

technické mapy kraje,  
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b) o dalších zařízeních a objektech, které nejsou obsahem digitální technické mapy kraje, 

pokud je to významné pro plnění působnosti obce; podklady pro vedení těchto údajů 

zajišťuje obec vlastní činností. 

(3) Ustanovení § 4b odst. 3 a 10 se na digitální technickou mapu obce použije obdobně. 

(4) Dohoda o způsobu vedení údajů důležitých z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku 

a bezpečnosti v digitální technické mapě kraje je závazná i pro digitální technické mapy obcí 

na území příslušného kraje. 

§ 4d 

Digitální mapa veřejné správy 

 

(1) Digitální mapa veřejné správy je tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy a 

digitálních technických map krajů. 

(2) Informační systém digitální mapy veřejné správy je informační systém veřejné správy. 

Správcem tohoto informačního systému je Český úřad zeměměřický a katastrální. 

(3) Informační systém digitální mapy veřejné správy zajišťuje zejména  

a) jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických 

map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost, 

b) jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a 

pro zápis do digitálních technických map krajů, 

c) vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů 

o tom, v jakém území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního zákona, a 

vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém 

území působí, 

d) vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho 

editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.  

(4) Podrobné vymezení obsahu seznamů podle odstavce 3 písm. c) a d) stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(5) Dojde-li ke změně údajů vedených v seznamech podle odstavce 3 písm. c) a d), oznámí 

osoba, jejíchž údajů se změna týká, tuto změnu bezodkladně správci informačního systému 

digitální mapy veřejné správy prostřednictvím jednotného rozhraní podle odstavce 3 písm. b). 

13) § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů. 
14) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů.“. 
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4. V § 12 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „využívané pro vedení digitální 

technické mapy a“. 

5. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slovo „zaměření“ vkládají slova „a šetření“. 

6. V § 13 odst. 1 písm. c) se za slovo „podkladu“ vkládají slova „pro vedení digitální 

technické mapy a“. 

7. V § 20 odst. 1 písmeno i) zní: 

„i)  obsah digitální technické mapy kraje podle § 4b odst. 4 včetně zjednodušeného způsobu 

vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, rozdělení údajů na veřejné a 

neveřejné, charakteristiky přesnosti a strukturu digitální technické mapy kraje,“. 

8. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňují písmena j) až m), která znějí: 

„j)   výměnný formát digitální technické mapy kraje, 

k) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy kraje, 

l) údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy kraje při vzniku, změně nebo 

zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu, 

m) podrobný obsah seznamů podle § 4d odst. 3 písm. c) a d).“.  

9. V § 20 odstavec 3 zní: 

„(3) Obce mohou pro účely vedení digitální technické mapy obce stanovit obecně 

závaznou vyhláškou obsah digitální technické mapy obce nad rámec obsahu digitální technické 

mapy kraje.“. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. 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. 

Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a 

aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených 

prováděcím předpisem podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nedosahují-li předané údaje 

požadované úplnosti, vedou se do doby jejich doplnění zjednodušeným způsobem. 

Podrobnosti zjednodušeného způsobu vedení údajů digitální technické mapy kraje 

stanoví prováděcí právní předpis podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změny údajů podle § 4b odst. 4 

písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo 

od předání údajů do 30. června 2023, zapíše editor postupem podle § 4b odst. 7 zákona 

č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023 do digitální technické mapy kraje 

do 30. září 2023. Změny údajů podle § 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., ve 

znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od předání údajů do 30. června 2023 

v důsledku činnosti vlastníka, provozovatele nebo správce dopravní a technické 

infrastruktury, oznámí tyto osoby správci digitální technické mapy kraje postupem podle 

§ 4b odst. 9 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do 30. září 

2023. 

2. Budou-li do digitální technické mapy doplňovány po 30. červnu 2023 údaje o dopravní a 

technické infrastruktuře, která vznikla do 30. června 2023, postupuje se obdobně podle 

bodu 1 věty čtvrté. 

3. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy 

veřejné správy v části podle § 4d odst. 3 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění 

účinném od 1. července 2023, do 31. prosince 2022. Na výzvu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního poskytnou vlastníci, provozovatelé a správci dopravní a 

technické infrastruktury k tomu potřebné údaje. Změny údajů podle § 4d odst. 3 písm. c) 

zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od 

předání údajů do 31. prosince 2022, oznamují osoby, jejichž údajů se změny týkají, 

správci informačního systému digitální mapy veřejné správy bezodkladně poté, co ke 

změně došlo. 

4. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy 

veřejné správy v části podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění 

účinném od 1. července 2023 do 30. června 2023. Na výzvu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního poskytnou vlastníci, provozovatelé a správci dopravní a 

technické infrastruktury k tomu potřebné údaje. Změny údajů podle § 4d odst. 3 písm. d) 

zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od 

předání údajů do 30. června 2023, oznamují osoby, jejichž údajů se změny týkají, správci 

informačního systému digitální mapy veřejné správy bezodkladně poté, co ke změně 

došlo. 
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5. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy 

veřejné správy v části podle § 4d odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění 

účinném od 1. července 2023 do 30. června 2024. 

6. Vyhlášky vydané obcemi podle § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném 

před 1. červencem 2023, pozbývají účinnosti ke dni 30. června 2023. 

7. Do doby vybudování jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních 

technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů, budou tyto údaje 

jednotlivým správcům digitálních technických map předávány přímo, a to ve výměnném 

formátu podle § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

ČÁST DRUHÁ 

Změna stavebního zákona  

Čl. III 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 

424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona 

č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona 

č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., 

zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 

Sb., se mění takto: 

1. V § 27 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Podkladem pro pořízení územně 

analytických podkladů je i digitální technická mapa kraje.“. 

2. V § 27 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 74 zní: 

„(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická 

osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) v digitální 

formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich 

správnost, úplnost a aktuálnost. Povinnost podle věty první je splněna, jsou-li údaje o území 

poskytnuty do digitální technické mapy kraje podle jiného právního předpisu74). Grafická část 

se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální18). Údaje o území mohou být použity pro činnost orgánů veřejné správy a pro činnost 

projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. 

74) § 4b odst. 7 a 8 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením.“. 

3. V § 121 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 66 zní: 

„(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního 

souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a) a dokumentaci 

skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám 

oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7. 

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k 
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rozdělení pozemku, uvede stavebník v žádosti též číslo geometrického plánu. Pokud jsou údaje 

o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje66), uvede stavebník v žádosti identifikátor 

záznamu, ve kterém byly změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje zapsány nebo 

předány podklady pro jejich zápis. 

66)  § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“. 

4. V § 121 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Obdobně postupuje stavební úřad též u 

staveb, jejichž dokončení ohlásil stavebník podle § 152 odst. 5.“. 

5. V § 152 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto 

zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. 

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k 

rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází na 

území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou 

vyhlášku66), stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly 

ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.“. 

6. V § 152 odstavec 5 zní: 

„(5) Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto 

zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. 

V ohlášení stavebník uvede 

a) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) 

nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, 

b) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické 

mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem 

digitální technické mapy kraje66).“.  

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o základních registrech 

Čl. IV 

V § 36 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se slova „, která je vytvořena 

propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, 

pokud je vedena“ zrušují. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

Čl. V 

Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce, se zrušuje. 
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ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VI 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení 

čl. I bodů 1 až 6 a 9, čl. III bodů 1 až 4 a 6, čl. IV a V, která nabývají účinnosti dnem 1. července 

2023. 
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