
TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

K části první návrhu zákona 

  

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění 
 

 

*** 

§ 2  

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 

a) zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností 

včetně technických činností v katastru nemovitostí,1) 

b) geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém 

jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,  

c) základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové 

a tíhové na území České republiky, 

d) bodovými poli soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového 

a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí,  

e) značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení 

bodu bodového pole,  

f) kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, 

kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické 

nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,  

g) základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním všeobecně 

využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené a 

vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,  

h) tematickým státním mapovým dílem kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě 

základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem 

státní správy ve veřejném zájmu,  

i) inženýrskou geodézií souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, 

projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických 

zařízení,  

j) dálkovým průzkumem Země sběr údajů o území z kosmických nebo leteckých nosičů a 

zpracování těchto údajů za účelem získání informací o poloze, druhu a stavu objektů a jevů 

na zemském povrchu a v připovrchových vrstvách,  

k) informačním systémem v zeměměřictví soubor výsledků zeměměřických činností, 

matematických, programových, technických a organizačních prostředků k jejich ukládání 

a víceúčelovému využívání,  
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l) základní bází geografických dat České republiky (dále jen "databáze") databázový soubor 

vybraných geografických, topografických a geodetických dat z celého území České 

republiky (dále jen "data"), 

m) technickou mapou obce mapové dílo velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní 

techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující 

jejich skutečný stav. 

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. 

 

1)  Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 

 

*** 

§ 4  

Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu 

 

 (1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou 

a) budování, obnova a údržba bodových polí, 

b) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,1) 

c) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,1) 

d) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce a 

vědecko-technického rozvoje, 

e) tvorba a vedení databáze, 

f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl, 

g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,3) 

h) vyměřování státních hranic,4) 

i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen 

sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku, 

j) vedení informačních systémů v zeměměřictví, 

k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností, 

l) založení a vedení technických map obcí3). 

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

 (2) Výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu využívají 

a) orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky (dále jen 

„orgány zeměměřictví a katastru“), 

b) orgány Ministerstva obrany a jím zřízené nebo založené právnické osoby v rozsahu potřeb 

obrany státu, 

c) jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy v rozsahu své působnosti. 

 (3) Zeměměřické a katastrální orgány, které vytvářejí a vedou prostorová data z území 

České republiky, poskytují pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském 

společenství4a) tato základní prostorová data: 

a) základní státní mapová díla pro veřejné použití, 
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b) geodetické údaje o zařízeních geodetických základů, 

c) databáze, 

d) ortofotografické zobrazení území celé republiky, 

e) databázový soubor geografického názvosloví. 

 (4) Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být 

vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního právního 

předpisu.4b) 

 

1)  Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 
3)  Například stavební zákon. 
4)  Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších 

předpisů. 
4a)  § 11a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 380/2009 Sb. 
4b)  Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 

137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. 

 

§ 4a 

Obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze 

 

 (1) Databáze obsahuje data o objektech v kategoriích 

a) sídelní, hospodářské a kulturní objekty, 

b) komunikace,4c) 

c) rozvodné sítě a produktovody, 

d) vodstvo, 

e) územní jednotky včetně chráněných území, 

f) vegetace a povrch, 

g) terénní reliéf, 

h) geodetické body. 

 (2) Správce4d) vytváří a vede databázi jako součást informačního systému veřejné 

správy.4e) Data databáze jsou všeobecně využitelná jako data základní. 

 (3) Užívat a rozšiřovat data databáze lze pouze se souhlasem správce a za podmínek 

stanovených prováděcím právním předpisem. 

 (4) Data databáze jsou závazná pro tvorbu státních mapových děl v měřítku 1 : 10 000 

a menším a podkladem pro tvorbu informačních systémů veřejné správy obsahujících data. 

Ustanovení věty první se nevztahuje na státní mapová díla a informační systémy určené pro 

potřeby zajišťování obrany státu a krizového řízení. 

 (5) Správce databáze je oprávněn od správních úřadů za účelem vedení databáze 

vyžadovat data, která tyto orgány spravují, a to 

a) identifikátory vodních toků a povodí, průběh rozvodnic od Ministerstva životního 

prostředí, 

b) identifikátory zvláště chráněných území a dobývacích prostorů, včetně jejich vymezení, od 

Ministerstva životního prostředí, 

c) data o dálniční, silniční, drážní a letištní síti ve vlastnictví státu4f) od Ministerstva dopravy, 
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d) kódy územních jednotek podle Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS4g) 

od Českého statistického úřadu. 

 (6) Ústřední správní úřady uvedené v odstavci 5 jsou povinny poskytnout potřebná data 

správci databáze bezplatně. Data z databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům veřejné 

správy pro výkon jejich působnosti poskytována bezplatně. 

 

4b)  Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 

137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. 
4c)  Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 

132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 

Sb. a zákona č. 358/2003 Sb., zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 

23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu 

uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 

a zákona č. 103/2004 Sb., zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 

189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. 
4d)  § 3a písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb. a zákona č. 175/2003 Sb. 
4e)  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění zákona č. 517/2002 Sb. 
4f)  Například zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční 

dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného 

pod č. 83/2003 Sb. a ve znění zákona č. 179/2003 Sb. 
4g)  Opatření Českého statistického úřadu ze dne 27. dubna 1999 k zavedení Klasifikace územních statistických 

jednotek - CZ-NUTS (částka 33/1999 Sb.), ve znění opatření Českého statistického úřadu ze dne 15. června 

2001 (částka 88/2001 Sb.). 

 

§ 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. 

(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, 
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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. 
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§ 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,  

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 
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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. 

 

*** 

 

Oddíl čtvrtý 

Ověřování výsledků zeměměřických činností 

§ 12  

 

 (1) Výsledky zeměměřických činností 

a) využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí1) a pro státní mapová díla, 

b) využívané pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě,10) 

musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností (dále jen "úřední oprávnění"). 

 (2) Přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou 

podle odstavce 1 je možné pouze na základě úředního oprávnění. 

 (3) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. a) musí být ověřeny, 

že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.1) 

 (4) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. b) musí být ověřeny, 

že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně 

dohodnutým s objednatelem. 

 

1)  Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 
10)  Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 13  

Rozsah úředního oprávnění 

 

 (1) Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování 

a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového 

souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice 

pozemku, 

b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového 

pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních 

mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru, 
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c) geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy a pro výstavbu, 

dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a 

tvaru stavby pro účely výstavby10) a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a 

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,10) která obsahuje geometrické, 

polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 

d) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového 

pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, 

pro potřeby obrany státu. 

 (2) Úřední oprávnění může být uděleno též samostatně pro ověřování výsledků 

uvedených v odstavci 1. 

 

10)  Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

*** 

 

§ 20  

Zmocňovací ustanovení 

  

 (1) Úřad vyhláškou stanoví 

a) předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí, 

b) předmět a obsah správy databáze, 

c) formy poskytování a podmínky užití a rozšiřování dat databáze, 

d) předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, kromě děl, která 

jsou výsledky činností uvedených v § 11 odst. 3, a postup při standardizaci geografického 

názvosloví, 

e) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s 

úředním oprávněním a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby využívané 

pro vedení základních státních mapových děl, 

f) náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a 

formu ověřování výsledků zeměměřických činností, 

g) obsah a způsob provádění zkoušky, 

h) obsah a způsob provádění rozdílové zkoušky, 

i) základní obsah technické mapy obce. 

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, 

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). 

 (2) Ministerstvo obrany vyhláškou stanoví 
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a) náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a 

formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu, 

b) obsah a způsob provádění zkoušky, 

c) obsah a způsob provádění rozdílové zkoušky. 

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

vyhláškou 

a) obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce, 

b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce, 

c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby při plnění povinnosti stanovené podle písmene b). 

(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. 

 

1)  Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 

 

*** 

K části druhé návrhu zákona 

  

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

 

*** 

§ 27  

Pořizování územně analytických podkladů 

 

 (1) Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní 

obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. 

Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu 

nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje, popřípadě pro další územně plánovací 

činnost kraje. Ministerstvo pořizuje územně analytické podklady v rozsahu nezbytném pro 

plnění svých úkolů, přitom vychází zejména z územně analytických podkladů krajů. Při 

pořizování územně analytických podkladů ministerstvem se postup podle odstavců 2 až 4 a § 

28 a 29 nepoužije. 

 (2) Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů 

území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, 

povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, 

přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních 

předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území 

zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí 
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platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o území"). Podkladem pro pořízení územně analytických 

podkladů může být i technická mapa.Podkladem pro pořízení územně analytických 

podkladů je i digitální technická mapa kraje. 

 (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. 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, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta 

územně plánovací dokumentace a územní studie. 

(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. 

 (4) Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli 

úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do 

výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli. 

 

18)  Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů. 
74)  § 4b odst. 7 a 8 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením. 

 

*** 

§ 121  

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

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

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

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

Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části 

skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) 

nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též 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. 

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

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

 (2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo 

evidenční41b), případně číslo orientační, stavební úřad po předložení podkladů uvedených v 

odstavci 1 vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, 

případně orientačního. Obdobně postupuje stavební úřad též u staveb, jejichž dokončení 

ohlásil stavebník podle § 152 odst. 5. 

 

41a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
22) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
66)  § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
66)  § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
41b)  § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 

§ 14 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 

 

*** 

§ 152 

Stavebník 

 (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se 

týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví 

osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je 

povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními 

předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani 

ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb 

prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy 

stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od 

povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 

 (2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit 

předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k 

tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou 

osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám. 

 (3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu 

úřadu, je stavebník povinen 

a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení 
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stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto 

skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, 

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 

souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů 

ze štítku, 

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 

všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, 

umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této 

prohlídky se zúčastnit, 

e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 

životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle 

§ 103, 

f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

 (4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 

zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby 

fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu14). Pokud zpracovala 

projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, 

zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem 

prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

(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. 

(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). 

S účinností od 1. července 2023. 

___________________  

14) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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*** 

K části třetí návrhu zákona 

  

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

 

*** 

 

§ 36 

Zobrazení územních prvků 

 

 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, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je 

vedena. 
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