
   

 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IV. 

 

Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého úřadu zeměměřického  

a katastrálního č. j.: ČÚZK-04979/2020-11 dne 30. března 2020, s termínem dodání stanovisek do 22. dubna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

Resort    Připomínky Vypořádání 

MD 

 

1 Z Obecně k návrhu 

Vyhláška nebere v potaz existenci a připravovaný vznik 

datových sad a systémů pro správu a evidenci dopravní 

infrastruktury, kterými jsou např. Centrální evidence 

pozemních komunikací (CEPK), Informační systém o silniční a 

dálniční síti (ISSDS), říční informační systém LAVDIS, 

Centrální evidence železničních drah.  

V rámci oblasti dopravní infrastruktury lze konkrétně uvést, že 

návrhem vyhlášky nebudou naplňovány potřeby v oblasti sběru 

dat o dopravní infrastruktuře a dojde k rozporu s budoucí 

vyhláškou o centrální evidenci pozemních komunikací, která 

má být vydána podle § 29a odst. 9 zákona o pozemních 

komunikacích. Přijetím obou těchto vyhlášek pak bude 

docházet ke zcela nekoncepčnímu vedení pasportů, které se v 

mnohých případech budou překrývat. 

Tyto systémy plní (resp. budou plnit) funkci primárního zdroje 

prostorových dat v oblasti dopravní infrastruktury. Z pohledu 

Ministerstva dopravy je však klíčové, aby digitální technická 

mapa kraje (dále jen „DTM“) a její výměnný formát 

obsahovaly k uvedeným (zamýšleným) dílům dostatek rozhraní 

a bylo tak dosaženo žádoucí interoperability a vzájemné 

výměny dat.  Důležitým milníkem bude povinné zavedení BIM 

u všech nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce 

financované ze státního rozpočtu od r. 2022. Data z BIM budou 

Akceptováno částečně. 

Jakkoli je ve všeobecném zájmu dosáhnout souladu 

mezi obsahem DTM kraje a připravovanými systémy 

pro správu a evidenci dopravní infrastruktury, je nutné 

postupovat postupně a ve vzájemné koordinaci. 

V současné době jsou zmiňované systémy pro správu 

a evidenci dopravní infrastruktury ve stádiu přípravy, 

stejně jako budoucí vyhláška o centrální evidenci 

pozemních komunikací. 

V rámci Přílohy 1 vyhlášky o DTM bylo zohledněno 

maximum připomínek směřujících k sjednocení 

terminologie a vlastností typů objektů DTM včetně 

jejich identifikace pro budoucí propojování se systémy 

centrální evidence pozemních komunikací, která je 

v tuto chvíli dosažitelná. 

Dále byly doplněny další položky evidovaných údajů, 

které umožní lepší propojení informačních systémů, a 

to do § 2 odst. 1 pod novým písmenem i) “evidenční 

číslo objektu nebo zařízení v evidenci editora“, a dále 

do přílohy k jednotlivým objektům atribut „popis“. 
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vstupovat do výše uvedených resortních systémů a ty tak budou 

schopné automatizovaně a konzistentně plnit a aktualizovat 

data DTM dlouhodobě. 

Požadujeme v tomto směru návrh vyhlášky upravit. 

 

2 Z Obecně k návrhu 

Návrh vyhlášky současně neodpovídá zavedené terminologii 

zákona o pozemních komunikacích, zákona o silničním 

provozu a obecně dopravně-inženýrské terminologii. Současně 

návrh vyhlášky obsahuje rozpory ve „veličině“ a „jednotkách“, 

příkladem je obvod pozemní komunikace vyjádřený plochou, 

typ pozemní komunikace vyjádřený kategorií a třídou atp. 

Požadujeme v tomto směru návrh vyhlášky upravit. 

Akceptováno.  

Příloha 1 byla upravena. 

 

3 Z Obecně k návrhu 

Navržený způsob pořizování dat DTM v oblasti dopravní 

infrastruktury nebere v potaz potřeby pořizování primárních dat 

v rezortu dopravy, přestože mnohé z prvků budou jako součást 

DTM pořizovány. Tímto bude ve sběru dat docházet k 

nehospodárnosti.  

Jako příklad lze uvést objekt nosič dopravního značení, který je 

v rámci DTM zaměřen, avšak není zachycen typ dopravního 

značení.  

Požadujeme proto v souvislosti s návrhem vyhlášky zajistit 

možnost pořizování rozšířených informací o dopravní 

infrastruktuře tak, aby vyhovovala nejen projektům krajských 

DTM, ale také potřebám naplňování primárních prostorových 

dat dle jiných právních předpisů (např. zákon o pozemních 

komunikacích, zákon o dráhách, zákon o civilním letectví atd.). 

Vysvětleno. 

Obsahem DTM jsou objekty, které jsou předmětem 

základní prostorové situace a jejichž pořízení a 

následnou aktualizaci je možné realisticky očekávat od 

všech subjektů, kteří jsou jejich vlastníky, správci a 

provozovateli. Informace podrobného pasportního 

charakteru nemůže DTM obsáhnout a musejí být 

vedeny v informačních systémech pro podporu 

majetkové a provozní správy dopravních systémů. 

V rámci primárního pořizování nových dat je možné 

zajistit společné zaměření objektů a využít jej jak pro 

potřeby DTM kraje, tak pro potřeby pasportních 

informačních systémů správce dopravní infrastruktury.  

V rámci Koordinační rady správců Digitální mapy 

veřejné správy a Digitálně technické mapy bude se 

zástupci krajů projednáno, aby kraje poskytly 

Ministerstvu dopravy data z primárního pořizování, 

která mohou být vytěžena i pro další účely než pouze 

vedení DTM. 
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Související připomínky: 3, 314. 

4 Z Obecně k návrhu 

K zajištění homogenity a jednotné kvality sbíraných dat 

požadujeme stanovit způsob (metodiku) sběru/vytváření dat o 

dopravní infrastruktuře pro potřeby DTM. Jedná se např. 

o problematiku abstraktních objektů (jako je pozemní 

komunikace, která není fyzickým objektem, který lze v terénu 

zaměřit).  

Požadujeme tak stanovit způsob měření nebo odvození 

geometrie objektů včetně specifických požadavků na přesnost, 

zejména os dopravních sítí, stanovit kategorizaci a způsob 

určení vlastností objektů, názvosloví (ontologii), způsob 

segmentace, řešení křížení (například silnice a železnice) a 

souběhu komunikací (kupříkladu silnice, tramvajová dráha, 

cyklostezka a chodníky) atd. 

Identifikace objektů by měla vycházet z identifikátorů v 

primárních evidenčních systémech, zejm. ISSDS/OREPK, 

LAVDIS a Pasport železniční sítě, aby byla zajištěna 

interoperabilita DTM s dalšími agendovými systémy.  

Dále požadujeme sjednotit názvosloví používaní v návrhu 

vyhlášky s právními předpisy zabývajícími se oblastí dopravní 

infrastruktury. 

Vysvětleno. 

Nemá přímý vztah k textu vyhlášky. Předpokládá se 

ovšem, že metodika pro jednotné pořizování dat DTM 

kraje bude vytvořena v průběhu implementační fáze. 

V rámci jejího zpracování budou zohledněny také 

požadavky na identifikaci objektů dle primárních 

evidenčních systémů. 

Metodika a sběr požadavků na identifikaci objektů dle 

primárních evidenčních systémů bude připravena ve 

spolupráci s jednotlivými dotčenými rezorty. 

Související připomínky: 4, 299, 315. 

5 Z Obecně k návrhu 

Považujeme za důležité vést data v DTM ve 3D vektorech 

a požadujeme toto zakotvit i v návrhu vyhlášky. 

Výšková informace je v geometrii důležitým faktorem (např. 

pro odvozování některých parametrů popisovaného prvku, při 

křížení infrastruktur apod.). Domníváme se, že výškopis je 

nutný sledovat i u technické infrastruktury, u které také dochází 

ke křížení či souběhům v různých výškových hladinách. 

Vysvětleno. 

Souřadnice výšky bude vedena u bodových a liniových 

objektů, pro které je tento údaj věcně relevantní. 

Příloha 1 bude rozšířena o specifikaci, zda se pro daný 

typ objektu údaj o výšce vede. Údaj o výšce bude 

veden jako součást souřadnicového tripletu X, Y, Z, tj. 

nejedná se o atribut objektu, ale součást geometrického 

popisu.  
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Údaje o umístění a průběhu objektů a zařízení (včetně 

výšky) jsou stanoveny § 3 odst. 1, 3 a 6 vyhlášky.  

Související připomínky: 5, 300, 316. 

6 Z K § 2 odst. 2 

Požadujeme, aby § 2 odst. 2 zněl takto: 

Podrobnosti údajů podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou 

stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Údaj o vlastníkovi 

technické infrastruktury nemusí být veden. Pokud vlastník není 

známý a zákon nestanoví, kdo je správcem nebo 

provozovatelem této infrastruktury, musí být určen. 

Odůvodnění: 

Dlouhodobě nelze vést datovou vrstvu bez znalosti vlastníka.  

Pokud vlastník není znám, měl by správce vlastníka zjistit. 

Jedná se především o situaci u inženýrských sítí, kde v obcích a 

městech je velmi nejasný vlastnický vztah k vodovodům, 

kanalizacím nebo starým telekomunikačním nebo jiným sítím. 

Neakceptováno. 

Povinnosti podle § 27 a § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona jsou uloženy vlastníkovi DTI, proto 

nelze stav, kdy údaj o vlastníkovi není veden, ve 

standardním režimu vedení DTM připustit s výjimkou 

situace, kdy přímo zákon stanoví jejího provozovatele. 

Pokud není údaj o vlastníkovi známý, avšak je zde 

správce nebo provozovatel, který není stanovený 

zákonem, bude se jednat o zjednodušenou evidenci. 

V případě, že není znám ani vlastník, ani správce nebo 

provozovatel, nebude příslušná dopravní a technická 

infrastruktura obsahem evidence v DTM.   

Pokud jde o otázku určení vlastníka infrastruktury, 

jednalo by ve vztahu ke správci DTM se o stanovení 

povinnosti. Navrhované ustanovení tak nemůže být 

obsahem vyhlášky, ale pouze zákona. Nadto 

požadavek na zjištění vlastníka by byl fakticky v řadě 

případů nesplnitelný. 

V této souvislosti je rovněž třeba zdůraznit, že 

neexistuje žádný orgán veřejné moci, který by byl 

oprávněn autoritativně určovat, kdo je vlastníkem 

technické infrastruktury. To může udělat pouze soud 

v případě sporu o vlastnictví takové infrastruktury. 

Správce DTM žádné takové oprávnění nemá a ani mít 

nemůže. Je pouze evidenčním orgánem, není oprávněn 

jakkoliv řešit otázky vlastnického práva. 

7 Z K § 3 odst. 3 a § 4 odst. 3 písm. e)  

Příloha 1 ani příloha 3 návrhu vyhlášky neobsahují údaj, který 

by vyjadřoval umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům 

Vysvětleno. 

Údaj o vztahu k povrchu bude pro jednotlivé objekty 

realizován pomocí společného atributu „level“, který 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní 

prostorové situace.  

Jako nahrazující informaci by bylo možné uvažovat výškovou 

informaci obsaženou v 3D geometrii. Tento způsob předávání 

dat však návrh vyhlášky nepředepisuje. 

Objekty dopravní infrastruktury (pozemní komunikace, 

železnice, vodní cesty) obsahují úrovňové a mimoúrovňové 

křížení a v těchto místech nemusí být (bez této informace) 

interpretace DTM jednoznačná. To samé se týká i křížení s 

inženýrskými sítěmi. 

Požadujeme v tomto směru návrh vyhlášky upravit. 

bude nabývat hodnot „podzemní, nadzemní, povrch“. 

Tato specifikace bude součástí popisu jednotného 

výměnného formátu. Údaje o výškovém vztahu mezi 

jednotlivými objekty budou realizovány 

prostřednictvím souřadnice výšky v tripletu X, Y, 

Z geometrického popisu objektů. 

Související připomínky: 7, 302, 336. 

8 Z K § 4 odst. 2 písm. b) 

Stanovení přesnosti 3 je u abstraktních objektů neověřitelné 

(např. osy komunikací, vodních cest, správního území atp.). 

Požadujeme proto vysvětlit, jak má být u těchto některých 

prvků, které jsou obtížně uchopitelné, tato přesnost zadávána, a 

to s ohledem i na skutečnost, že § 4 návrhu vyhlášky se týká 

zjednodušeného způsobu vedení údajů DTM.   

Odůvodnění: 

Osy komunikací jsou nezbytnou součástí dat DTM. Úplnost dat 

by u os pozemních komunikací a dalších abstraktních prvků 

neměla být podmiňována přesností.  

Pro vedení dat DTM a zajištění harmonizovaných polohových 

informací je nutná jednotná metodická podpora. 

Vysvětleno. 

Na jednáních bylo přijato, že třída přesnosti 3 bude 

minimálním základem pro všechny objekty. 

Přesnost abstraktních objektů by měla být stejná jako u 

prvků geodeticky zaměřených, od kterých jsou 

odvozeny. 

Data o dopravní a technické infrastruktuře budou 

pořizována na úrovni krajů, včetně metodiky. 

Předpokládá se, že metodika pro jednotné pořizování 

dat DTM kraje bude vytvořena v průběhu 

implementační fáze. 

Sjednocení metodiky bude možné řešit na úrovni 

Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné 

správy a Digitálně technické mapy. 

Související připomínky: 8, 51, 303, 307, 338, 399, 

431. 

9 Z K § 6 odst. 4  

Požadujeme, aby § 6 odst. 4 zněl takto: 

Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

Technické parametry výměnného formátu bude stanovovat, 

uveřejňovat a spravovat Úřad na portálu. 

Odůvodnění:  

DTM se mimo jiné zřizuje jako budoucí součást digitalizace 

stavebních řízení. Technické parametry se mohou měnit s 

ohledem na vývoj projektu a technologií (myšleno v delším 

časovém období). Měl by být jasně určen správce, který bude 

tyto informace uveřejňovat (nejen jednorázově). 

Navrhování a provádění změn a následná správa JVF 

DTM bude probíhat po dohodě mezi ČÚZK a správci 

krajských DTM. 

Předpokládáme, že navrhování a plánování změn bude 

– na základě podnětů od uživatelů, správců a v reakci 

na legislativní změny - prováděno v součinnosti s 

Koordinační radou správců Digitální mapy veřejné 

správy a Digitálně technické mapy, která je zřízena při 

RVIS. 

10 Z K § 8 odst. 5  

Způsob evidence údajů o území, ve kterém vlastník, 

provozovatel nebo správce působí (polygonem vymezujícím 

toto území), není součástí příloh. 

Požadujeme proto uvést návrh vyhlášky nebo obsah jeho příloh 

do souladu.  

Není možné ukládat v návrhu vyhlášky evidenci polygonu 

vyznačující hranici správního území, když ta není obsažena v 

přílohách (jak tomu bylo v dřívějších verzích). 

Vysvětleno. 

Vyhláška upravuje obsah krajských DTM. Evidence 

údajů o území, ve kterém vlastník, správce nebo 

provozovatel působí, bude součástí IS DMVS. 

Povinnost vést údaje o území u vlastníků, správců a 

provozovatelů je definována ustanovením § 4d odst. 3 

písm. c) ZemZ. 

Související připomínky: 10, 304, 350. 

11 Z K příloze č. 1 (kategorie Speciální stavby – technická 

infrastruktura) 

U kategorie Speciální stavby – technická infrastruktura, skupina 

Elektrické vedení, typ objektu aktivní zařízení elektrické sítě, 

z kolonky vedené údaje (vlastnosti, způsob vyjádření polohy 

a další) a kolonky hodnoty, kterých mohou vedené údaje 

nabývat, požadujeme vyčlenit „svítidla veřejného osvětlení“ a 

dát je na vyšší úroveň (to znamená umístit je samostatně 

do kolonky vedené údaje), a to z důvodu nutnosti sběru 

doplňujícího atributu/hodnoty identifikačního čísla (ID). Viz 

níže příloha A. 

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak. 

Podpora uložení identifikátorů z evidenčních systémů 

správců nebo provozovatelů bude doplněna do § 2, 

odst. 1, písm. i) vyhlášky. 

Tím bude zajištěno vedení tohoto údaje pro jakýkoli 

objekt DI a TI v rámci DTM, nejen pro svítidla 

veřejného osvětlení. 

Konkrétně bude do § 2 odst. 1 pod novým písmenem i) 

doplněno “evidenční číslo objektu nebo zařízení 

v evidenci editora, pokud je mu evidenční číslo 

přiděleno“, a dále do přílohy k jednotlivým objektům 

bude doplněn atribut „popis“. 
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Vyčlenění svítidel veřejného osvětlení a rozšíření atributu 

o identifikační číslo (ID) má vazbu zejména na potřeby 

integrovaného záchranného systému.  

Poptávka po daných datech (resp. hodnoty v rámci jednotného 

výměnného formátu) má také vazbu na identifikované 

uživatelské potřeby vycházející z výstupu studijní fáze projektu 

Ministerstva dopravy Konsolidace infrastruktur prostorových 

dat (SDI) v resortu dopravy.  

12 Z K příloze č. 1 (skupina Zařízení dopravních staveb) 

V části zařízení dopravních staveb, typ dopravní zařízení 

bodové, požadujeme z kolonky vedené údaje (vlastnosti, 

způsob vyjádření polohy a další) a kolonky hodnoty, kterých 

mohou vedené údaje nabývat, vyčlenit označník zastávky 

veřejné dopravy na vyšší úroveň (to znamená umístit je 

samostatně do kolonky vedené údaje), a to z důvodu nutnosti 

sběru doplňujících atributů/hodnot (unikátní a lokální ID). Viz 

níže příloha A. 

Odůvodnění:  

Vyčlenění hodnoty „označník zastávky veřejné dopravy“ má 

vazbu na budoucí rozšiřování Celostátního informačního 

systému o jízdních řádech (CIS JŘ).  

Daná data nejsou v České republice vedena ani spravována, 

jejich uvedení do jednotného výměnného formátu bude prvním 

krokem k jejich ucelenému sběru a evidenci. 

Neakceptováno. 

Na základě projednání byl objekt „nosič dopravního 

zařízení vypuštěn. 

13 Z K příloze č. 1 (kategorie Dopravní stavby) 

V části dopravní stavby požadujeme upravit tabulku tak, aby 

odpovídala platným právním předpisům v oblasti dopravy.  

Požadované změny jsou uvedeny v příloze A (viz níže).  

V této souvislosti dále požadujeme odpovídajícím způsobem 

upravit kategorii Záměry na změnu využití území a Přílohu č. 3. 

Akceptováno částečně.  

Upraveno na základě projednání. 
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Rovněž upozorňujeme na několik závažných nepřesností.  

Jednou z nich je, že data u drah se vždy vztahují na osu koleje, 

troleje atp. Osa dráhy jako taková není.  

Speciální dráhou se rozumí metro, není další speciální dráha, 

naopak dráhou je trolejbusová dráha.  

Co dále úplně chybí, jsou pojmy „výhybka“, „dilatační 

zařízení“ a další.  

V tomto směru požadujeme, aby byl návrh vyhlášky 

komplexněji přepracován. 

14 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

U plavební komory požadujeme změnit údaj o poloze a uvést 

„plocha s definičním bodem“. Viz níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Dle § 3 odst. 5 návrhu vyhlášky se nejedná o údaj o umístění 

objektu, který by bylo možné vyjádřit jenom bodem. Jedná se o 

plochu s definičním bodem, jak je uvedeno v návrhu. 

S ohledem na účel DTM, vymezující prostorové vazby 

jednotlivých objektů v území vůči umísťovaným záměrům, je 

vymezení vnějšího obvodu objektu zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Bude umožněno vyjádřit jak plochou, tak bodem. 

15 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

Řádek „vodní cesta“ změnit na „osa plavební dráhy“. Viz níže 

příloha A. 

Odůvodnění: 

Geometrie linie vodní cesty je dána osou plavební dráhy jako 

základním identifikačním prvkem, který zároveň vyjadřuje 

vedení plavební dráhy jako základní funkce dopravní cesty. 

Akceptováno. 

Po projednání upraveno na „osa sledované vodní 

cesty“. 

16 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

V řádku vodní cesta chybí další druhy vodních cest ve smyslu 

zákona o vnitrozemské plavbě, a to „účelová a nesledovaná 

Neakceptováno. 

Obsahem DTM jsou navrhovány pouze sledované 

vodní cesty, které jsou předmětem evidence a správy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

vodní cesta“. Požadujeme, aby došlo k jejich vložení. Viz níže 

příloha A. 

Odůvodnění: 

Toto dělení vychází ze zákona o vnitrozemské plavbě. Dělení je 

upraveno v § 3 tohoto zákona a podrobné rozdělení, resp. 

zařazení vodních cest se nachází jak v příloze č. 2 zákona 

o vnitrozemské plavbě, tak i ve vyhlášce č. 222/1995 Sb., o 

vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 

havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších 

předpisů. V příloze č. 1 této vyhlášky se nachází klasifikace 

vodných cest, která vychází z mezinárodně-právní úpravy. 

popisných dat u správců vodní cesty. U nesledovaných 

vodních cest nelze zajistit pořízení a aktualizaci údajů. 

17 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

Do řádku vodní cesta, třída dopravně významné vodní cesty, 

do sloupce Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat, 

požadujeme na začátek vložit „místního významu třídy 0“. Viz 

níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Viz předchozí připomínka. 

Do této kategorie vodní cesty, která je národní kategorií vodní 

cesty, patří Baťův kanál. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

18 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

V řádku vodní cesta, třída dopravně významné vodní cesty, ze 

sloupce Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat, 

požadujeme vypustit „místního významu třídy II, místního 

významu třídy III, mezinárodního významu třídy Via, 

mezinárodního významu třídy VIb, mezinárodního významu 

třídy VIc, mezinárodního významu třídy VII“. Viz níže příloha 

A. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Těchto hodnot vodní cesty ve smyslu § 2 vyhlášky č. 222/1995 

Sb. v České republice nenabývají a ani nejsou plánovány 

stavební záměry, které by těchto hodnot měly nabývat. 

19 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

Doplnit nový typ objektu „vodní cesta“, a dále k tomuto 

objektu doplnit do sloupce Vedené údaje (vlastnosti, způsob 

vyjádření polohy a další) údaj „geometrie“ a do sloupce 

Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat doplnit údaj 

„plocha“. Viz níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Geometrie vodní cesty je kromě osy plavební dráhy, jako 

základního evidenčního prvku, definována plochou vodní cesty, 

shrnující plochu všech součástí vodní cesty, jako je plavební 

dráha, plavební komora, přístavní infrastruktura a další objekty, 

včetně splavného vodního toku a plavebního kanálu. 

Akceptováno jinak. 

Zařazeno do kategorie Dopravní infrastruktura, 

poskytovatelem bude správce vodní cesty. 

20 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

V řádku „plavební dráha“ změnit geometrii na „plocha“. Viz 

níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Geometrie plavební dráhy je charakteristická primárně její 

plochou, se zajištěnými parametry pro plavbu plavidel 

odpovídajících třídě vodní cesty. Linie s evidenčními údaji 

vodní cesty je vyjádřena samostatným prvkem osy. 

Akceptováno.  

Text upraven. 

21 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

Požadujeme doplnit nový řádek „plavební kanál“ s geometrií 

„plocha“. Viz níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Vodní cesta je kromě objektů, jako je např. plavební komora, 

tvořena také splavným vodním tokem (zařazeným mezi 

vodohospodářské stavby ve skupině úprava vodního toku jako 

Neakceptováno.  

Jedná se o pasportní informaci. V DTM bude vedena 

plochou vodní cesta jako celek a osa vodní cesty. 

Vedení samostatného objektu plavební kanál je pro 

účely DTM nadbytečné. 
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„upravené koryto“, event. vodní nádrž či vodní tok v rámci 

skupiny přírodní vodní plocha) a plavebním kanálem, který 

není v DTM dosud uveden. Plavební kanál představuje širší 

plochu, než je čistě plavební dráha, tj. včetně nesplavné části 

koryta, břehů atp. 

22 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

U objektů přístaviště, kotviště, překladiště a vývaziště 

požadujeme změnit údaj o poloze a uvést „plocha s definičním 

bodem“. Viz níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Dle § 3 odst. 5 návrhu vyhlášky se nejedná o údaj o umístění 

objektu, který by bylo možné vyjádřit jenom bodem. Jedná se o 

plochu s definičním bodem, jak je uvedeno v návrhu úpravy. S 

ohledem na účel DTM, vymezující prostorové vazby 

jednotlivých objektů v území vůči umísťovaným záměrům, je 

vymezení vnějšího obvodu objektu zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Na základě projednání byly tyto objekty vypuštěny. 

23 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

Výčet objektů v skupině vodní dopravy je neúplný, a proto 

požadujeme jeho doplnění o objekty, které se na vodní cestě 

vyskytují a spadají do dopravní infrastruktury. Jedná se o: 

„přístavy (veřejné a neveřejné, s ochrannou funkcí), přístavní 

bazény, lodní zdvihadlo (svislé nebo šikmé) včetně rejd a 

úsporných komor, jiná speciální plavební zařízení pro řízení 

plavby a její bezpečnost, břehové úpravy, nábřežní zdi, 

vyvazovací zařízení přístavů, opevnění břehů, lodní propustě, 

uzávěry vodní cesty, velíny a jiná zařízení a objekty, sloužící 

bezprostředně k provozu vodní cesty nebo jejich součástí, 

speciální servisní zařízení určené k zásobování lodí pohonnými 

hmotami a odčerpávání odpadních vod z plavidel“. Viz níže 

příloha A. 

Odůvodnění: 

Akceptováno částečně.  

Jedná se převážně o informace pasportního charakteru, 

jejichž vedení v DTM není účelné a které jsou vedeny 

v informačních systémech správce dopravní cesty. 

Do obsahu DTM byl doplněn objekt přístav. 
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Doplnění objektů vychází z přílohy č. 1 zákona o vnitrozemské 

plavbě. 

24 Z K příloze č. 1 (skupina Zařízení dopravních staveb) 

U řádku dopravní zařízení bodové samostatně stojící 

požadujeme doplnit typ nabíjecího/výdejního média: „elektřina 

pro elektromobilní zařízení a plavidla, LNG, voda, odběr 

odpadních vod, odběr nádních vod“. Viz níže příloha A. 

Odůvodnění: 

V rámci uvedených dopravních zařízení je na vodní cestě 

používáno výdejní (odběrné zařízení) na elektřinu rovněž jako 

břehová přípojka pro plavidla, výdej vody, do budoucna i 

paliva LNG a obdobně i odběr odpadních vod. Tato výdejní 

(odběrná zařízení) se mohou vyskytovat i pro jiné druhy 

dopravy než vodní (jako v současnosti např. benzín/nafta). 

Akceptováno jinak. 

Hodnota upravena na "nabíjení elektromobilních 

zařízení (vč. plavidel)“ a doplněna nová hodnota 

„LNG“ a "ostatní média". Další požadované hodnoty 

lze označit hodnotou "ostatní média" a případně 

doplnit informaci do popisu objektu. Pro účely DTM 

se jedná o příliš podrobný údaj. 

25 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

U plavební komory – záměr požadujeme změnit údaj o poloze a 

uvést „plocha s definičním bodem“. Viz níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Dle § 3 odst. 5 návrhu vyhlášky se nejedná o údaj o umístění 

objektu, který by bylo možné vyjádřit jenom bodem. Jedná se o 

plochu s definičním bodem, jak je uvedeno v návrhu úpravy. S 

ohledem na účel DTM, vymezující prostorové vazby 

jednotlivých objektů v území vůči umísťovaným záměrům, je 

vymezení vnějšího obvodu objektu zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Bude umožněno vyjádřit jak plochou, tak bodem. 

26 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

Řádek „vodní cesta – záměr“ požadujeme změnit na „osa 

plavební dráhy – záměr“ a doplnit pole „třída vodní cesty“. Viz 

níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Geometrie linie vodní cesty je dána osou plavební dráhy jako 

Akceptováno jinak. 

Na základě projednání byl název objektu upraven na 

"osa sledované vodní cesty - záměr". Vzhledem k 

dalším úpravám a změně možnosti zápisu různé 

geometrie u vybraných objektů bude možné objekt 

"sledovaná vodní cesta - záměr" vést jako liniový 

objekt nebo jako plochu (koridor záměru). Proto byl 
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základním identifikačním prvkem, který zároveň vyjadřuje 

vedení plavební dráhy jako základní funkci dopravní cesty. 

objekt "osa sledované vodní cesty - záměr" 

vypuštěn. 

K objektu "sledovaná vodní cesta - záměr" byl 

doplněn atribut "Třída dopravně významné vodní 

cesty". 

27 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava) 

Požadujeme doplnit nový řádek „vodní cesta - záměr“ s 

geometrií „plocha“. Viz níže příloha A. 

Odůvodnění: 

Geometrie vodní cesty je kromě osy plavební dráhy, jako 

základního evidenčního prvku, definována plochou vodní cesty, 

shrnující plochu všech součástí vodní cesty, jako je plavební 

dráha, plavební komora, přístavní infrastruktura a další objekty, 

včetně splavného vodního toku a plavebního kanálu. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

28 Z K příloze č. 1 (skupina Vodní doprava – záměry) 

Do této části, obdobně jak je uvedeno výše, požadujeme doplnit 

objekty, které tvoří dopravní infrastrukturu na vodní cestě, a to 

„přístavy (veřejné a neveřejné, s ochrannou funkcí), přístavní 

bazény, lodní zdvihadlo (svislé nebo šikmé) včetně rejd a 

úsporných komor, jiná speciální plavební zařízení pro řízení 

plavby a její bezpečnost, břehové úpravy, nábřežní zdi, 

vyvazovací zařízení přístavů, opevnění břehů, lodní propustě, 

uzávěry vodní cesty, velíny a jiná zařízení a objekty, sloužící 

bezprostředně k provozu vodní cesty nebo jejich součástí, 

speciální servisní zařízení určené k zásobování lodí pohonnými 

hmotami a odčerpávání odpadních vod z plavidel“. Viz níže 

příloha A. 

Odůvodnění: 

Doplnění objektů vychází z přílohy č. 1 zákona o vnitrozemské 

plavbě. 

Akceptováno částečně.  

Byl doplněn objekt přístav-záměr a jiné záměry na 

vodní cestě. 

29 Z K příloze č. 1 (kategorie Ochranná a bezpečnostní pásma) Akceptováno jinak.  
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Do řádku „ochranné pásmo stavby pro vodní dopravu“ 

požadujeme doplnit „(dle 5a zákona č. 114/1995 Sb.)“. Viz níže 

příloha A. 

Bude doplněno do popisu ontologie objektu, který je 

součástí dokumentace Jednotného výměnného formátu 

a bude zveřejněn na portálu IS DMVS. 

30 Z Obecně k příloze č. 1 

Na základě výše uvedených připomínek požadujeme upravit 

kódy typů objektů v celé příloze návrhu vyhlášky z důvodu 

vložení dalších objektů. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

31 Z K příloze č. 1 (skupina Společné dopravní stavby) 

V této části jsou popisovány „společné dopravní stavby“. Mezi 

ně jsou zařazovány příkopy, náspy a zářezy dopravní stavby. 

Uvedené stavební úpravy však tvoří součást tělesa dálnice, 

silnice a místní komunikace dle § 11 odst. 2 zákona o 

pozemních komunikacích. Z předloženého návrhu není zřejmé, 

co se rozumí pojmem „společné dopravní stavby“ a vysvětlení 

neposkytuje ani důvodová zpráva. 

Akceptováno jinak.  

Skupina bude přejmenována na „Dopravní stavba 

společná pro více skupin“. Jedná se o stavby, které 

jsou společné pro více skupin v tom smyslu, že se 

vyskytovat ve více skupinách, například jak ve skupině 

„Silniční doprava“, tak ve skupině „drážní doprava. Tj. 

nejde o stavby, které by byly společné fyzicky pro 

konkrétní objekt, ale společné typově pro různé 

skupiny staveb. Aby se zabránilo opakování typově 

téže stavby v jednotlivých skupinách, jsou uvedeny 

pouze jedné v této „společné“ skupině. 

Navrhované řešení bylo zvoleno s ohledem na 

postupy, kterými bude DTM aktualizována, a 

zkušenosti s dosavadním vedením digitálních 

technických map. Pokud se v praxi ukáže, že by bylo 

vhodnější součásti tělesa pozemní komunikace i dráhy 

evidovat ve skupině příslušné dopravní cesty, bude 

vyhlášky v tomto ohledu novelizována, a to 

v součinnosti s Ministerstvem dopravy. 

32 Z K příloze č. 1 (skupina Společné dopravní stavby) 

Pod společnou dopravní stavbu jsou také řazeny mosty, tunely 

a podchody. Uvedené je dle § 12 odst. 1 písm. b) a c) zákona 

o pozemních komunikacích součástí stavby dálnice, silnice a 

místní komunikace. Nejedná se o součásti stavby pozemní 

Akceptováno jinak.  

Skupina bude přejmenována na „Dopravní stavba 

společná pro více skupin“. Jedná se o stavby, které 

jsou společné pro více skupin v tom smyslu, že se 

vyskytovat ve více skupinách, například jak ve skupině 

„Silniční doprava“, tak ve skupině „drážní doprava. Tj. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

komunikace, které by byly využívány k dalším účelům či 

jinými vlastníky, tedy plnily funkci společné stavby. 

nejde o stavby, které by byly společné fyzicky pro 

konkrétní objekt, ale společné typově pro různé 

skupiny staveb. Aby se zabránilo opakování typově 

téže stavby v jednotlivých skupinách, jsou uvedeny 

pouze jedné v této „společné“ skupině. 

Navrhované řešení bylo zvoleno s ohledem na 

postupy, kterými bude DTM aktualizována, a 

zkušenosti s dosavadním vedením digitálních 

technických map. Pokud se v praxi ukáže, že by bylo 

vhodnější součásti tělesa pozemní komunikace i dráhy 

evidovat ve skupině příslušné dopravní cesty, bude 

vyhlášky v tomto ohledu novelizována, a to 

v součinnosti s Ministerstvem dopravy. 

33 Z K příloze č. 1 (skupina Zařízení dopravních staveb) 

U typu objektu portál dopravní zařízení je v části hodnoty, 

kterých mohou vedené údaje nabývat, uvedena mýtná brána.  

Pro výběr mýta již mýtné brány ovšem neslouží (některé z 

těchto bran v současné době plní pouze kontrolní funkci), a 

proto takový typ zařízení není na portálech dopravního značení 

umísťován.  

Akceptováno. 

Atribut “mýtná brána” byl vypuštěn. 

34 Z K příloze č. 1 (kategorie Ochranná a bezpečnostní pásma) 

Podle § 30 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích má 

silniční ochranné pásmo pouze dálnice, silnice a místní 

komunikace I. a II. třídy. Místní komunikace III. a IV. třídy ani 

účelové komunikace silničních ochranné pásmo nemají.  

Akceptováno. 

Text upraven. 

35 Z K příloze č. 1 (skupina Letecká doprava) 

Požadujeme bez náhrady vypustit celý parametr „účel letiště“, 

včetně jednotlivých podskupin (soukromé, sportovní, 

vrtulníkové, záchranářské, zemědělské atd.). Viz níže příloha B. 

Odůvodnění:  

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Samotný parametr „účel letiště“ a jeho rozdělení na soukromé, 

sportovní, vrtulníkové, záchranářské, zemědělské atd., je pro 

účel a funkci DTM zcela irelevantní a nemá žádnou vypovídací 

hodnotu. Navíc právní řád takovéto členění letišť nezná. 

36 Z K příloze č. 1 (skupina Letecká doprava) 

Požadujeme u „kategorie druhu letiště“ vypustit slovo 

„kategorie“. Viz níže příloha B. 

Odůvodnění:  

Úřad pro civilní letectví vydává rozhodnutí o stanovení druhu 

letiště, proto je kategorie druhu letiště nadbytečné.  

Akceptováno. 

Text upraven. 

37 Z K příloze č. 1 (skupina Letecká doprava) 

U typu objektu heliport požadujeme upravit terminologii pro 

umístění heliportu dle ustáleného názvosloví dle přílohy B. 

Odůvodnění:  

Zpřesnění podle zavedené a ustálené terminologie. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

38 Z K příloze č. 1 (skupina Letecká doprava) 

U typu objektu zařízení pro letecký provoz požadujeme upravit 

terminologii dle přílohy B (viz níže). 

Odůvodnění:  

Zpřesnění podle zavedené a ustálené terminologie. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

39 Z K příloze č. 1 (skupina Letecká doprava - záměry) 

Připomínky 35. až 38. požadujeme zapracovat i v rámci 

skupiny Letecká doprava - záměry. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

40 Z K příloze č. 1 (skupina Ochranné a bezpečnostní pásmo) 

Požadujeme upravit terminologii u ochranného pásma letiště 

a ochranného pásma leteckých zabezpečovacích zařízení tak, 

jak je uvedeno níže v příloze B. 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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41 Z K příloze č. 3 (skupina Zařízení dopravních staveb) 

Pro výběr mýta již neslouží mýtné brány (některé z těchto bran 

v současné době plní pouze kontrolní funkci), a proto takový 

typ zařízení není na portálech dopravního značení umísťován.  

Požadujeme toto zařízení proto vypustit.  

K tomu je nutné dodat, že „dopravní zařízení“ je definováno 

vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (viz připomínka výše). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

42 Z K příloze č. 4 (bodům 6 a 7) 

Požadujeme, aby body 6 a 7 zněly takto: 

„6. Zaměření se provede v přesnosti odpovídající třídě 

přesnosti 3. 

7. Polohové a výškové zaměření veškerých podzemních 

objektů a zařízení technické infrastruktury při zeměměřických 

činnostech se provádí vždy před zakrytím.“. 

Odůvodnění:  

Původní text byl uveden nejasným způsobem. Zaměření pro 

určitou přesnost musí být provedeno takovou metodou, která 

odpovídá požadované přesnosti nebo přesnosti vyšší.  

Veškeré podzemní objekty nelze zaměřovat před zakrytím (jako 

tunely, metro a jiné objekty).  

Technická infrastruktura a požadavek zaměření před zakrytím 

vychází ze stavebního zákona a je dostatečný. 

Akceptováno částečně. 

Bod 6 neakceptován - Navržená formulace může být 

zavádějící v tom smyslu, že ustanovení upravuje pouze 

přesnost vlastního měření bez ohledu na přesnost 

geometrického základu měření.  

Bod 7 vypuštěn. Požadavek na zaměření sítí před 

zakrytím se ve stavebním zákoně nepodařilo nalézt, 

odkaz na konkrétní ustanovení v připomínce uveden 

není. Bylo však konstatováno, že na geodetický 

podklad pro vedení digitální technické mapy plně 

dopadá totožné ustanovení v § 13 odst. 6 vyhlášky č. 

31/1995 Sb.  

 

 

43 Z Změny navrhované k přílohám uvedené v samostatné 

příloze - Příloha vypořádání_1 

Akceptováno částečně.  

Podrobnosti v samostatné příloze s názvem Příloha 

vypořádání_1 (MD). 

44 Z K důvodové zprávě Vysvětleno. 
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Stavby pozemních komunikací, dopravní značení ani udržovaná 

zeleň (str. 54), se nikdy v katastru nemovitostí samostatně 

neevidovaly. Pro vlastníky pozemních komunikací 

navrhovanou vyhláškou vzniká velká zátěž spočívající v 

pořízení dokumentace podle nastavených parametrů, která bude 

mít významný dopad na jejich rozpočty, o čemž se vůbec 

důvodová zpráva nezmiňuje.  

Nejvíce však nová právní úprava dopadne na obce, které 

mnohdy nemají zpracován pasport místních komunikací. 

Samostatnou kapitolou jsou účelové komunikace, u nichž 

mnohdy panují spory ohledně jejich charakteru, průběhu po 

jednotlivých pozemcích či legálnosti vzniku. Další problém 

vzniká v případě hlavního města Prahy, na jehož území se 

nacházejí silnice I. třídy, které však doposud nebyly předány do 

vlastnictví České republiky.  

Velkým nedostatkem důvodové zprávy je tedy zcela 

nedostatečné zhodnocení finančních dopadů na veřejné 

rozpočty. Zpracování podkladů pro digitální technickou mapu 

kraje pak bude obrovskou administrativní zátěží pro vlastníky 

pozemních komunikací. 

Požadujeme, aby byla v tomto směru důvodová zpráva 

doplněna. 

Dopady na administrativní zátěž a veřejné rozpočty i 

do podnikatelského sektoru byly vyhodnoceny v rámci 

důvodové zprávy novely zeměměřického zákona 

(zákon č. 47/2020 Sb.). Vyhláška je vydávána 

k provedení a v mezích tohoto zákona, žádné další 

náklady než ty, které byly již vyhodnoceny, tedy 

vznikat nebudou. 

45 D K § 2 odst. 5  

S ohledem na zjevnou písařskou chybu doporučujeme změnit 

označení písm. f) až k) na a) až f).  

Akceptováno. 

Text upraven. 

46 D K § 3 odst. 6 

Za účelem zpřesnění, doporučujeme do § 3 odst. 6 zařadit 

odkaz na nařízení vlády o souřadných systémech a odkaz na 

normu ČSN 01 3410 ohledně přesnosti.  

Neakceptováno. 

Z legislativně technických důvodů není odkaz na 

technickou normu možný. Proto jsou třídy přesnosti 

definovány pomocí střední souřadnicové chyby 

v příloze č. 2 vyhlášky. 

47 D Připomínka k § 4 odst. 3 Akceptováno. 
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S ohledem na zjevnou písařskou chybu doporučujeme změnit 

označení písm. c) až f) na a) až d). 

Text upraven. 

48 D K § 5 odst. 6 

Doporučujeme doplnit přesný vzhled/formu, jak bude ohlášení 

vypadat, nebo dodefinovat formu a způsob. 

Vysvětleno. 

Způsob podání ohlášení je určen přímo zákonem, který 

v § 4b odst. 9 stanoví, že stavebník předá údaje 

prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 

písm. b) zeměměřického zákona. Tím je zároveň 

určena i forma, která musí z povahy věci elektronická. 

Vyhláška pak již stanoví pouze to, co nevyplývá ze 

zákona, tedy obsah ohlášení nad rámec toho, co plyne 

pro podání ze správního řádu. Není důvod omezovat 

ohlašovatele přesným vzhledem podání, pro daný účel 

to není potřebné ani vhodné. Vzor ohlášení bude jako 

pomůcka pro ohlašovatele zveřejněn na webových 

stránkách portálu DMVS. 

49 D K příloze č. 1 (skupina Silniční doprava, typ objektu osa 

úseku pozemní komunikace)  

Doporučujeme uvést u kategorie pozemní komunikace novou 

hodnotu, a to „obslužné komunikace kolem železniční tratě“. 

Viz níže příloha A. 

Odůvodnění:  

Obslužné komunikace kolem železniční tratě (pokud nejsou již 

obsaženy v hodnotě účelové komunikace) nejsou ve stávajícím 

návrhu uvedeny, z toho důvodu požadujeme jejich doplnění. 

Jedná se o důležitý údaj mimo jiné např. pro integrovaný 

záchranný systém. 

Akceptováno jinak. 

Obslužné komunikace kolem železniční tratě jsou již 

obsaženy v hodnotě účelové komunikace nebo v nově 

doplněné hodnotě „neveřejně přístupné účelové 

komunikace pro IZS“. 

50 D K příloze č. 1 (skupina Letecká doprava a skupina Letecká 

doprava - záměry) 

U typ objektu letiště doporučujeme parametr geometrie letiště 

vypustit, dle našeho názoru pro účely DTM plně postačí 

Neakceptováno.  

Určení tvaru a umístění areálu letiště je zásadní údaj 

pro potřeby agend územního plánování. Přesnější 

pojmové vymezení bude součástí ontologického 

popisu, který je součástí dokumentace Jednotného 
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geometrie vzletové a přistávací dráhy a ostatních leteckých 

staveb a zařízení. Viz příloha B. 

Odůvodnění:  

Dle zákona o civilním letectví je letiště definované jako 

"územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha 

včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená 

ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím 

souvisejícím". S touto definicí bude velmi obtížné definovat, co 

přesně má být geodetem zaměřeno. 

výměnného formátu a bude zveřejněn na portálu IS 

DMVS. 

51 D K příloze č. 2 

Doporučujeme doplnit bod 3:  

„3. U prvků digitální technické mapy, které jsou abstraktní a 

budou se odvozovat z jiných údajů (např. osa komunikace), se 

uvede namísto třídy přesnosti znak „A“.“. 

Odůvodnění:  

Jedná se o ustálenou zvyklost označování bodů. 

Vysvětleno. 

Na jednáních bylo přijato, že třída přesnosti 3 bude 

minimálním základem pro všechny objekty. 

Přesnost abstraktních objektů by měla být stejná jako u 

prvků geodeticky zaměřených, od kterých jsou 

odvozeny. 

Související připomínky: 8, 51, 303, 307, 338, 399, 

431. 

 

52 D K příloze č. 2.  

Není zmíněna norma ČSN 01 3410, i když důvodová zpráva o 

ní hovoří, doporučujeme tak tuto normu zmínit. 

Odůvodnění: 

Základní střední chyba se dá z hlediska dosažené přesnosti 

posuzovat různě (ČSN 01 3410, vyhlášky č. 357/2013, ČSN 

ISO 19157). 

Neakceptováno. 

Z legislativně technických důvodů není odkaz na 

technickou normu možný. Proto jsou třídy přesnosti 

definovány pomocí střední souřadnicové chyby právě 

v této příloze. Důvodová zpráva pouze konstatuje 

soulad s touto normou, takže výsledky splňující (i z 

minulosti) kritéria uvedené technické normy budou 

zároveň splňovat i požadavky vyhlášky. 

53 D K příloze č. 1 a 3 

Uvedené pojmy nejsou legislativně či technicky ošetřeny, a to 

obvod pozemní komunikace, typ zpevněného krytu 

komunikace, typ pozemní komunikace, dopravní směry úseků, 

Vysvětleno. 

Pojmové vymezení objektů, které není zakotveno 

v právních předpisech, bude uvedeno v ontologickém 

popisu, který je součástí dokumentace Jednotného 
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osa pozemní komunikace, typ úseku pozemní komunikace, 

číslo E-TAHU, typ úseku pozemní komunikace 

pozemní komunikace (provozní plocha), cyklostezka, odstavná 

plocha, výjezd, převažující povrch. 

Odůvodnění: 

Výše uvedené pojmy v rámci skupiny silniční doprava nejsou 

obsaženy v zákoně o pozemních komunikacích, ve vyhlášce 

č. 104/1997 Sb., ani v dostupných technických normách. 

Případně se jedná zřejmě o nepřesné pojmy (např. zda je 

pozemní komunikace (provozní plocha) myšlena jako 

odpočívka).  

Odborné pojmy užité v návrhu vyhlášky by měly 

korespondovat s odbornými pojmy v příslušných právních 

předpisech či technických normách. 

výměnného formátu a bude zveřejněn na portálu IS 

DMVS. 

54 D K příloze č. 4  

Doporučujeme upravit tak, aby si vlastník dopravní 

infrastruktury mohl stanovit geodetický podklad včetně jeho 

archivace podle svých potřeb s tím, že v roli editora DTM splní 

všechny požadavky stanovené návrhem vyhlášky pro předávání 

údajů DTM. 

Odůvodnění: 

V případě dopravní infrastruktury, konkrétně železnice, jsou 

na geodetický podklad kladeny podstatně vyšší nároky, než 

stanoví návrh vyhlášky. Geodetickým základem je železniční 

bodové pole, které vyhovuje požadavkům DTM, ale navíc jsou 

na něho kladeny vyšší nároky na přesnost. Geodetické 

podklady pro železnici jsou vedeny na 3 desetinná místa – 

milimetry. Z hlediska obsahu je železniční geodetický podklad 

podstatně obsáhlejší. Pro praxi není žádoucí, aby se pro jeden 

případ vypracovávaly dvě geodetické dokumentace, když údaje 

pro vedení DTM jsou obsaženy v rozsáhlejší dokumentaci pro 

Správu železnic. 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 5 a tím i příloha 2 nebudou aplikovány u 

dopravní a technické infrastruktury, která bude 

editována ze zákona přímo editorem. Podklad pro tuto 

editaci je zcela v působnosti tohoto editora. V případě 

prvků základní prostorové situace, které budou 

editovány správcem DTM, je nutností jednotný 

podklad podle § 5 pro tuto editaci. 
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Důkazní břemeno k poskytovaným údajům do DTM nese 

editor, což v případě Správy železnic bude zajištěno interními 

řídícími akty organizace, podpořeno informačním prostředím 

Správy železnic a společně s geodetickými podklady 

spravováno v jednom prostředí i s ostatními zdrojovými daty 

Správy železnic. 

MF 

 

 

55 Z K finančnímu dopadu: 

Veškeré výdaje státního rozpočtu musí být uskutečňovány ve 

výši dané příslušnými rozpočtovými dokumenty (zejména v 

souladu se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový 

rok) bez nároku na jejich dodatečné navyšování. Tuto informaci 

požadujeme explicitně doplnit do Odůvodnění, části 5. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

56 D 

L 

K § 2 

Spojení „podle jiného právního předpisu“ by mělo být 

nahrazeno normativním odkazem. Poznámka pod čarou nemá 

sama o sobě normativní význam, odkaz na jiný právní předpis 

je tak neurčitý.  

S ohledem na skutečnost, že se poznámky pod čarou zpravidla 

samostatně nenovelizují a tedy v čase zastarávají, může jejich 

výskyt místo pomoci adresátovi právní normy spíše působit 

výkladové problémy.  Dává se proto ke zvážení, zda je vhodné 

vůbec používat poznámky pod čarou, a to i vzhledem k tomu, 

že účinnost vyhlášky je navržena až na polovinu roku 2023, 

tedy lze zastarání právní úpravy očekávat. To platí zejména v 

případě poznámky pod čarou č. 1, která odkazuje na konkrétní 

ustanovení stavebního zákona. Vzhledem k přípravě nového 

stavebního zákona lze předpokládat, že tato poznámka bude 

neaktuální dříve, nežli vyhláška nabude účinnosti.  

Akceptováno. 

Slova „podle jiného právního předpisu“ budou 

nahrazena slovy „podle stavebního zákona“ a 

poznámka pod čarou bude zrušena. 

57 D 

L 

K § 2 

Doporučuje se v rámci odst. 5 pododstavce začít písmenem a), 

nikoliv písmenem f). Doporučuje se, v souladu s čl. 39 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, podle kterého „V paragrafu nebo 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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článku by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců“, 

sloučit odstavce 2, 4 a 6, nebo alespoň odstavce 4 a 6, jelikož 

jejich předmět je de facto totožný. V rámci odst. 7 se z hlediska 

jazyka českého doporučuje věta „Které údaje podle odstavce 1 

písm. b), odstavce 3 písm. b) a odstavce 5 písm. b) jsou 

neveřejné, je stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce.“ nahradit 

větou „Příloha č. 1 k této vyhlášce stanoví, které z údajů podle 

odstavce 1 písm. b), odstavce 3 písm. b) a odstavce 5 písm. b) 

jsou neveřejné.“. 

58 Z K § 2 na str. 2 a Příloha č. 1 a 3 k vyhlášce  

V předloženém návrhu vyhlášky o digitální technické mapě 

kraje není navržený systém třídění a členění objektů (staveb) a 

zařízení ani související kódový číselník objektů a zařízení 

kompatibilní se zavedeným a obecně užívaným členěním podle 

kódů klasifikací CZ-CC či kódů SKP.  

Členění do kategorií, skupin a typů objektů a zařízení, i k nim 

přiřazené číselné kódy, které je použito v předloženém 

materiálu, není mimo jiné shodné s členěním (tříděním) či s 

kódováním (číselníky) použitým pro účely oceňování v 

oceňovacích předpisech, případně v  předpisech cenových.  

Z výše uvedených důvodů žádáme o doplnění tabulek v 

přílohách č. 1 a č. 3 k vyhlášce o sloupec s kódy dle klasifikace 

CZ-CC, respektive SKP, nebo o vytvoření převodníků, tak aby 

bylo možné údaje v digitální technické mapě (DTM) využívat 

například pro účely oceňování či rozpočtování.   

Vysvětleno. 

Použitý systém třídění typů objektů slouží pouze pro 

logickou strukturaci typů objektů z důvodu jejich 

přehlednosti pro účely DTM. Vztahy k číselníku CZ-

CC mohou být řešeny na úrovni ontologického popisu, 

který je součástí dokumentace Jednotného výměnného 

formátu a bude zveřejněn na portálu IS DMVS. 

Odpovídající nastavení těchto vazeb je nutné provést v 

kooperaci s odpovědnými osobami (správci) číselníku 

CZ-CC.  

59 D 

L 

K § 2 odst. 1 

Na konci textu úvodní věty doporučujeme doplnit slova „tyto 

údaje“. Obdobná připomínka i k § 2 odst. 3, § 2 odst. 5. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

60 D K § 2 odst. 1 

Na konci textu úvodní věty doporučujeme doplnit slova „tyto 

údaje“. Obdobná připomínka i k § 2 odst. 3, § 2 odst. 5. 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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61 Z K § 3 odstavec 2 

Žádáme o zvážení a přehodnocení ustanovení § 3 odstavce (2) 

na straně 2, kde je řešeno, jaké údaje se „o umístění a průběhu 

ochranných a bezpečnostních pásem objektů a zařízení 

dopravní a technické infrastruktury“ v digitální technické mapě 

kraje sledují a vedou.  

V odstavci je uvedeno, že se v digitální mapě v daném případě 

vedou pouze údaje o poloze. Máme za to, že tento přístup, tj. 

opominutí údaje o výškovém (či hloubkovém) dosahu 

ochranného pásma, případně údajů vyjadřujících umístění 

ochranných a bezpečnostních pásem, ve vztahu k povrchu 

anebo jiným objektům základní prostorové situace, jako údajů 

nepotřebných, je v současné době, s ohledem na skutečné 

potřeby uživatelů i postupný přechod ke 3D katastru a 

nasměrování informačních technologií na 3D prostor (např. 

prostřednictvím metody BIM), neopodstatněný a chybný.  

Například v případě letišť a letových koridorů v jejich okolí, 

výškové omezení zástavby výrazně snižuje cenu (hodnotu) 

dotčených pozemků. Rovněž v městských aglomeracích s 

přehuštěným rozsahem infrastrukturních sítí je v případech 

potřeby zachování bezpečných vzdáleností při souběhu či při 

křížení různých vůči sobě netolerantních sítí (pitná voda x 

kanalizace, elektrická síť x plynovody, …) potřebná znalost 

jejich prostorového umístění.   

Z uvedených důvodů žádáme, aby v § 3 do ustanovení v 

odstavci (2) byl za výraz „o poloze“ vložen text „a výšce a údaj 

vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k objektům 

dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní 

prostorové situace“. 

Akceptováno jinak. 

Do Přílohy č. 1 vyhlášky bude doplněn výškový 

parametr. Výška ochranných pásem nebude v rámci 

DTM řešena. 

 

62 Z K § 2 a § 3 na str. 2, Příloha č. 1 k vyhlášce (od str. 6), a 

„Důvodová zpráva“ část II., odstavec K § 3 na str. 5 

Není jasné, zda je pojem „záměr“ použitý v dokumentech 

„Materiál“, v § 2 a § 3 na str. 2, Příloha č. 1 k vyhlášce (od str. 

Vysvětleno. 

Pojem „záměr“ v Příloze 1 vyhlášky odpovídá pojmu 

dle Přílohy 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb. – 

„záměry na provedení změn v území“ ve vztahu 
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6), a „Důvodová zpráva“ v části II. – ZVLÁŠTNÍ ČÁST, v 

odstavci K § 3 na str. 5, identický s nově zaváděným pojmem 

„záměr“ použitým pro účely nově navrhovaného stavebního 

zákona.  

Žádáme proto, aby byl uvedený pojem v předloženém materiálu 

jako pojem jednak identifikován, jednak definován.    

Pokud jsou oba pojmy, tj. pojem „záměr“ uvedený v 

předloženém materiálu i pojmem „záměr“ použitý pro účely 

nově navrhovaného stavebního zákona shodné, doporučujeme, 

aby bylo v příslušných dokumentech vztahujících se k 

předloženému návrhu vyhlášky o digitální technické mapě kraje 

na tuto skutečnost poukázáno například formou upozornění, či 

byla informace o této skutečnosti podána jinak. 

k jevům Územně analytických podkladů. Vysvětlení 

pojmu je součástí ontologického popisu, který je 

součástí dokumentace Jednotného výměnného formátu 

a bude zveřejněn na portálu IS DMVS. 

63 Z K § 2 odstavec 7 - str. 2, a Příloha č. 1 k vyhlášce, kategorie 

10. Záměry na změnu využití území (str. 33 a násl.) 

Nesouhlasíme se zařazením údajů a informací o objektech, 

uvedených a popsaných v Příloze č. 1 k vyhlášce, v kategorii 

10. Záměry na změnu využití území, mezi údaje neveřejné.   

V případě schválených záměrů se jedná o údaje a informace, 

které by měly být běžně dostupné například jak pro účely 

koordinace dalších záměrů v území, tak pro oceňování 

nemovitých věcí. Dle našeho názoru zde není žádný dostatečně 

významný důvod pro jejich zařazení mezi údaje neveřejné.    

Žádáme proto, aby údaje a informace o objektech vedené v 

digitální technické mapě kraje a popsané v Příloze č. 1 k 

vyhlášce, v kategorii 10. Záměry na změnu využití území byly 

zařazeny mezi údaje veřejné volně (bezúplatně) přístupné. 

Neakceptováno. 

Objekty záměrů ve vztahu k sítím technické 

infrastruktury mají charakter obchodně citlivých údajů 

a přeřazení do kategorie veřejné by znemožnilo jejich 

předání do systému DTM ze strany komerčních 

subjektů. 

64 D 

L 

K § 4 odst. 3 

Doporučuje v rámci odst. 3 pododstavce začít písmenem a), 

nikoliv písmenem c). Zároveň se doporučuje upravit 

pododstavce tak, aby jazykově navazovaly na úvodní část 

ustanovení. Zároveň písm. d), správně by mělo by mělo jít o 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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písm. b), obsahuje nevhodně dvakrát spojku „nebo“ a na konci 

je nevhodně umístěna spojka „a“, která by měla být na konci 

písm. e) (správně c)). Písmena by tedy měla nově znít: 

„a) kategorie, skupiny a typu, 

b) vlastníka, správce nebo provozovatel, 

c) údaje o poloze a údaje vyjadřujícího umístění ve vztahu k 

povrchu a k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury 

nebo objektům základní prostorové situace a 

d) identifikátoru změny, datu změny a označení osoby, která 

změnu do digitální technické mapy zapsala.“. 

Alternativně se doporučuje chybnou jazykovou vazbu 

pododstavců na úvodní část ustanovení vyřešit doplněním 

dvojtečky na konec úvodní části ustanovení. 

65 D K § 7 

Požaduje se vypuštění odstavce 1, protože jde pouze o 

deklaratorní ustanovení bez přidané hodnoty. 

Poskytnutí údajů z digitální technické mapy je výkonem 

veřejné správy. Případná úplata za toto poskytnutí by byla 

veřejnoprávním plněním nesankčního charakteru, a tedy by šlo 

o daňový příjem veřejného rozpočtu. Podle článku 11 odst. 5 

Listiny základních práv a svobod lze však daně a poplatky a 

jiná obdobná peněžitá plnění ukládat jen na základě zákona, 

přičemž pojem „na základě zákona“ se pokusil vymezit Ústavní 

soud ve svém nálezu Pl. ÚS 3/95 („malé pivovary“), v němž 

dovodil, že všechny základní konstrukční prvky daní, poplatků 

a jiných obdobných peněžitých plnění mají být obsaženy přímo 

v zákoně, příp. má zákon obsahovat alespoň jejich limity 

(typicky je zákonem stanovena maximální výše poplatku, jak je 

tomu například v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Ústavní soud shledal 

ve zmíněném nálezu jako protiústavní takovou zákonnou 

úpravu, kdy víceméně všechny základní konstrukční prvky 

Neakceptováno. 

Ustanovení odstavce 1 má pro adresáty právní normy 

zásadní hodnotu. Nelze totiž očekávat, že 

provozovatelé inženýrských sítí nebo stavebníci budou 

dovozovat toto pravidlo z judikatury Ústavního soudu. 

Takové nároky nelze na adresáty právních norem 

oprávněně klást.  

Pokud jde o část textu, která zní „není-li to v rozporu 

s jiným právním předpisem3).“, pak opět s ohledem na 

srozumitelnost právní normy pro její adresáty ji nelze 

považovat za nadbytečnou. Smyslem textu je upozornit 

na to, že v dané souvislosti je třeba s existencí 

takových zvláštních právních předpisů počítat. Je 

nezbytné, aby si správci DTM, kteří budou své 

informační systému budovat, byli této skutečnosti 

vědomi. Stejně tak je žádoucí, aby si tohoto omezení 

byli vědomi uživatelé údajů, a to i s ohledem na 

skutečnost, že určení toho, která norma je vůči které 

v dané souvislosti v poměru speciality je pro laického 
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měly být vymezeny prováděcím právním předpisem (nařízením 

vlády). 

Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že jelikož 

neexistuje zákonná norma obsahující základní konstrukční 

prvky poplatku za poskytování údajů z digitální technické 

mapy, tak takový poplatek nelze vybírat bez dalšího, a ani tato 

vyhláška nemůže konstatovat nic jiného nežli bezplatnost 

takovéhoto poskytování údajů. 

V rámci odst. 2 se doporučuje vypustit slova „není-li to v 

rozporu s jiným právním předpisem3).“, jako nadbytečná. Z 

podstaty věci se uplatní standardní pravidla pro řešení kolize 

právních norem (právní norma vyšší právní síly má přednost 

před právní normou nižší právní síly, starší zvláštní právní 

norma má přednost před novější obecnou právní normou či 

novější právní norma má přednost před starší právní normou), a 

tedy je nadbytečné toto v právním předpise zvlášť konstatovat. 

V případě nevyhovění této připomínce se upozorňuje na 

nevhodný formát závorky u odkazu na poznámku pod čarou. 

adresáta právní normy velmi obtížné, a někdy i 

prakticky nemožné. Právní úprava by měla být 

konstruována tak, aby byla pro její uživatele 

srozumitelná, čemuž uvedený text napomáhá. 

66 D K § 8 

V odst. 4 je přímý normativní odkaz na konkrétní větu 

stavebního zákona. Dává se ke zvážení, zda s ohledem na 

připravovanou rekodifikaci stavebního práva nezvolit spíše 

cestu opisu povinností obsažených v tomto zákoně (viz 

argumenty k poznámce pod čarou v § 2). 

Současně není jasné, co se ustanovením ukládá adresátovi 

právní normy. Odkazované ustanovení stavebního zákona zní 

„[n]a žádost pořizovatele územně analytických podkladů, 

územní studie nebo územně plánovací dokumentace, obecního 

úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního 

rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník 

technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, 

podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro 

projektovou činnost a provedení stavby“. Územím, ve kterém 

se plní povinnost na žádost sdělit údaje, se rozumí území, ve 

Akceptováno. 

Ustanovení § 8 odst. 4 bude upraveno následovně: 

(4) U vlastníka, provozovatele a správce technické 

infrastruktury se dále evidují údaje o  

a)  skupině objektů nebo zařízení technické 

infrastruktury a typu právního vztahu k ní, 

b) území, ve kterém plní povinnost sdělit údaje o 

poloze technické infrastruktury a další související 

informace podle stavebního zákona, a to hranicí 

polygonu vymezujícího toto území ve vztahu 

k jednotlivé skupině objektů nebo zařízení technické 

infrastruktury, 

c) údaje o případném zmocněnci a rozsahu 

zmocnění pro účely plnění povinnosti sdělit údaje o 
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kterém dochází ke sdělování (tedy k plnění citované 

povinnosti), nebo se tím rozumí polohové umístění technické 

infastruktury podle § 161 odst. 1 věty první stavebního zákona? 

Je tak třeba ustanovení reformulovat, aby bylo jasné, jakou 

povinnost zakotvuje. 

poloze technické infrastruktury a další související 

informace podle stavebního zákona. 

 

67 D K § 10 

Doporučuje se z hlediska jazyka českého nahradit slova „která 

nabývají účinnosti“ slovy „které nabývá účinnosti“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

68 D K příloze č. 4 

V rámci bodu 8 se dává ke zvážení, zda by vzor podpisového 

pole neměl být nevyplněný. Současně se nepovažuje za vhodné, 

předepisovat, aby zakázky byly číslovány datem, protože by to 

buď vedlo k tomu, že v jeden den není možné realizovat více 

zakázek, nebo že tyto nebudou jednoznačně označeny. 

Akceptováno částečně.  

Jedná se o vzor aktualizačního dokumentu, nikoliv 

formuláře, proto je fiktivně vyplněn. Ad absurdum by 

přijetím připomínky i měřický náčrt měl být prázdný. 

Označení zakázky datem je omyl způsobený 

automatickou opravou – v příloze opraveno. 

MMR 

  

69 Z K obecné části (str. 2, část 5) 

V bodě 5 je uvedeno, že očekávané dopady na státní rozpočet 

jsou v rozpočtové kapitole ČÚZK u investičních nákladů 

vyhodnoceny celkem ve výši 230 milionů korun, které budou 

financovány částečně z ESIF v programovém období 2014–

2020 (IROP), a částečně ze státního rozpočtu, z rozpočtové 

kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj jakožto řídícího orgánu 

IROP. 

Požadujeme text přeformulovat ve smyslu odůvodnění naší 

připomínky.  

Např. nahradit část věty za čárkou „…částečně ze státního 

rozpočtu, z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj 

jakožto řídícího orgánu IROP.“ na „a částečně ze státního 

rozpočtu, v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro 

místní rozvoj jakožto řídicího orgánu IROP a v letech 

následujících z rozpočtové kapitoly ČÚZK.“ 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude ve smyslu připomínky 

upravena. 
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Odůvodnění: 

Předpokládaný finanční dopad navrhované právní úpravy, 

uvedený v části III. Odůvodnění v bodě 5, vychází z důvodové 

zprávy k návrhu novely zeměměřického zákona.  

Projekt ČÚZK nebude částečně hrazen ze státního rozpočtu 

z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj jakožto řídicího 

orgánu IROP. Pro podpoření projektu ČÚZK jsou ze státního 

rozpočtu pro rok 2020 v IROP připraveny prostředky ve výši 

12,081 mil. Kč, které by měly být převedeny rozpočtovým 

opatřením z kapitoly MMR do kapitoly ČÚZK. Zbývající 

prostředky ze státního rozpočtu ve výši 31,934 mil. Kč si musí 

v následujících letech ČÚZK nárokovat při přípravě rozpočtu 

samostatně.  

Navržená změna textu vychází ze vzájemné dohody MMR a 

ČÚZK. 

70 D K obecné části (bod 5) 

Doporučujeme upřesnit text týkající se provozních nákladů. 

V textu materiálu je uvedeno „Dále bude nutné od roku 2022 

navýšit výdaje rozpočtové kapitoly Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního o 33 mil. Kč ročně na provoz 

nově vytvořeného IS DMVS.“. Není zřejmé, z jakých důvodů 

by měl ČÚZK nárokovat výdaje na provoz ve výši 33 mil. Kč 

již v roce 2022. Ve společných pracovních materiálech se 

kalkuluje s náklady na provoz v plné výši, tzn. ve výši 33 mil. 

Kč až od roku 2024. První provozní výdaje byly kalkulovány 

v roce 2023, a to ve výši 16,5 mil. Kč.  

Vysvětleno. 

Text je citací z důvodové zprávy k již přijatému 

zákonu zákona (č. 47/2020 Sb.), a tudíž ho nelze nijak 

modifikovat. Z odůvodnění je patrné, že jde o citovaný 

text. 

 

71 D Ke zvláštní části (§ 2) 

V druhé větě prvního odstavce textu („S ohledem na rozsah 

a výrazně technický charakter těchto údajů jsou v textu 

ustanovení obsažena pouze obecná pravidla týkající údajů, 

které jsou společné, tedy jsou evidovány o všech objektech 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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z dané skupiny.“) doporučujeme za slovo „týkající“ vložit 

slovo „se“. 

72 Z Zvláštní část (§ 5)   

Požadujeme text druhého odstavce v odůvodnění nahradit 

textem:  

„V řadě případů, konkrétně u staveb technické nebo dopravní 

infrastruktury, budou údaje předávány formou geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby, jejíž náležitosti 

stanoví § 14 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 

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

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro případy, kdy se taková dokumentace 

nevyhotovuje (tj. u ostatních staveb, v případech, kdy se 

nejedná o stavby technické nebo dopravní infrastruktury), pak 

vyhláška stanoví, že údaje budou předávány v podobě 

geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy. 

Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení digitální 

technické mapy stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.“. 

Odůvodnění: 

Ve druhém odstavci je chybně předpokládáno, že dokumentace 

skutečného provedení stavby, jejíž rozsah a obsah stanoví 

vyhláška č. 499/2006 Sb., je dokumentací, která se předkládá 

ke kolaudaci, pokud při provádění stavby došlo k nepodstatným 

odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené 

projektové dokumentaci. Je bohužel nedostatkem stavebního 

zákona, že užívá stejné označení dokumentací pro různé 

situace.   

Ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, provádí § 125 odst. 6 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který upravuje situaci, kdy 

nebyla dokumentace stavby vůbec pořízena, nedochovala se 

nebo není v náležitém stavu (viz odůvodnění k připomínce č. 

6). 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Ke kolaudaci se ale dokládá přímo geodetická část skutečného 

provedení stavby, a to v případě staveb dopravní a technické 

infrastruktury (§ 121 odst. 1 stavebního zákona). 

73 D Zvláštní část (§ 7 odst. 3) 

Doporučujeme podrobněji vysvětlit rozsah a způsob 

poskytování údajů z digitální technické mapy kraje (dále také 

jen „DTM“) pro správní orgány. Postrádáme vysvětlení ohledně 

toho, jak bude reálný postup v případě správních orgánů. Není 

jasné, zda bude existovat něco jako aplikace pro veřejné údaje 

z odstavce 2, kde uvidí správní orgán i neveřejné údaje. Do 

neveřejných údajů náleží totiž veškeré záměry na změny 

v území evidované v DTM.  Není jasné, zda stavební úřad bude 

ověřovat koordinaci v území s dalšími stavbami a bude si muset 

žádat a stahovat data ve výměnném formátu. To poněkud 

přesahuje schopnosti většiny stávajícího personálu. Pokud je to 

však myšleno tak, že by měl každý pracovník stavebního úřadu 

k dispozici „mapové okno“, není toto z návrhu zřejmé. Proto 

považujeme za nutné doplnění minimálně do důvodové zprávy. 

Neakceptováno. 

„Mapové okno“ pracovník k dispozici mít na 

Geportálu DTM nebude. V současné době je 

pracováno s tím, že na základě žádosti bude 

zpřístupněn neveřejný JVF DTM, který bude nahrán 

do systému stavebního úřadu a pracovník s ním bude 

standardně pracovat. Současně nepočítáme s tím, že 

stavební úřady nebudou mít k dispozici SW pro 

zpracování JVF DTM. 

 

74 Z K § 5 odst. 2 písm. a), poznámka pod čarou č. 2 

Požadujeme vypustit text v poznámce pod čarou č. 2: „§ 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů,“, neboť na tomto místě považujeme za 

plně dostačující odkaz na vyhlášku č. 31/1995 Sb., která stanoví 

náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby.   

Odůvodnění: 

Zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby je zeměměřickou činností. Zeměměřické činnosti 

vymezuje zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů. Náležitosti geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby pak stanoví § 14 

vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  

Uvedení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, v poznámce pod čarou č. 2 je 

chybné, neboť vychází z chybného předpokladu, že 

dokumentace skutečného provedení stavby, jejíž rozsah a obsah 

stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., je dokumentací, která se 

předkládá ke kolaudaci, pokud při provádění stavby došlo 

k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo 

ověřené projektové dokumentaci. Je bohužel nedostatkem 

stavebního zákona, že užívá stejné označení dokumentací pro 

různé situace.   

Ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. provádí § 125 odst. 6 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 

situaci, kdy nebyla dokumentace stavby vůbec pořízena, 

nedochovala se nebo není v náležitém stavu. V takovém 

případě je pak vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci 

skutečného provedení stavby, jejíž rozsah a obsah stanoví 

vyhláška č. 499/2006 Sb., konkrétně příloha č. 14 k této 

vyhlášce, ve které je stanoveno:  

„Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným 

a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, 

polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s 

číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou 

zprávou podle jiného právního předpisu3). ________________  

3) 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 nařízení vlády 

č. 81/2011 Sb. 

§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 

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

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů.“ 

75 D K příloze č. 1 – kategorie objektů a zařízení (body 1. až 6.) 

Naše připomínka se týká údajů evidovaných v DTM, konkrétně 

ochranných pásem. Ta nejsou evidovaná všechna, ale pouze 

některá. Údaje o ochranných pásmech jsou evidovány pro 

technickou infrastrukturu, dopravní stavby a vybrané stavby 

(např. s jaderným zařízením), ale ochranná pásma se z 

rozhodnutí běžně vyskytují i u některých budov (např. kulturní 

památky, vodní zdroje, vodní stavby). Není jasné, zda tato 

ochranná pásma budou vedena v údajích. V návrhu je to 

vztaženo pouze k technické infrastruktuře „vedení“ (viz bod 11 

přílohy č. 1), nikoliv na zařízení na technickou infrastrukturu, 

jako jsou předávací stanice, transformátory apod., ačkoliv i ta 

jsou DTM evidována. I ta mají ochranná pásma a bezpečnostní 

pásma a často jiná než samotné vedení. Dále jednoznačně 

z návrhu nevyplývá, zda se pro účely této vyhlášky za součást 

vedení technické infrastruktury považují i zařízení na ní. 

Pokud je to však myšleno tak, že jsou tato ochranná pásma 

evidována v jiných informačních systémech (památky, přírodní 

pásma), mělo by to být opět v důvodové zprávě blíže vyjasněno 

a specifikováno.  

Doporučujeme ještě zvážit, zda by nebylo vhodné z důvodu 

přístupu k informacím, aby v řízeních, která stavební úřady 

povedou, byla informace zakomponována, jako jeden 

z možných způsobů vyhledávání informace pro územně 

analytické podklady, projektanta, stavebníka atd. 

Doporučujeme také sjednotit psaní písmen na začátku názvu 

jednotlivých kategorií.   

Vysvětleno. 

V rámci DTM jsou vedena ta ochranná a bezpečnostní 

pásma, která se vztahují k objektům dopravní a 

technické infrastruktury vedených v DTM. 

DTM neobsahuje ochranná pásma objektů vedených 

primárně v jiných informačních systémech veřejné 

správy (např. nemovité kulturní památky, aj.) 

Objekty ochranných pásem „sítě“ zahrnují souhrn 

ploch ochranných pásem všech zařízení a vedení 

dohromady. Popis je součástí ontologického popisu, 

který je součástí dokumentace Jednotného výměnného 

formátu a bude zveřejněn na portálu IS DMVS. 

Zakomponování vztahu ochranných pásem a zařízení 

bude zařazeno jako podnět do přípravných prací pro 

AIS Stavebních úřadů v rámci DSŘ. 

Typograficky budou názvy kategorií sjednoceny. 
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76 D K příloze č. 1 – kategorie objektů a zařízení, bod 3, a k 

příloze č. 3 – skupina č. 4, tabulka na str. 14, 45 a 49 

Doporučujeme tyto části návrhu terminologicky sjednotit se 

zákonem č. 254/2001 Sb., tj. používat pojmu „vodní díla a 

vodohospodářské úpravy“.   

Akceptováno jinak. 

Na základě projednání s Ministerstvem zemědělství 

byl název kategorie upraven na „Vodní díla“. 

77 Z K příloze č. 1 – kategorie objektů a zařízení, bod 7, tabulka 

na str. 30 

Požadujeme přejmenovat kategorii uvedenou pod bodem 7 – 

„Příslušenství a zařízení staveb“ buď na „Součásti a 

příslušenství staveb“ nebo „Vedlejší stavby a zařízení“. 

Odůvodnění: 

Z následující tabulky na str. 30 vyplývá, co by mělo být 

obsahem této kategorie. Mezi příslušenství je zařazen např. 

plot, podezdívka, vjezd na pozemek, schodiště, skleník, bazén 

atd., mezi zařízení pak zábradlí, výtah v chodníku nebo nosič 

technického zařízení. Tyto výčty neodpovídají definicím pojmů 

stavebního zákona, který definuje v 

 § 2 odst. 9: „Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí 

stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší 

stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se 

stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí 

a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo 

doplňuje účel užívání stavby hlavní.“ 

  V § 2 odst. 4: „Pokud se v tomto zákoně používá pojmu 

stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna 

dokončené stavby.“. 

Neodpovídá ani použití těchto pojmů v prováděcích předpisech 

ke stavebnímu zákonu, např. v § 25 odst. 4 vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů: „Na pozemcích staveb pro bydlení 

lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení 

související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, 

staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních 

důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro 

bydlení….“ 

Buď by měla být dodržována terminologie stavebního zákona, 

nebo lze požít pojmy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 § 505 OZ: „Součást věci je vše, co k ní podle její povahy 

náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc 

znehodnotí.“ 

 § 510 odst. 1: „Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u 

věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale 

užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského 

určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně 

odloučena, nepřestává být příslušenstvím.“ 

78 Z K příloze č. 1 – kategorie objektů a zařízení, bod 10, tabulka 

na str. 33 

Požadujeme přejmenovat kategorii uvedenou pod bodem 10 -  

„Záměry na změnu využití území“ na „Záměry na provedení 

změn dopravní a technické infrastruktury“.  

Odůvodnění: 

Z následující tabulky na str. 33 vyplývá, co by mělo být 

obsahem této kategorie (kolektor – záměr, kabelovod – záměr, 

stožár elektrického vedení – záměr atd.). 

Označení kategorie je opět v rozporu s terminologií stavebního 

zákona. Změnou využití území se podle stavebního zákona 

rozumí terénní úpravy, stanovení dobývacího prostoru, různé 

plochy, které nejsou stavbami – např. odstavné, manipulační, 

prodejní, skladové nebo výstavní plochy, dále veřejná a 

neveřejná pohřebiště, změny druhu pozemku nebo způsobu 

využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů anebo úpravy pozemků, 

které mají vliv na schopnost vsakování vody.  

V textu návrhu vyhlášky je pro tyto případy užíván text 

„záměry na provedení změn dopravní a technické 

infrastruktury“ – např. § 2 odst. 5 nebo § 3 odst. 4, lze jej tudíž 

využít i pro označení této kategorie.  

79 Z K příloze č. 1 a 3 – tabulky na str. 31, 43 a 53  

V příloze č. 1 kategorii „Příslušenství a zařízení staveb“ a 

v příloze č. 3, kategorii „Základní konstrukční prvek“ a 

kategorii „Příslušenství a zařízení staveb“ požadujeme pojem 

„povrchová stavba“ nahradit pojmem „nadzemní stavba“.  

Odůvodnění: 

V tabulce je používán pojem „povrchová stavba“ (str. 43). Ve 

stavebních předpisech se slovo (termín) „povrchová“ ve spojení 

se stavbou nepoužívá, používají se slova (termíny) „nadzemní“ 

nebo „podzemní“. 

Akceptováno jinak. 

Jedná se o termín pro typy staveb žlab, dlažba, 

přídlažba, opevněné koryto vodního toku, zpevněný 

svah. Pro lepší výstižnost je termín upraven na název 

“stavba pro zpevnění povrchu”. 

80 Z K příloze č. 3 – tabulka 1. Konstrukční prvky objektů (str. 

44) 

Název objektu „hranice dopravní plochy“ a „typ dopravní 

plochy“ (str. 44) požadujeme doplnit o pojem „stavba“, tj. na 

„hranice dopravní stavby nebo plochy“ a „typ dopravní stavby 

nebo plochy“.  

Odůvodnění: 

Požadované doplnění lépe odpovídá stavbám a plochám 

náležejícím do této skupiny; např. pozemní komunikace, 

chodník, cyklostezka, parkoviště, dopravní ostrůvek, dělící pás, 

nájezd, sjezd, vjezd, tramvajová dráha, pozemní lanová dráha, 

speciální železniční dráha  atd. – to jsou všechno stavby nebo 

části stavby. 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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81 D  K příloze č. 3 – tabulka 1. Konstrukční prvky objektů (str. 

44)  

Doporučujeme spojit objekty „hranice dopravní plochy“ a 

„hranice dopravní stavby“ do jednoho objektu „hranice 

dopravní stavby nebo plochy“. V tabulce jsou za sebou řazeny 

objekty „hranice dopravní plochy“ a „hranice dopravní stavby“. 

Vzhledem k tomu, že objekt „hranice dopravní plochy“ 

zahrnuje i hranice dopravních staveb (viz připomínka č. 8), 

bylo by vhodné oba objekty spojit. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

82 Z K příloze č. 3 – skupina v bodě 8 – tabulka na str. 52 

Požadujeme přejmenovat kategorii uvedenou pod bodem 8 – 

„Příslušenství a zařízení staveb“ buď na „Součásti a 

příslušenství staveb“ nebo „Vedlejší stavby a zařízení“. 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k zásadní připomínce č. 9 (k příloze č. 1 – 

kategorie objektů a zařízení, bod 7). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

MV 83 Z Obecně 

V návrhu vyhlášky předkladatel neuvádí minimální technické 

požadavky na vybavení pracoviště editora digitální technické 

mapy, resp. k jakému datu má být toto pracoviště připravené 

k výkonu činnosti. 

Na platformě pracovní skupiny Rady vlády pro informační 

společnost k financování digitalizace stavebního řízení bylo dne 

16. března 2020 diskutováno, že minimální technické 

požadavky budou uvedeny v prováděcím předpise. Záměrem je, 

aby kraje dostaly tuto informaci co nejdříve a byly schopny se 

na pořízení techniky připravit (naplánovat nákupy, příp. 

pozastavit nebo upravit běžící výběrová řízení). 

Neakceptováno. 

Požadavek nemá oporu ve zmocňovacích 

ustanoveních, vyhláška nemůže tyto otázky bez 

odpovídajícího zmocnění řešit. Jedná se otázky 

primárně realizačního charakteru.  

Tuto problematiku musí projednat koordinační rada 

správců DMVS a DTM, která schválí doporučenou 

specifikaci.  

84 D K § 3 Akceptováno. 
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Doporučujeme rozpracovat přílohu č. 1 tak, aby bylo pro každý 

typ objektu jednoznačně určeno, kde je údaj o výšce povinnou 

součástí geometrie popisovaných prvků. Z textu § 3 návrhu 

není totiž podle našeho názoru jednoznačně patrné, zda jsou 

údaje o výšce obligatorní součástí údajů o poloze a průběhu 

objektů a zařízení, jež budou popsány digitální technickou 

mapou kraje. 

Do Přílohy 1 vyhlášky bude doplněn k jednotlivým 

objektům údaj o tom, zda se u něj vede výška. 

Adekvátně tomu bude upraveno i znění § 3. 

Údaj o vztahu k povrchu bude pro jednotlivé objekty 

realizován pomocí společného atributu „level“, který 

bude nabývat hodnot „podzemní, nadzemní, povrch“. 

Tato specifikace bude součástí popisu jednotného 

výměnného formátu. Údaj o výškovém vztahu mezi 

jednotlivými objekty budou realizovány 

prostřednictvím souřadnice výšky v tripletu X, Y, 

Z geometrického popisu objektů. 

Související připomínky: 84, 140, 334, 427. 

85 Z K § 5 

Není jasné, zda se podklady evidují v elektronické spisové 

službě (dále jen „eSSL“), nebo digitálně technická mapa 

představuje samostatnou evidenci pro tyto dokumenty. S tím 

souvisí i otázka skartačního řízení/lhůt/spouštěcích událostí 

těchto vstupních dat a podkladů. 

Otázkou zůstává, zda spadají dokumenty uvedené v návrhu 

vyhlášky pod zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 

spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme tyto 

otázky ze strany předkladatele vyjasnit. 

Neakceptováno. 

IS DTM kraje má vzhledem k příjmu dokumentů z IS 

DMVS charakter IS spravujícího dokumenty, to 

znamená, že se na něj vztahují požadavky definované 

zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, jeho prováděcími 

právními předpisy a Národním standardem pro 

elektronické systémy spisové služby (NSESSS). 

Integrace s elektronickou spisovou službou (eSSL) 

krajského úřadu a spisovnou se týká geodetických 

aktualizačních dokumentací ZPS a dokumentací změn 

TI a DI, které nebudou v režimu přímé editace 

vlastníkem/ provozovatelem /správcem infrastruktury. 

Dokumentace bude distribuována IS DMVS 

prostřednictvím rozhraní a musí být zaevidována v IS 

DTM kraje (komponenty Evidence aktualizačních 

podkladů ZPS a Evidence aktualizačních podkladů TI 

a DI). 

Vzhledem k náročnosti správy dokumentů podle 

národní legislativy NSESSS je vhodné využít již 

realizované funkcionality eSSL a Krajské digitální 
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spisovny. Požadavky na rozhraní jsou popsány 

v NSESSS.  

Další variantou je realizovat požadavky na správu 

dokumentů v rámci IS DTM kraje. 

86 Z K § 5 odst. 1 

Před slova „prostřednictvím jednotného rozhraní“ požadujeme 

pro zvýšení právní jistoty vložit „dálkovým přístupem“. Jedná 

se o ustálený pojem pro přístup bez fyzické přítomnosti 

přistupujícího. 

Akceptováno jinak. 

Skutečnost, že předávání údajů prostřednictvím 

jednotného rozhraní bude probíhat bez fyzického 

kontaktu, tedy dálkově, bude doplněna do zvláštní 

části důvodové zprávy. 

87 Z K § 5, § 6 a příloze č. 4 

Navrhovaný prováděcí předpis má návaznost na stavební právo, 

které by mělo dle současných záměrů vlády projít zásadní 

rekodifikací. Připravovaný stavební zákon obsahuje rozsáhlou 

část věnovanou digitalizace dané agendy, nicméně z nyní 

předloženého návrhu není zřejmá jeho vazba na stávající, ale i 

na budoucí stavební zákon. Požadujeme tyto vazby popsat a 

vyjasnit. 

Vysvětleno. 

Vybudování digitálních technických map je nezávislé 

na tom, zda dojde k přijetí nového stavebního zákona 

či nikoliv. Potřebnou podporu pro procesy územního 

plánování i stavebního řízení bude poskytovat jak 

v případě, že zůstane v platnosti dosavadní stavební 

zákon, tak v případě, že dojde k přijetí zákona nového. 

Nový stavební zákon pak s existencí digitálních 

technických map přímo počítá – viz zejména § 63, 67, 

68, 183, 229 a 231. Požadované vazby tak plynou ze 

stavebních předpisů, nikoliv z této vyhlášky, to není 

jejím účelem. 

88 Z K § 6 odst. 2 písm. a) a příloze č.  4 bodu 3 

Výměnným formátem pro geodetický podklad je podle přílohy 

č. 4 a v návaznosti na § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 

předpisů, formát PDF/A (formát PDF/A se strojově čitelnou 

vrstvou), ale není jasné, co je výměnný formát údajů digitální 

technické mapy.  

Dále není zřejmé, zda tento formát (PDF/A) v návaznosti na 

informace ukládané do digitální technické mapy bude 

postačující pro všechny typy informací, resp. jak bude 

Neakceptováno. 

Výměnným formátem je i pro geodetický podklad 

výměnný formát dle § 6 vyhlášky. Technické 

parametry tohoto výměnného formátu zveřejní Úřad na 

portálu. 
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informace z mapového podkladu ukládána do digitální 

technické mapy. Do § 6 odst. 2  

písm. a) je třeba přidat informaci o výměnném formátu (pro 

případ, že to nebude jen PDF/A), zatím je v ustanovení 

metadatový požadavek na verzi formátu, ale ne formát jako 

takový. 

89 Z K § 7 odst. 2 

V daném ustanovení je uvedeno: „V případě, že uživatel této 

aplikace nebo služeb přetěžuje technologickou infrastrukturu 

nebo tyto služby neodborně používá, je správce oprávněn mu 

v tomto jednání zabránit technickými prostředky.“. 

Návrh ani odůvodnění však nijak neozřejmují, co se míní 

pojmem odborné, resp. neodborné používání služby. Není 

uveden ani demonstrativní výčet takových situací. 

Předpokládáme, že ustanovení bylo zřejmě zařazeno na základě 

stávajících praktických zkušeností. Předkladatel by měl alespoň 

v odůvodnění nastínit, co se zmíněným souslovím míní, a do 

samotného ustanovení doplnit demonstrativní výčet takových 

situací. Není-li toto možné, požadujeme tuto větu vypustit. 

Akceptováno částečně. 

Do důvodové zprávy budou doplněny příklady chování 

neodborného používání služby. Může se jednat o 

chování záměrné, například o hackerské útoky, ale i 

nezáměrné, například nesprávné naprogramování na 

straně uživatelské aplikace, která by například 

odesílala požadavek na poskytnutí veřejné části 

DMVS z celého kraje každých několik minut nebo by 

neustále opakovala chybný dotaz apod. 

Bude upraveno podmínkami užití aplikace a služeb, 

uveřejněnými na stránkách Úřadu. 

Demonstrativní výčet přímo v ustanovení vyhlášky 

nepovažujeme za vhodný, neboť by zdaleka nemohl 

vystihnout šíři možných chování, která by mohla 

ohrozit řádný provoz infrastruktury DMS, takové 

situace často ukáže až praxe. 

Související připomínka: 89, 271. 

90 D K § 7 odst. 3 

Domníváme se, že by měl být upřesněn nebo definován termín 

„oprávněné osoby“, jelikož z návrhu není jednoznačně patrné, 

kdo bude oprávněnou osobou definovanou v § 7 odst. 3. 

Vysvětleno. 

Jak z kontextu celého ustanovení § 7 vyhlášky, tak z 

jeho souvislosti s příslušným ustanovením 

zeměměřického zákona je zřejmé, že oprávněnou 

osobu je myšlena osoba oprávněná k tomu, aby jí byly 

poskytnuty údaje z neveřejné části DTM – tedy osoba 

podle § 4b odst. 10 věty třetí zeměměřického zákona. 

Ustanovení vyhlášky je nezbytné vykládat 
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v souvislosti s ustanoveními zákona, k jehož provedení 

je vyhláška vydávána. 

Uvedené přitom není vhodné řešit použitím odkazu na 

zcela konkrétní ustanovení zákona, neboť i při věcně 

nesouvisející změně zákona spočívající např. 

v doplnění nového odstavce před odstavec, na který je 

odkazováno, je pak nezbytné novelizovat i vyhlášku. 

Vhodnější pojem se pak v dané souvislosti nepodařilo 

nalézt, a ani připomínkové místo jiný vhodnější pojem 

nebo způsob řešení nenavrhuje. 

K odstranění pochybností bude vysvětlení pojmu 

„oprávněná osoba“ doplněno do důvodové zprávy. 

Související připomínky: 90, 148, 187, 195, 222, 443, 

471. 

91 D K § 7 a § 8 

Z textu vyhlášky není zřejmé, zda budou v souladu s § 7 

distribuovány formou stahovacích a prohlížecích služeb i údaje 

definované v § 8. Kontaktní údaje na provozovatele, vlastníka 

nebo správce technické infrastruktury jsou například pro 

činnost Policie České republiky naprosto nezbytné. 

Doporučujeme proto upřesnit, zda součástí poskytovaných 

údajů podle § 7 budou i údaje uvedené v § 8. 

Vysvětleno. 

Kontaktní údaje o vlastnících, správcích a 

provozovatelích budou poskytovány v rozsahu 

potřebném pro aplikaci § 161 stavebního zákona. U 

fyzických osob jméno, příjmení a údaje pro 

doručování, u právnických osob v rozsahu, která 

definuje ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky. 

92 D K § 8 odst. 1 písm. a): 

Navrhujeme za slovo „jméno“ doplnit slova „a příjmení“. Jedná 

se o zpřesnění údaje o poskytovaných informacích.  

Akceptováno. 

Text upraven. 

93 D K § 8 odst. 1 písm. c) 

Doporučujeme zhodnotit potřebnost poskytování údaje o místu 

a okresu narození. Pokud údaj týkající se místa a okresu 

narození má sloužit pouze pro identifikaci fyzické osoby, pak 

doporučujeme zvážit, zda nebude postačovat poskytnutí údajů – 

Vysvětleno. 

K jednoznačné identifikaci osoby je i z hlediska vedení 

informačního systému vhodnější používat údaje, které 

nejsou v čase proměnné. Proto byla zvolena 

kombinace jméno, datum narození a místo a okres 
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jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého 

pobytu. 

narození. Úřad na ochranu osobních údajů v této 

souvislosti nevznesl žádné připomínky. 

Adresa trvalého pobytu je pak evidována nikoliv pro 

zajištění identifikace, ale proto, že v řadě případů bude 

sloužit jako adresa korespondenční, pak ji bude možné 

(na rozdíl od korespondenční adresy odlišné od místa 

trvalého pobytu) automatizovaně aktualizovat na 

základě údajů základního registru obyvatel. 

Související připomínky: 197, 406. 

94 D K § 8 odst. 1 písm. e) 

Doporučujeme upravit identifikátor datové schránky. Byla-li 

datová schránka zřízena, identifikátor by měl být uveden vždy, 

ne variantně k doručovací adrese. Bylo by vhodné preferovat 

elektronickou komunikaci, má-li stát tento nástroj zřízen a 

osoba jej využívá. 

Akceptováno jinak. 

Komunikace mezi osobou, která žádá od vlastníka 

technické infrastruktury poskytnutí informace podle § 

161 stavebního zákona, a vlastníkem TI je komunikací 

mezi soukromými osobami. V korespondenci mezi 

soukromými osobami pak neexistuje povinnost 

využívat datovou schránku, i pokud je zřízena. Navíc 

pokud osoba, která žádá od vlastníka technické 

infrastruktury poskytnutí informace podle § 161 

stavebního zákona, nemá sama datovou schránku, 

neměla by jak vlastníka TI kontaktovat. Proto bude v § 

odst. 1 písm. e) uvedeno pouze „údaje pro 

doručování“, mezi které může patřit i datová schránka, 

pokud to držitel datové schránky ve smyslu § 18a 

zákona č. 300/2008 Sb. umožní, nemůže se však jednat 

o jediný možný doručovací kanál. 

Související připomínky č. 94, 95, 392, 393. 

95 D K § 8 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. d) a odst. 3 písm. d) 

Navrhujeme sjednotit ustanovení o identifikátoru datové 

schránky v uvedených třech ustanoveních návrhu a uvádět 

jednotně: „identifikátor datové schránky, je-li tato datová 

schránka zpřístupněna“. 

Akceptováno jinak. 

Komunikace mezi osobou, která žádá od vlastníka 

technické infrastruktury poskytnutí informace podle § 

161 stavebního zákona, a vlastníkem TI je komunikací 

mezi soukromými osobami. V korespondenci mezi 

soukromými osobami pak neexistuje povinnost 
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Navrhované znění odpovídá ustálené právní úpravě ve vztahu 

k údaji o identifikátoru datové schránky, např. podle ustanovení 

§ 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

využívat datovou schránku, i pokud je zřízena. Navíc 

pokud osoba, která žádá od vlastníka technické 

infrastruktury poskytnutí informace podle § 161 

stavebního zákona, nemá sama datovou schránku, 

neměla by jak vlastníka TI kontaktovat. Proto bude v § 

8 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. e) uvedeno pouze 

„údaje pro doručování“, mezi které může patřit i 

datová schránka, pokud to držitel datové schránky ve 

smyslu § 18a zákona č. 300/2008 Sb. umožní, nemůže 

se však jednat o jediný možný doručovací kanál. 

Související připomínky č. 94, 95, 392, 393. 

96 Z K § 8 odst. 2 písm. a) 

Údaj o obchodní firmě mají podnikající fyzické osoby pouze 

výjimečně, a to pouze tehdy, jsou-li zapsány do obchodního 

rejstříku (srov. § 423 odst. 1 občanského zákoníku). 

Navrhujeme nahradit znění uvedeného ustanovení slovy „nebo 

jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není podnikající 

fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku“ [srov. § 47 

odst. 2 písm. a) a b) živnostenského zákona]. 

Neakceptováno. 

Po důkladném zvážení byl obsah odstavce 2 zcela 

vypuštěn. Z hlediska plnění povinností vůči obsahu 

DTM totiž nehraje roli, zda se jedná o fyzickou osobu 

podnikající či nepodnikající. 

97 Z K § 8 odst. 3 písm. a) 

V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme upravit 

ustanovení následovně: „obchodní firma nebo název“ (srov. § 

132 odst. 1 a § 423 odst. 1 občanského zákoníku). 

 

Neakceptováno. 

Pojem „obchodní firma“ se vztahuje pouze na tu část 

právnických osob, které podnikají, „název“ mají 

naopak všechny právnické osoby (§ 132 odst. 1 

občanského zákoníku). Vlastníkem technické 

infrastruktury pak mohou být i nepodnikající osoby. 

98 D K § 9 písm. c) a d) 

Není zřejmé, jaké údaje o vlastníkovi, osobách, jejichž 

prostřednictvím editor zajišťuje plnění své editorské povinnosti, 

dohodách o editorské činnosti mají být v seznamu evidovány. 

Navrhujeme jejich přesné vymezení. 

Akceptováno částečně. 

Není důvod, aby byly opakovaně vyjmenovávány 

totožné údaje, které se vedou o editorovi, v tomto 

směru plně postačuje odkaz. Text písmene d) bude 

upraven následovně: 
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a) údaje o osobách, jejichž prostřednictvím editor 

zajišťuje na základě písemné dohody plnění své 

editorské povinnosti, a to údaje podle písmene a) 

a b) a údaje o datu uzavření a době platnosti 

dohody o zajištění editorské povinnosti. 

Související připomínky č. 98, 351, 449. 

99 Z K příloze č. 1 kapitole 2 – dopravní stavby, skupině silniční 

doprava: 

V sloupci „Vedené údaje (vlastnosti, způsob vyjádření polohy a 

další)“ v úseku „komunikace“ žádáme o doplnění řádku 

„přístupová komunikace“. Dále žádáme do tabulky v řádku 

přístupová komunikace doplnit tyto hodnoty: „jeden jízdní pruh 

(šířka komunikace nejméně 3,0 m)“; „dva a více jízdních pruhů 

(šířka komunikace 6,0 m a více)“. 

Důvodem je skutečnost, že přístupová komunikace může být 

navržena např. u železničních tunelů výhradně k účelu příjezdu 

jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného 

záchranného systému k oběma portálům tunelu. U navržených 

hodnot se jedná o hodnoty užívané při navrhování a vybavení 

přístupových komunikací pro požární techniku pro účinný a 

bezpečný zásah jednotek požární ochrany podle vyhlášky  

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., (dále jen „vyhláška 

č. 23/2008 Sb.“) a podle norem řady ČSN 73 08xx – Požární 

bezpečnost staveb. 

V rámci požární bezpečnosti se za přístupovou komunikaci 

považuje podle čl. 12.2.2 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 

staveb – Nevýrobní objekty, nejméně jednopruhová silniční 

komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Pro 

projektování těchto komunikací platí mj. ČSN 73 6101 – 

Projektování silnic a dálnic nebo ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací a pro navrhování konstrukcí vozovek platí 

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací – Základní 

ustanovení pro navrhování. Znalost konkrétních parametrů 

Akceptováno jinak. 

Doplněn objekt „obslužná komunikace pro IZS“. Tím 

bude zajištěno, aby v DTM byly vedeny veškeré 

komunikace, které mohou sloužit jako přístupové 

komunikace pro požární techniku. 

Šířka komunikace vedena nebude, její zjištění však 

bude možné z „polohopisu“ jako součást analytických 

úloh nad obsahem DTM. 
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komunikací je rozhodující pro projekční návrh konkrétní 

stavby, a dostatečná informační opora tak může přinést značné 

ekonomické úspory. 

100 Z K příloze č. 1 kapitole 2 – dopravní stavby, skupině silniční 

doprava 

Požadujeme doplnit první sloupec „typ objektu“ o řádky 

„Nástupní plocha pro hasičskou techniku“ a „Plocha pro 

otáčení vozidel“. U doplněných údajů je pak třeba evidovat 

shodné údaje a hodnoty jako u objektu „pozemní komunikace 

(provozní plocha)“. 

Nástupní plocha totiž slouží k nástupu jednotek požární 

ochrany a požární techniky pro možné vedení protipožárního 

zásahu. Plocha umožňující otáčení vozidel slouží ve smyslu 

přílohy č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. pro otáčení vozidel na 

konci neprůjezdné jednopruhové přístupové komunikace delší 

než 50 m. Nástupní plochy se navíc k trvalému zajištění 

volného příjezdu mobilní požární techniky označují podle 

vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 

na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

(dopravní značkou B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní 

plocha pro požární techniku“). Informace o existenci nástupní 

plochy či o ploše umožňující otáčení vozidel je rozhodující pro 

projekční návrh konkrétní stavby v zastavitelném území. 

Vzhledem k tomu, že tato informace je obsažena pouze 

v projektové dokumentaci stavby, jejichž provoz podmiňuje, je 

nutné evidovat tuto informaci, aby v rámci další výstavby 

v daném území nedošlo k jejich zastavění či jinému omezení. 

Dostatečná informační opora tak pomůže zajistit odpovídající 

plnění povinností fyzických, právnických a podnikajících 

fyzických osob na úseku požární ochrany. 

Neakceptováno. 

Údaje o nástupních plochách pro hasičskou techniku a 

ploše pro otáčení vozidel jsou režimovými údaji 

vztahujícími se ke stavbám, nejedná se o samostatné 

stavby. Vytvoření DTM však vytváří podmínky pro 

vznik budoucí evidence, která by jednotnou lokalizaci 

těchto ploch mohla zavést např. v návaznosti na 

systém údajů o stavbě v rámci DSŘ. 

Uvedené typy objektů “Nástupní plocha pro hasičskou 

techniku“ a „Plocha pro otáčení vozidel” představují 

tematické (pasportní) upřesnění objektů evidovaných v 

DTM pod typy ”pozemní komunikace (provozní 

plocha)”, “parkoviště, odstavná plocha” nebo “nájezd, 

sjezd, vjezd”. Požadované typy objektů pak mohou 

vznikat skladbou uvedených typů objektů vedených v 

DTM, kterou je ovšem nutné provádět v samostatné 

evidenci (pasportu). DTM tak vytváří podmínky pro 

vznik budoucí evidence, která by jednotnou lokalizaci 

těchto ploch mohla zavést např. v návaznosti na 

systém údajů o stavbě v rámci DSŘ. 

 

101 Z K příloze č. 1 kapitole 2 – dopravní stavby, skupině drážní 

doprava: 

Neakceptováno. 
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Žádáme o doplnění prvního sloupce „typ objektu“ o řádek 

„Nástupní a záchranná plocha“. U doplněného objektu je třeba 

vést shodné údaje a hodnoty, jako u pozemních komunikací 

(provozní plochy) ve skupině silniční dopravy. 

Důvodem je, že nástupní a záchranná plocha je zpevněná 

plocha před jedním nebo oběma portály tunelu, která navazuje 

na přístupovou komunikaci a slouží k soustředění sil 

a prostředků složek integrovaného záchranného systému při 

mimořádné události v tunelu. 

Údaje o nástupních a záchranných plochách pro 

hasičskou jsou režimovými údaji vztahujícími se ke 

stavbám, nejedná se o samostatné stavby. Vytvoření 

DTM však vytváří podmínky pro vznik budoucí 

evidence, která by jednotnou lokalizaci těchto ploch 

mohla zavést např. v návaznosti na systém údajů o 

stavbě v rámci DSŘ. 

102 Z K příloze č. 1 kapitole 3 – vodohospodářské stavby, skupině 

nádrž 

Požadujeme doplnění „typu objektu“ o „Požární nádrž“. U 

doplněného objektu je třeba vést shodné údaje a hodnoty, jako 

u ostatních nádrží dle předloženého návrhu. 

Požární nádrž je totiž přirozená nebo umělá nádrž na vodu, 

která je určena mj. jako vnější odběrní místo pro zásobování 

mobilní techniky při zásahu ve smyslu normy ČSN 73 0873 

Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 

Dostatečná informační opora tak pomůže zajistit odpovídající 

plnění povinností fyzických, právnických a podnikajících 

fyzických osob na úseku požární ochrany. Požadované 

informace jsou rozhodující i pro projekční návrh konkrétní 

stavby. 

Akceptováno jinak. 

Bylo provedeno sjednocení typů objektů vodních 

nádrží do jediného typu objektu “vodní nádrž” s 

rozlišením typu vodní nádrže v atributu. Mezi tyto 

atributy bude doplněna i požární nádrž jako jeden 

z možných typů nádrže. 

103 Z K příloze č. 1 kapitole 4 – speciální stavby, skupině vodovod 

Žádáme o doplnění řádku „trasa vodovodní sítě“ o hodnotu 

dimenze „jmenovitá světlost potrubí DN v milimetrech (např. 

DN 100)“. Jedná se o sledovaný údaj vodovodního řádu při 

navrhování a následném posuzování projektové dokumentace 

pro specifickou část vnějších odběrných míst pro zásobování 

mobilní požární techniky při zásahu jednotek požární ochrany. 

Akceptováno. 

Údaj o jmenovité světlosti je řešen vlastností Dimenze. 

Byl doplněn číselník typů aktivních zařízení 

vodovodní sítě “výtokový stojan a plnící místo”. 

Rozlišení podzemního a nadzemního hydrantu je 

řešeno atributem údajem o umístění a průběhu dle § 2 

odst. 1 písm. e) vyhlášky (tj. podzemní, povrchové, 

nadzemní). 
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Dále žádáme o doplnění typů aktivních zařízení vodovodní sítě 

– „Podzemní hydrant, nadzemní hydrant, výtokový stojan, 

plnící místo“, a to ze stejného důvodu. 

104 Z K příloze č. 1 kapitole 7 – příslušenství a zařízení staveb, 

skupině společná stavba 

Požadujeme u typu objektu „vjezd na pozemek (brána)“ o 

doplnění vedených údajů o „průjezdná šířka“ a „průjezdná 

výška“, jejichž hodnoty požadujeme sledovat v metrech 

s přesností na jednu desetinnou čárku. Jedná se o sledované 

údaje u vjezdů určených pro příjezd mobilní požární techniky 

na ohrazené pozemky.  

Akceptováno. 

Budou doplněny atributy průjezdná šířka“ a 

„průjezdná výška“. 

105 Z K příloze č. 1 kapitole 10 – záměry na změnu využití území, 

skupině nádrž – záměry 

V sloupci typ objektu žádáme o doplnění slov „Požární nádrž“. 

U doplněného objektu je třeba vést shodné údaje a hodnoty jako 

u ostatních objektů v této skupině. 

Akceptováno jinak. 

Bylo provedeno sjednocení typů objektů záměrů 

vodních nádrží do jediného typu objektu “vodní nádrž 

- záměr” s rozlišením typu vodní nádrže v atributu. 

Mezi tyto atributy bude doplněna i požární nádrž jako 

jeden z možných typů nádrže. 

106 Z K příloze č. 3 kapitole 3 – dopravní stavby, skupině silniční 

doprava 

Žádáme o doplnění typu objektu o „Nástupní plocha pro 

hasičskou techniku“ a „Plocha pro otáčení vozidel“. U 

doplněných objektů je třeba vést shodné údaje a hodnoty, jako 

u objektu pozemní komunikace (provozní plocha). 

Neakceptováno.  

Viz vypořádání připomínky č. 100. 

  

107 Z K příloze č. 3 kapitole 3 – dopravní stavby, skupině drážní 

doprava 

Požadujeme doplnění typu objektu o „Nástupní a záchranná 

plocha“. U doplněného objektu je třeba vést shodné údaje a 

hodnoty jako u pozemních komunikací (provozní plochy) ve 

skupině „Silniční doprava“.  

Neakceptováno.  

Viz vypořádání připomínky č. 101. 

108 D K příloze č. 3 kapitole 5 Neakceptováno. 
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Doporučujeme, aby údaje o technické infrastruktuře ve správě 

nebo majetku Policie České republiky byly vedeny jako 

neveřejné. 

Utajované informace o objektech technické 

infrastruktury nebudou do systému DTM předávány. S 

ostatními údaji je nezbytné nakládat v běžném režimu 

jako s ostatními údaji o sítích TI. Vlastnictví sítí není 

rozhodující pro skutečné využití sítě pro účely 

bezpečnosti a ochrany státu. 

109 Z K příloze č. 11 kapitole 4 – vodohospodářské stavby, 

skupině nádrž 

Žádáme o doplnění typu objektu „Požární nádrž“. U 

doplněného objektu je třeba vést shodné údaje a hodnoty, jako 

u ostatních nádrží v této skupině. 

Akceptováno. 

Bude doplněno shodně s připomínkou č. 102. 

110 Z K příloze č. 3 kapitole 8 – příslušenství a zařízení staveb, 

skupině společná stavba 

Žádáme u typu objektu „vjezd na pozemek (brána)“ mezi 

vedené údaje doplnit „průjezdná šířka“ a „průjezdná výška“, 

jejichž hodnoty požadujeme sledovat v metrech s přesností na 1 

desetinnou čárku. Jedná se o sledované údaje u vjezdů určených 

pro příjezd mobilní požární techniky na ohrazené pozemky.  

Akceptováno. 

Bude doplněno shodně s připomínkou č. 104. 

111 L K nadpisu 

V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme odstranit nadbytečnou čárku za slovy „ze dne 

…2020“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

112 L K poznámkám pod čarou č. 1 až 3 

1. Doporučujeme kulatou závorku za označením poznámky 

pod čarou psát formou horního indexu. 

2. V poznámce pod čarou č. 3 pak navrhujeme doplnit 

chybějící čárku za zkratkou Sb. 

1. Neakceptováno. 

Způsob uvedení závorek u poznámek pod čarou v 

návrhu odpovídá znění uveřejňovanému ve Sbírce 

zákonů. 

2. Akceptováno. 

Text upraven. 

113 L K § 2 odst. 1 Akceptováno jinak. 
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Doporučujeme uvozovací část odstavce 1 jazykově provázat 

s navazujícími pododstavci, kdy například v případě písmene c) 

by bylo vhodné jej uvést ve znění“ „c) údaje o vlastníkovi“ 

apod. 

Obdobnou připomínku pak vztahujeme i k odstavcům 3 a 5. 

V návětí bude za slovo „vedou“ doplněno „tyto 

údaje:“. 

114 L K § 2 odst. 5 a § 4 odst. 3 

Doporučujeme upravit označení pododstavců, a to tak, aby 

pořadí počínalo písmenem a). V návrhu totiž navazuje označení 

pododstavců na abecední řadu předchozího odstavce, což je 

v rozporu s čl. 26 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

115 L K § 2 odst. 7 

Navrhujeme ustanovení reformulovat, neboť ve stávající 

podobě stanoví, že „o jednotlivých údajích,…., se vede 

údaj….“, což nepovažujeme z hlediska legislativní techniky za 

žádoucí. 

Neakceptováno. 

Vhodnější formulaci se nepodařilo nalézt a 

připomínkové místo žádnou nenavrhuje. 

116 L K § 4 odst. 3 písm. d) 

Navrhujeme odstranit nadbytečnou spojku „a“ na konci textu 

písmene d). Současně doporučujeme pododstavce stylisticky 

provázat s uvozovací částí odstavce 3. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

117 L K § 9 písm. a) 

Navrhujeme v textu písmene a) vypustit slovo „obdobné“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

118 L K příloze č. 1 

Upozorňujeme na nejednotnost velkých a malých písmen, 

konkrétně pak v rámci bodu 2. navrhujeme slova „dopravní 

stavby“ nahradit slovy „Dopravní stavby“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

119 L K příloze č.  3 kapitole 6 Akceptováno. 

Text upraven. 
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Navrhujeme v nadpise slovo „stavby“ psát s velkým 

počátečním písmenem. 

MO 120 Z K návrhu vyhlášky 

Požadujeme do návrhu vyhlášky doplnit způsob ochrany údajů 

důležitých z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a 

bezpečnosti. 

Odůvodnění 

V bodě 9. odůvodnění návrhu vyhlášky je deklarováno, že 

navrhovaná právní úprava respektuje potřebu chránit údaje, 

které jsou důležité z hlediska obrany státu vnitřního pořádku a 

bezpečnosti. V textu vyhlášky se však tato skutečnost 

nepromítla. Podle § 4b odst. 6 zákona o zeměměřičství se údaje 

důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a 

bezpečnosti vedou v digitální technické mapě kraje způsobem 

dohodnutým s příslušným orgánem státní správy. Toto 

ustanovení však nabývá účinnosti až dne 1. července 2023. 

Dohodu o způsobu vedení údajů důležitých z hlediska obrany 

státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti v digitální technické 

mapě kraje a jejich poskytování tak bude možné uzavřít až po 

dni 1. července 2023. 

Vysvětleno. 

Navrhovaná vyhláška má nabýt účinnosti společně se 

zákonem až 1. července 2023. Neexistuje tedy žádné 

mezidobí „ od nabytí účinnosti vyhlášky do 1. 

července 2023“, pro které by měl být způsob vedení 

těchto údajů v digitální technické mapě stanoven, jak 

uvádí paní Pípová. DTM totiž vzniknou až k 1. 7. 

2023. Dohodu samozřejmě bude možné uzavřít 

s patřičným předstihem s tím, že její účinnost bude 

odložena až na účinnost zákona a vyhlášky, tedy na 

reálné spuštění provozu DTM. 

121 D K příloze č. 1 návrhu vyhlášky 

U údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem 

digitální technické mapy, doporučujeme v některých případech 

místo slova „typ“ použít vhodnější vyjádření, například 

kategorie, materiál, konstrukce, účel apod. 

Odůvodnění:  

Při použití pouze slova „typ“ dochází k nespecifickému popisu 

vlastností různých podstat. Například typem komunikace je 

dálnice, silnice, cesta, ale údaj silnice I. třídy, silnice II. třídy, 

silnice III. třídy nerozlišuje typ, ale kategorii. 

Akceptováno částečně. 

Vypořádáno jednotlivě v souladu s obdobnými 

požadavky uplatněnými v rámci jiných připomínek 

k jednotlivým ustanovením vyhlášky. 

MPO 122 Z Obecně k návrhu Vysvětleno. 
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Nepovažujeme za nutné, aby správci technické infrastruktury 

staveb, u nichž vzniká ochranné pásmo se zákona, předávali do 

DTM informace o něm. Jde o informace, které má statní správa 

k dispozici (zákonné vymezení ochranných pásem) a není třeba 

jí je předávat, protože jej lze vyvodit z trasy vedení. 

Editační povinnost ohledně údajů ochranných a 

bezpečnostních pásmech DTI je stanovena v § 4b odst. 

4 a) a odst. 7 ZemZ. Z těchto ustanovení vyplývá, že 

zápis údajů o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech 

objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních 

pásmech provádí vlastník technické a dopravní 

infrastruktury, případně její provozovatel nebo 

správce. Ani ČÚZK a ani kraje nejsou oprávněni do 

editace těchto prvků jakkoliv zasahovat nebo ji 

ovlivňovat, neboť by to bylo porušením zákona.  

Související připomínky: 122, 310, 411. 

123 D Obecně k návrhu 

Do vyhlášky požadujeme doplnit ustanovení, kterým by bylo 

zajištěno sjednocení značení sítí a dalších údajů s územními 

plány, které doposud používají různé značení (asi dle zvyklostí 

jednotlivých zpracovatelů). Nabízí se možnost využití příslušné 

části jednotného standardu územně plánovací dokumentace 

navrhované v novele stavebního zákona v rámci novely zákona 

č. 416/2009 Sb. 

Vysvětleno. 

Vyhláška ukotvuje obsah DTM a nespecifikuje způsob 

značení sítí, který je nad její rámec. Způsob značení 

sítí bude záviset na účelu jejich využití a kartografické 

prezentace. 

Z důvodů jednotné prezentace WMS služeb krajů bude 

připraven standard značkového klíče (legendy) všech 

objektů DTM včetně sítí technické a dopravní 

infrastruktury. Tato informace bude doplněna do 

důvodové zprávy. 

Využití jednotného standardu ÚPD není účelné, neboť 

uvedený standard pracuje s výrazně nižší objektovou 

podrobností než DTM kraje. 

Související připomínky: 123, 412. 

124 D Obecně k návrhu 

Předmětem předkládaného návrhu vyhlášky k provedení zákona 

č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství v platném znění je forma a 

obsah digitálních technických map. Jako zásadní připomínku je 

třeba uvést, že návrh vyhlášky uvádí řadu pojmů, které nejsou 

definovány jednotně a některé pojmy mají v jiných právních 

Neakceptováno. 

Vysvětlení je obsaženo již v důvodové zprávě k § 6: 

„Společně s katalogem výměnného formátu bude 

vedena i další pomocná dokumentace, zejména tzv. 

ontologický katalog obsahující výklad jednotlivých 
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předpisech jiný význam. Chápeme, že nelze požadovat, aby 

tento návrh vyhlášky řešil nejednotnost pojmů v jiných 

právních předpisech, ale musíme trvat na tom, aby byl 

předložený návrh prováděcího předpisu jednoznačně konkrétní. 

Proto požadujeme, aby byl tento předpis doplněn o 

terminologický výklad a definice v něm použitých pojmů. Tyto 

pojmy by měly být jednoznačné a měly by vycházet ze 

stávajících právních předpisů a technických norem. 

pojmů v návaznosti na příslušná ustanovení právních 

předpisů.“   

Ontologický popis včetně definic významů pojmů je 

součástí Katalogu jednotného výměnného formátu 

DTM a bude zveřejněn na Portále IS Digitální mapy 

veřejné správy. 

 

125 Z Obecně k návrhu 

S odvoláním na důvodovou zprávu k návrhu vyhlášky musíme 

bohužel konstatovat, že předkládaná verze neumožní plnění 

povinností ČR vyplývající ze Směrnice EP a Rady 

č.2014/61/EU transponovanou zákonem 194/2017 Sb.  Jedná se 

o nesoulad návrhu vyhlášky a zákona 194/2017 Sb., kdy se 

předpokládá přístup „oprávněným osobám“ k souboru dat 

prostřednictvím Jednotného informačního místa a získání 

informací o fyzické infrastruktuře. Návrh vyhlášky s pojmem 

„fyzická infrastruktura“ vůbec nepracuje. Tato připomínka je 

zásadní, a jak je zřejmé z uvedeného, je návrh vyhlášky 

v rozporu s důvodovou zprávou a dle našeho názoru není 

pomocí pro řešení problematiky snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

Vysvětleno. 

Zákon č. 194/2017 Sb. vymezuje pojem fyzická 

infrastruktura způsobem, který neumožňuje stanovit 

konečný rozsah typů objektů ani jednoznačně 

identifikovat typ subjektů, kteří by z titulu 

vlastníka/správce nebo provozovatele měli poskytovat 

údaje o svých objektech fyzické infrastruktury: 

„a) fyzickou infrastrukturou prvek sítě2), který je určen 

k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal 

aktivním prvkem sítě; jedná se zejména o potrubí, 

stožáry, kabelovody, kolektory, inspekční komory, 

vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy 

do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné 

konstrukce; fyzickou infrastrukturou nejsou kabely, 

včetně nenasvícených optických vláken, a vodovody 

sloužící k rozvodu pitné vody3),“ 

Obsahem DTM jsou především údaje o půdorysném 

průmětu staveb a zařízení na povrch. Nelze zajistit, 

aby obsahem DTM byla také 3D reprezentace 

zahrnující objekty na střechách, 3D průběhy věží, 

podpěrných konstrukcí a dalších potenciálních nosičů 

fyzické infrastruktury. 

Povinnosti poskytování údajů do DTM o sítích 

technické a dopravní dle zákona č. 47/2020 Sb. jsou 

vztaženy na vlastníky, správce nebo provozovatele 

objektů technické infrastruktury, nikoli na vlastníky, 
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správce nebo provozovatele všech typů staveb 

(budovy, podpůrné konstrukce, věže, aj.). 

DTM poskytne údaje o existenci, poloze a základních 

vlastnostech staveb a zařízení v území, bude tedy moci 

být využita jako základ pro vytvoření navazujícího 

informačního systému veřejné správy pro podporu 

činnosti Jednotného informačního místa. 

126 D Obecně k návrhu 

Je třeba, a to zejména v přílohách, sjednotit terminologii a 

pracovat i s předpokládaným rozvojem, zejména v oboru 

elektronických komunikací. Tak, jak jsou přílohy zpracovány, 

bude problém je respektovat tak, aby plnily svoji funkci a byly 

pomocníkem při přípravě, projektování a realizaci staveb, a to 

jako „závazný podklad pro projektanta“. 

Akceptováno částečně. 

Vypořádáno jednotlivě v souladu s obdobnými 

požadavky uplatněnými v rámci jiných připomínek 

k jednotlivým ustanovením vyhlášky. 

127 D Obecně k návrhu 

Ve vyhlášce je popsáno, jak bude DTM data poskytovat, tj. 

směr ke stavebníkům. Není však zřejmé, jakým způsobem 

budou data jednotliví správci technické infrastruktury 

poskytovat do DTM. Přepokládáme, že podobně jako směrem 

ke stavebníkům, tj. pomocí stahovacích služeb v souborech 

v definovaném výměnném formátu. Nutno ve vyhlášce 

podrobně akcentovat. 

Vysvětleno. 

Data budou předávána prostřednictvím jednotného 

rozhraní, které je definováno v § 4d odst. 3 písm. b) 

zeměměřického zákona.  

Související připomínky: 127, 308, 409. 

128 D Obecně k návrhu 

Ve vyhlášce není definována četnost, s jakou budou data 

poskytována. Toto je třeba doplnit jednoznačně. 

Akceptováno jinak. 

Poskytování údajů v širším smyslu lze rozdělit na tři 

podoby - 

 poskytování údajů do DTM vlastníky, správci 

nebo provozovateli DI a TI ve smyslu § 4b 

odst. 8 ZemZ – tj. slovy zákona editace, 

 poskytování údajů do DTM stavebníky ve 

smyslu § 4b odst. 9 ZemZ – tj. slovy zákona 

předávání údajů o objektu nebo zařízení ZPS, 
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 poskytování údajů z DTM navenek – 

poskytování v užším „vlastním“ smyslu podle 

§ 4b odst. 10 ZemZ. 

Ustanovení § 7 vyhlášky řeší pouze poskytování 

v užším smyslu – tj. navenek z DTM. Toto ustanovení 

bude doplněno v tom smyslu, že „stavová“ data budou 

poskytována za měsíc, změnové údaje za den. 

Pokud jde o četnost „poskytování“ údajů do DTM, pak 

ta je stanovena přímo zákonem, kdy editor má změnu 

údajů zapsat bezodkladně poté, co k ní dojde. Zda se 

tak bude dít samostatně pro jednotlivou změnu nebo 

dávkově za určité období, je pouze otázkou 

technického řešení, to je pak limitováno pouze 

maximálním objemem přenášených dat. Je tedy na 

editorech, aby zvolili vhodné řešení tak, aby jimi 

spravovaná data co nejvíce odpovídala skutečnosti. 

Související připomínky: 128, 309, 410. 

129 Z K § 1 písm. c) 

Text upravit dle následujícího s vyznačením změn: 

c) zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické 

mapy, které nedosahují požadované úplnosti,  

Podle zákona 47/2020 Sb. § 20 odst. 1 písm. i) jde o 

zjednodušený způsob vedení údajů, které nedosahují 

požadované úplnosti, nikoliv „zjednodušený způsob vedení 

digitální technické mapy“. Námi požadovaná úprava je uvedena 

přímo v názvu § 4 této vyhlášky. 

Akceptováno částečně. 

Text upraven následovně: 

„c) zjednodušený způsob vedení údajů digitální 

technické mapy,“ 

Základní podmínku, při jejímž splnění je možné vést 

údaje DTM zjednodušeným způsobem (tj. pokud 

nedosahují požadované úplnosti), stanoví zákon a není 

důvod ji do vyhlášky opakovat. Úkolem vyhlášky je 

naopak stanovit, kdy tato situace nastává. 

Související připomínky: 129, 415. 

130 Z K § 1 písm. g) 

Text upravit dle následujícího s vyznačením změn: 

g) obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců 

dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o tom, v 

Neakceptováno. 

Povinnosti podle § 161 odst. 1 stavebního zákona se 

týkají pouze vlastníků technické infrastruktury, text 

byl proto záměrně zjednodušen. Jinak by zde totiž 

muselo být uvedeno i to, že u vlastníků dopravní 
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jakém území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona a v jakém území působí, a 

Navrhujeme doplnit tuto část textu z § 4d odst. 4 písm. c) 

zákona 47/2020 Sb., která je důležitá z hlediska určení osoby, 

která bude poskytovat údaje stavebníkům. 

infrastruktury je veden údaj o tom, v jakém území 

působí. To nepovažujeme v souvislostech úvodního 

ustanovení za potřebné ani žádoucí - konkrétní údaje 

vedené v seznamu a jejich rozdělení jsou uvedeny 

v ustanovení § 8. 

Související připomínky: 130, 416. 

131 Z K § 2 odst. 1 písm. a) a další obdobná ustanovení 

Doporučujeme revidovat bod z hlediska jeho formulace ve 

vztahu k zákonnému zmocnění. 

Odůvodnění: 

Zákon v § 4 odst. 4 uvádí, že obsah DTM tvoří údaje o 

„druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů“. S pojmem 

druh však vyhláška nepracuje. Pokud se druhem myslí 

„kategorie, skupina a typ“, pak by to mělo být ve vyhlášce 

explicitně uvedeno. 

Akceptováno.  

Ustanovení bude upraveno tak, že písmeno a) bude 

znít „druh v členění podle kategorie, skupiny a typu,“. 

Související připomínky: 131, 323, 419. 

132 D K § 2 odst. 1 písm. g) 

Navrhuje se v počátečních ustanoveních zavést definice ve 

vyhlášce uváděných pojmů, např. identifikátor změny, ale i 

například pojem vlastnost není nikterak vymezen, jen v příloze 

č. 1 využíván. 

Odůvodnění: 

Zvýšení přehlednosti. 

Vysvětleno. 

S ohledem na různorodost informací o rozdílných 

typech jednotlivých obsahových prvků DTM není 

účelné pokoušet se obecnou definici pojmu „vlastnost 

DTI“. Vlastnosti jsou tak vymezeny fakticky tím, že se 

jedná o ty informace z Přílohy č. 1, které nejsou 

informacemi o poloze nebo o způsobu pořízení 

informací o poloze. V ostatních případech jde o obecně 

srozumitelné pojmy, které není potřebné nějak dále 

definovat. 

Související připomínky: 132, 326, 421. 

133 Z K § 2 odst. 1 písm. g) 

Žádáme upřesnit, co přesně je myšleno „…označení osoby, 

která změnu do digitální technické mapy zapsala.“. 

Vysvětleno. 

Ze zákona jednoznačně plyne, kdo je osobou, která 

zapisuje změnu do DTM – je to editor nebo osoba, 

prostřednictvím které editor na základě písemné 
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Požadujeme, aby bylo dostatečné splněním identifikací 

právnické osoby. 

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za potřebné, aby ustanovením byla vyžadována 

identifikace konkrétního uživatele v rámci jednotlivých 

napojených informačních systémů v rámci definovaného 

rozhraní. Domníváme se, že i z hlediska GDPR může být 

poskytnutí konkrétní identifikace uživatele problematické. 

dohody zajišťuje plnění své editorské povinnosti. 

Nejedná se tedy o konkrétního zaměstnance editora. 

Související připomínky: 133, 327, 423. 

134 Z K § 2 odst. 2 

Text navrhujeme upravit dle následujícího s vyznačením změn: 

(2) Podrobnosti údajů podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou 

stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Údaj o vlastníkovi 

technické infrastruktury nemusí být veden, pokud vlastník není 

známý nebo je uveden provozovatel či správce, pokud je 

zároveň editorem údajů podle § 4b zákona o zeměměřičství 

a zároveň plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona. a zákon stanoví, kdo je správcem nebo 

provozovatelem této infrastruktury.  

Odůvodnění: 

Navrhujeme vypustit konec první věty, protože pro energetiku 

neplatí. Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) neurčuje 

kdo je správcem nebo provozovatelem energetického zařízení. 

Navrhujeme ho nahradit novým textem, který by umožnil 

neevidovat vlastníky, pokud by byl evidován provozovatel nebo 

správce v případě, že je editorem údajů a zároveň plní 

povinnost podle § 161 stavebního zákona – je tedy 

zodpovědnou osobou za poskytování relevantních údajů o 

technické infrastruktuře, která zároveň bude poskytovat 

žadatelům vyjádření podle stavebního zákona. 

Neakceptováno. 

Povinnosti podle § 27 a § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona jsou uloženy primárně vlastníkovi 

DTI, proto nelze stav, kdy nebude údaj o vlastníkovi 

veden, ve standardním obsahu DTM připustit. Prvotní 

je údaj o vlastníkovi, provozovatel od něj může pouze 

svá oprávnění odvozovat. Pokud není v těchto 

případech známý údaj o vlastníkovi, bude se jednat 

pouze o zjednodušenou evidenci.  

Související připomínky: 134, 424.  

135 Z K § 2 odst. 3 písm. e) 

Žádáme upřesnit, co přesně je myšleno „…označení osoby, 

která změnu do digitální technické mapy zapsala.“. 

Vysvětleno. 

Ze zákona jednoznačně plyne, kdo je osobou, která 

zapisuje změnu do DTM – je to editor nebo osoba, 
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Požadujeme, aby bylo dostatečné splněním identifikací 

právnické osoby. 

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za potřebné, aby ustanovením byla vyžadována 

identifikace konkrétního uživatele v rámci jednotlivých 

napojených informačních systémů v rámci definovaného 

rozhraní. Domníváme se, že i z hlediska GDPR může být 

poskytnutí konkrétní identifikace uživatele problematické. 

prostřednictvím které editor na základě písemné 

dohody zajišťuje plnění své editorské povinnosti. 

Nejedná se tedy o konkrétního zaměstnance editora. 

 

136 Z K § 2 odst. 5 písm. j) 

Žádáme upřesnit, co přesně je myšleno „…označení osoby, 

která změnu do digitální technické mapy zapsala.“. 

Požadujeme, aby bylo dostatečné splněním identifikací 

právnické osoby. 

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za potřebné, aby ustanovením byla vyžadována 

identifikace konkrétního uživatele v rámci jednotlivých 

napojených informačních systémů v rámci definovaného 

rozhraní. Domníváme se, že i z hlediska GDPR může být 

poskytnutí konkrétní identifikace uživatele problematické. 

Vysvětleno. 

Označením osoby se rozumí informace o osobě 

evidované v seznamu vlastníků, provozovatelů a 

správců dopravní a technické infrastruktury dle 

ustanovení § 8 vyhlášky, resp. seznamu editorů dle 

ustanovení § 9 vyhlášky. 

 

137 Z K § 2 odst. 5 

Požadujeme upravit ustanovení tak, aby bylo zřejmé jeho 

naplnění. 

Odůvodnění:  

Kdo stanoví, který záměr vlastníka TI je natolik významný pro 

zpracování územně analytických podkladů, aby o něm poskytl 

údaje do DTM? Nebo jakými kritérii se řídit? 

Vysvětleno. 

Ustanovení vyhlášky vychází z platného znění § 27 

stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení jsou 

vlastníci DTI povinni poskytovat pro pořízení územně 

analytických podkladů údaje o území, mezi které podle 

§ 27 odst. 2 patří i informace nebo data o záměrech na 

provedení změny v území, a to již od počátku 

účinnosti současného stavebního zákona. Jedná se tedy 

o dosavadní povinnost a měla by být plněna ve 

stejném rozsahu jako doposud. Pokud tedy mají 

vlastníci DTI nejasnost v tom, jak mají plnit povinnost 

vyplývající z § 27 stavebního zákona, je nutné, aby to 

řešili s MMR v souvislostech stavebního zákona. 
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Prováděcí vyhláška k zákonu o zeměměřictví nemůže 

určovat obsah povinností, které vyplývají z jiného 

právního předpisu. 

Související připomínky č. 137, 330, 425. 

138 Z K § 3 odst. 1 

Upozorňujeme, že údaj o výšce bude obsahovat pouze 

geodetické zaměření, a nikoliv data o síti, které budou 

jednotlivé subjekty exportovat o celé síti přes jednotné rozhraní 

informačního systému digitální mapy veřejné správy. V tomto 

směru navrhujeme upravit text odstavce. 

Vysvětleno. 

Údaj o vztahu k povrchu bude pro jednotlivé objekty 

realizován pomocí společného atributu „level“, který 

bude nabývat hodnot „podzemní, nadzemní, povrch“. 

Tato specifikace bude součástí popisu jednotného 

výměnného formátu. Údaj o výškovém vztahu mezi 

jednotlivými objekty budou realizovány 

prostřednictvím souřadnice výšky v tripletu X, Y, 

Z geometrického popisu objektů. 

Do přílohy č. 1 bude doplněno, u kterých objektů se 

údaje o výšce vedou. Neuvedení údaje o výšce pak 

bude znamenat zjednodušenou evidenci – viz § 4 odst. 

3 vyhlášky. To, jaké konkrétní prvky či jejich části 

mají být v tomto ohledu zaměřeny, bude předmětem 

podrobné metodiky, která bude následně vypracována. 

Údaj o výšce pak ponese příslušná linie, která bude 

vyjadřovat polohu objektu, na svých lomových 

bodech. 

139 D K § 3 odst. 2 a 4 

Doporučujeme na konci věty u obou odstavců před slovo 

„poloze“ vložit slovo „jejich“, aby v kontextu celé věty obou 

odstavců bylo jednoznačně zřejmé, k čemu se slovo „poloha“ 

vztahuje - viz příklad odst. 2: 

(2) O umístění a průběhu ochrannýcha bezpečnostních 

pásem objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

se v digitální technické mapě vedou údaje o jejich poloze. 

Vysvětleno. 

Pojem „údaje o poloze“ je zde použit jako typové 

vymezení údaje (srov. odst. 1 „údaje o poloze a 

výšce“) – viz jejich obsah podle odstavce 5. Zájmeno 

„jejich“ je nadbytečné, neboť to, že jde o polohu 

ochranných a bezpečnostních pásem objektů a zařízení 

dopravní a technické infrastruktury (v odst. 2, který byl 

připomínkovým místem zvolen jako příklad, obdobně i 

v dalších odstavcích) plyne již z úvodní části věty, 

která zní „O umístění a průběhu ochranných 
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a bezpečnostních pásem objektů a zařízení dopravní 

a technické infrastruktury“. 

Související připomínky: 139, 428. 

140 Z K § 3 odst. 1 a 3 

V ustanovení je požadováno poskytovat údaje o „výšce a údaj 

vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům 

dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní 

prostorové situace.“. Požadujeme předmětné ustanovení 

podrobně vysvětlit a upravit ve smyslu odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jaké informace jsou myšleny o vztahu k povrchu? 

Jaké informace o výšce mají být poskytovány, informace o 

výšce vodičů nebo stožárových konstrukcí, jakých bodů na 

nich? Co znamená vztah k jiným objektům, není přeci cílem, 

aby se zadávali vzdálenosti k jiným prvkům, když lze tyto 

vzdálenosti vyčíst z DTM a jsou přeci jedním z důvodů pro 

jejich evidenci.  

Vysvětleno. 

Údaj o vztahu k povrchu bude pro jednotlivé objekty 

realizován pomocí společného atributu „level“, který 

bude nabývat hodnot „podzemní, nadzemní, povrch“. 

Tato specifikace bude součástí popisu jednotného 

výměnného formátu. Údaj o výškovém vztahu mezi 

jednotlivými objekty budou realizovány 

prostřednictvím souřadnice výšky v tripletu X, Y, 

Z geometrického popisu objektů. 

Do přílohy č. 1 bude doplněno, u kterých objektů se 

údaje o výšce vedou. Neuvedení údaje o výšce pak 

bude znamenat zjednodušenou evidenci – viz § 4 odst. 

3 vyhlášky. To, jaké konkrétní prvky či jejich části 

mají být v tomto ohledu zaměřeny, bude předmětem 

podrobné metodiky, která bude následně vypracována. 

Údaj o výšce pak ponese příslušná linie, která bude 

vyjadřovat polohu objektu, na svých lomových 

bodech. 

Související připomínky: 84, 140, 334, 427. 

141 D K § 4 odst. 2 písm. b) 

Požadujeme upravit vyhlášku ve smyslu odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Vyhláška pracuje s pojmy využívající slovo „prostorové“, 

avšak pouze jedinkrát je doplněno definicí („základní 

prostorová situace“). V ostatních případech, kdy je použito jako 

„prostorové údaje“ nebo „prostorové informace o průběhu“ 

není zřejmé, o jaká konkrétní data se jedná nebo jestli se jedná 

v obou případech o stejnou skupinu dat. To je zásadní například 

ve vztahu k § 4 odst. 2 písm. b), kde pak není zřejmé, jaké 

Akceptováno. 

Namísto pojmu „prostorové údaje“ bude používáno 

přesnější vyjádření „údaje o poloze a výšce“, případně 

podle situace pouze „údaje o poloze“. Ustanovení § 3 a 

4 budou v tomto ohledu důsledně přeformulována. 
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údaje mají být v požadované přesnosti? Buď tedy půjde o 

informace o poloze nebo půjde o informace o umístění a 

průběhu, jak předjímá v § 3 odst. 4. Není nutné zavádět další 

pojem, kterým se jen snižuje jednoznačnost povinností. 

142 D K § 5 odst. 4 

Doporučujeme prověřit použité formulace. 

Odůvodnění: 

V § 5 odst. 4 je uvedeno, že součástí geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby jsou i změnové 

údaje ve výměnném formátu, podobně jsou v § 5 odst. 5 

uvedeny další zpřesnění obsahu dokumentace skutečného 

provedení stavby, jejíž obsah je však již stanoven příslušným 

prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu. Tyto formulace 

tak mohou být nepřímou novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, což není obecně považováno za přípustný 

legislativní postup. Doporučujeme prověřit. 

Neakceptováno. 

V daném případě nejde o nepřímou novelu vyhlášky č. 

499/2006 Sb., neboť náležitosti geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby neobsahuje 

tato vyhláška, nýbrž vyhláška č. 31/1995 Sb. Odkaz na 

vyhlášku č. 499/2006 Sb. bude vypuštěn. 

Jelikož však ne každá geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude sloužit k aktualizaci 

DTM, nejeví se jako vhodné upravovat tuto 

problematiku ve vyhlášce č. 31/1995 Sb., která je 

obecnou úpravou pro všechny případy, kdy má být 

vyhotovena geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby. Z pohledu adresáta právní normy je 

nepochybně vhodnější, pokud bude speciální pravidlo 

týkající se obsahu GDSPS používané pro aktualizaci 

DTM obsaženo ve vyhlášce, která se celá věnuje 

DTM. 

Související připomínky: 142, 340, 434. 

143 Z K § 5 odst. 5 

Požadujeme formulovat konkrétněji, jakou technickou zprávu 

má zpracovatel na mysli. 

Odůvodnění: 

V ustanovení je uvedeno, že informace o výsledku ověření jsou 

součástí „technické zprávy“, není však zřejmé jaké? Je potřeba 

formulovat konkrétněji. 

Vysvětleno. 

Technická zpráva je jako součást geodetického 

podkladu pro vedení DTM uvedena v příloze č. 4 odst. 

1 písm. c) vyhlášky. 

Související připomínky: 143, 341, 435. 

144 Z K § 6 odst. 4 Vysvětleno. 
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Výměnný formát zatím není vyhláškou nijak definován a je 

pouze odkazováno na budoucí zveřejnění parametrů portálu. 

Požadujeme již v této fázi seznámit budoucí editory 

s představou těchto formátů. 

Odůvodnění: 

V případě vlastníků technické infrastruktury, kteří mají 

působnost na většině území ČR, bude třeba zahájit přípravy na 

komunikaci s DTM co nejdříve, proto je třeba co nejdříve znát 

všechny podrobné technické parametry, které DTM vymezují. 

Popis a struktura JVF DTM budou zveřejněny na 

stránkách úřadu a to v souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky. 

Jeho definitivní podoba stále není dokončena, je 

zpracovávána v rámci projektu Beta2 na TA ČR a 

současně vázána na definitivní podobu vyhlášky a 

jejich příloh 1 a 3 vyhlášky. 

Budoucím editorům, kteří o to projeví zájem a předají 

kontakt, bude zaslána nejaktuálnější verze VF DTM. 

Související připomínky: 144, 342, 436. 

145 Z K § 7 

Navrhujeme předávat správcům technické infrastruktury údaje 

z veřejné i neveřejné části (z neveřejné části minimálně o jim 

příslušejících zařízeních technické infrastruktury) formou 

stahovacích služeb ve výměnném formátu pro vzájemnou 

synchronizaci a aktualizaci dat. 

Odůvodnění: 

V části poskytování údajů z digitální technické mapy je 

popsáno, že: „Údaje z veřejné části … se poskytují formou 

prohlížecích služeb a formou stahovacích služeb v souborech 

ve výměnném formátu…“. Z neveřejné části budou údaje 

poskytovány jen ve výměnném formátu. Pro potřeby správy 

technické infrastruktury je třeba předávat i neveřejná data 

relevantní k jim příslušející technické infrastruktuře formou 

stahovacích služeb ve výměnném formátu.  

Vysvětleno. 

Stahovací služby IS DTM krajů bude možné využívat 

také pro poskytování údajů z veřejné části DTM 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI a 

dále pro poskytování údajů z neveřejné části 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI v 

rozsahu údajů o jimi 

vlastněných/spravovaných/provozovaných objektech. 

Možnost využití stahovacích služeb k uvedenému 

účelu plyne již ze současného textu vyhlášky.  

Možnosti, aby pro poskytování údajů z neveřejné části 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI 

v rozsahu údajů o objektech 

vlastněných/spravovaných/provozovaných jinými 

osobami byly využity prohlížecí služby, byla podrobně 

diskutována se závěrem, že povaha prohlížecích služeb 

je pro řešení takové úlohy zcela nevhodná. I zde by 

totiž muselo proběhnout posouzení oprávněnosti 

požadavku na poskytnutí neveřejných údajů, což nelze 

učinit „online“. Prohlížecí služby jsou pro poskytování 

údajů z části DTM využitelné pouze v rozsahu, ve 

které není nutno rozhodovat o oprávněnosti 

požadavku. 
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Související připomínky: 145, 343, 437. 

146 Z K § 7 odst. 2 

V tomto odstavci je uvedena věta: „Tato aplikace a služby se 

poskytují v souladu s podmínkami, které Úřad zveřejní na 

portálu.“ V zájmu zajištění bezpečnosti, ochrany a zejména 

aktuálnosti dat, k nimž bude mít veřejnost přístup, požadujeme, 

aby těmito podmínkami bylo zajištěno, že údaje a data nebudou 

poskytovány pro různé provozovatele webových mapových 

portálů a jednoduché mapové prohlížeče, kde není záruka 

původu a aktuálnosti dat. 

Neakceptováno.  

Bude se jednat o otevřená data. Za jejich použití nese 

odpovědnost ten, kdo je bude využívat. Navrhované 

omezení by bylo v rozporu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1024, ze dne 20. června 

2019, o otevřených datech a opakovaném použití 

informací veřejného sektoru. Na Portále budou 

zveřejněna příslušná poučení ohledně používání údajů 

a veškeré údaje z DTM budou publikovány včetně 

informace o tom, k jakému datu byly z DTM 

poskytnuty. 

Související připomínky: 146, 439, 441. 

147 Z K § 7 

Navrhujeme do tohoto paragrafu doplnit nový odstavec 4 

s následujícím zněním včetně poznámky pod čarou: 

(4)Údaje o umístění a průběhu technické infrastruktury 

mají informativní charakter a nelze jimi nahradit sdělení 

údajů o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další 

údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby 

ze strany jejich vlastníka podle jiného právního předpisu4) 

nebo je použít pro účely stanoviska jejich vlastníka k 

možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásem nebo podle jiného 

právního předpisu5)   

4) § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), 

5) § 86, 105 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Návrh připomínkového místa nemá oporu ve 

zmocňovacích ustanoveních, vyhláška nemůže tyto 

otázky řešit. Nadto není vůbec žádoucí, aby byl právní 

význam informací obsažených v DTM upraven 

jednotně na jednom místě. Naopak jednotlivé zvláštní 

zákony, které budou řešit využití údajů DTM ve svých 

agendách, musí s ohledem na specifika dané agendy 

stanovit, jaký je pro příslušnou agendu jejich význam a 

za jakých podmínek mohou být použity (např. pouze 

při dodržení určité přesnosti apod.). Různé agendy 

totiž potřebují tyto údaje pro rozdílné účely s rozdílnou 

mírou přesnosti a úplnosti.  

Skutečnost, že údaje DTM nenahrazují údaje podle § 

161 stavebního zákona, jednoznačně plyne přímo 

z tohoto ustanovení stavebního zákona, které požaduje 

celou řadu informací, které nejsou a nemohou být 

obsahem DTM. Z povahy věci tak nelze vůbec 

smysluplně uvažovat o tom, že by údaje DTM mohly 

nahradit údaje podle § 161 stavebního zákona. 
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Návrh tohoto ustanovení vychází ze společného memoranda, 

které bylo dohodnuto na samém začátku prací na DTM s 

vlastníky technické infrastruktury a má pro ně zcela zásadní 

význam. Bylo rozhodující podmínkou k tomu, aby vlastníci TI 

za energetiku do tohoto projektu šli a podíleli se na jeho tvorbě. 

Jeho smyslem je, aby veřejnost a zejména stavebníci nemohli 

údaje a data z DTM zneužít nežádoucím způsobem, který by 

mohl významně poškodit postavení vlastníka (provozovatele 

nebo správce TI v povolovacích procesech podle stavebního 

zákona a především ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu 

příslušné TI. 

Takovéto „vysvětlování“ obsahu stavebního zákona, 

neboť o nic jiného v navrhovaném ustanovení nejde, 

ovšem do vyhlášky nepatří. Nemá totiž normativní 

povahu a vyhláška ani neslouží k provedení stavebního 

zákona. 

Na Portále budou zveřejněna poučení ohledně 

interpretace údajů z DTM, která budou vzájemně 

odsouhlasena. 

Související připomínky č. 147, 445. 

148 D K § 7 odst. 3 

V návrhu vyhlášky je pracováno s pojmem „oprávněná osoba“, 

ale z textu návrhu vyhlášky není zřejmé, kdo tou „oprávněnou 

osobou“ je, případně jak se jí stane. Jedná se o oprávněnou 

osobu dle zákona č. 200/1994 Sb. nebo o oprávněnou osobu dle 

zákona č.194/2017 Sb. 

Vysvětleno. 

Jak z kontextu celého ustanovení § 7 vyhlášky, tak z 

jeho souvislosti s příslušným ustanovením 

zeměměřického zákona je zřejmé, že oprávněnou 

osobu je myšlena osoba oprávněná k tomu, aby jí byly 

poskytnuty údaje z neveřejné části DTM – tedy osoba 

podle § 4b odst. 10 věty třetí zeměměřického zákona. 

Ustanovení vyhlášky je nezbytné vykládat 

v souvislosti s ustanoveními zákona, k jehož provedení 

je vyhláška vydávána, nikoliv v souvislosti s jinými 

právními předpisy, které obsahují definici pojmů pro 

své účely, které pak nelze bez dalšího přejímat do 

dalších právních předpisů. Pokud by tedy měla být 

v dané souvislosti myšlena oprávněná osoba podle 

zákona č. 194/2017 Sb., muselo by to být ve vyhlášce 

přímo uvedeno. 

Uvedené přitom není vhodné řešit použitím odkazu na 

zcela konkrétní ustanovení zeměměřického zákona, 

neboť i při věcně nesouvisející změně zákona 

spočívající např. v doplnění nového odstavce před 

odstavec, na který je odkazováno, je pak nezbytné 

novelizovat i vyhlášku. Vhodnější pojem se pak v dané 

souvislosti nepodařilo nalézt, a ani připomínkové 
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místo jiný vhodnější pojem nebo způsob řešení 

nenavrhuje. 

K odstranění pochybností bude vysvětlení pojmu 

„oprávněná osoba“ doplněno do důvodové zprávy. 

Související připomínky: 90, 148, 187, 195, 222, 443, 

471. 

149 Z K § 8 odst. 4 

Text navrhujeme upravit dle následujícího s vyznačením změn: 

(4)U vlastníka, provozovatele a správce dopravní nebo 

technické infrastruktury se evidují kontaktní a další údaje pro 

účely plnění povinnosti podle § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona, údaje o zmocněnci a rozsahu zmocnění 

a údaje o skupině objektů nebo zařízení technické či dopravní 

infrastruktury a typ právního vztahu k ní. 

Odůvodnění: 

K čemu by měly sloužit údaje o zmocněnci a rozsahu 

zmocnění, není zřejmé, o jakého zmocněnce se jedná a k čemu 

by měl být zmocněn. Podle našeho názoru pro řádné fungování 

DTM nejsou tyto údaje potřebné.  

Akceptováno jinak. 

Údaje slouží pro účely plnění povinnosti vlastníka TI 

plynoucí z § podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního 

zákona – tj. povinnosti sdělit údaje o poloze TI, 

podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné 

pro projektovou činnost a provedení stavby. 

K poskytování těchto údajů může vlastník zmocnit i 

jinou osobu a vyhláška s tím musí počítat. Aby byla 

uvedená souvislost zřejmá, bude ustanovení upraveno 

následovně: 

U vlastníka, provozovatele a správce technické 

infrastruktury se dále evidují údaje o  

a)  skupině objektů nebo zařízení technické 

infrastruktury a typu právního vztahu k ní, 

b) území, ve kterém plní povinnost sdělit údaje o 

poloze technické infrastruktury a další související 

informace podle stavebního zákona, a to hranicí 

polygonu vymezujícího toto území ve vztahu k 

jednotlivé skupině objektů nebo zařízení technické 

infrastruktury, 

c) údaje o případném zmocněnci a rozsahu 

zmocnění pro účely plnění povinnosti sdělit údaje o 

poloze technické infrastruktury a další související 

informace podle stavebního zákona. 

150 Z K příloze č. 1 Vysvětleno. 
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Některé stavby jsou v příloze vedeny jako stavby technické 

infrastruktury, byť takové zařazení ze stávajícího znění 

stavebního zákona není jednoznačné a lze jej dovozovat pouze 

výkladem. Upozorňujeme však, že pokud jsou v příloze stavby 

explicitně uváděny jako stavby technické infrastruktury, lze ji 

použít jako interpretační vodítko a znamená to pro ně následně 

široké spektrum právních dopadů. Doporučujeme důsledně 

prověřit označení staveb za technickou infrastrukturu. 

Zařazení staveb do kategorie technická (nebo 

dopravní) infrastruktura v kontextu vyhlášky slouží 

výhradně k určení subjektu editora daného typu 

objektu. Editorem typů objektů v kategorii technická 

(a dopravní) infrastruktura jsou vlastníci, správci nebo 

provozovatelé technické (a dopravní) infrastruktury, 

editorem typů objektů základní prostorové situace je 

kraj. 

151 Z Členění objektů do kategorií 

Požadujeme kategorii „Speciální stavby – technická 

infrastruktura“ upravit na „Stavby technické infrastruktury“ 

s použitím pojmu definovaného ve stavebním zákoně. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

152 Z Bod. 4 Speciální stavby – technická infrastruktura 

Ke kolektoru doplnit: a ostatní sdružené trasy vedení 

inženýrských sítí dle ČSN 73 7505 a patrně doplnit názvosloví 

ve vazbě na ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení 

technického vybavení, tam se objevují nové prvky jako např. 

MULTIKANÁL - odolná trvalá trasa technické infrastruktury 

budovaná ze stavebnicových  multikanálových prvků 

vyrobených  HDPE montáží suchou cestou. 

Akceptováno jinak. 

Pro přehlednost není vhodný uvádět pro název objektu 

takto obsáhlý název. Bude uvedeno v definici pojmu 

v rámci ontologického popisu, který je součástí 

dokumentace Jednotného výměnného formátu a bude 

zveřejněn na portálu IS DMVS. 

153 Z Typ rozvaděče IS  

V tabulce je uveden hlavní uzávěr plynu, ale tento údaj nebude 

možno poskytovat, protože informaci jednotlivé subjekty 

neevidují - geodeticky zaměřené PRIS nejsou vedeny. 

Akceptováno částečně. 

Hodnota typu rozvaděče IS “hlavní uzávěr plynu” 

bude přejmenována na “plyn”. V případě rozvaděčů IS 

tak bude možné evidovat typy - “sdružený, elektro, 

plyn, síť EK, nezjištěno”. 

154 Z Skupina plynovod 

1. Ke zkratce VTL doplnit slova „do 40 barů včetně“. 

2. Ke zkratce VVTL doplnit slova „nad 40 barů včetně“. 

3. U typu média plynovodní sítě doplnit chybějící druhy plynů 

– zemní plyn a propan butan. 

Akceptováno částečně. 

ad 1 a 2) 

Doplnění „do 40 barů včetně“ a „nad 40 barů včetně“ 

nelze provést z důvodů nekonzistence s označením 

ostatních položek číselníku, kde údaj o tlaku není 

požadován. Bude však doplněno do ontologického 
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4. Položku „Způsob pořízení TI“ doporučujeme vypustit. 

Většina dat správců TI bude uvádět hodnotu „Nezjištěno“ a 

to nejen u zákresů pořízených v minulosti.   I u nově 

pořizovaných dat je informace o přesnosti zákresu v praxi 

využitelná pouze teoreticky a je zapotřebí stále počítat s 

chybovostí. Dohledatelnost chyb a vymahatelnost nápravy a 

zodpovědnosti u geodetů bývá v praxi velmi obtížná. Pokud 

by nešlo vypustit tak tento údaj nezveřejňovat. 

5. U položky „Typ aktivního zařízení plynovodní sítě“ 

požadujeme vypustit „doprovodný sdělovací kabel“. Hlavně 

je však třeba prodiskutovat jeden z následujících možných 

přístupů: 

a. Rozlišovat pouze to, co je uvedeno v tomto katalogu 

Přílohy 1 

b. Rozlišovat zařízení přesně podle GIS  

(nekompatibilní napříč společnostmi + k čemu je 

dobrý takový detail?) 

c.  Uvádět „Nerozlišené aktivní zařízení plynovodní 

sítě“ Pouze vybraná zařízení s 

grafickou reprezentací na povrchu -  dvě geometrie 

řešit takto: ((Aktivní zařízení PS = geometrie na 

potrubí; Přístupový bod (Povrchový znak) = 

geometrie na povrchu)) 

6. U položek „stav objektu“ a „dimenze“ požadujeme změnit 

dostupnost údaje z veřejného na neveřejný. 

popisu, který je součástí dokumentace Jednotného 

výměnného formátu a bude zveřejněn na portálu IS 

DMVS. 

ad 3) Do atributu „Typ média plynovodní sítě“ budou 

doplněny hodnoty „zemní plyn, propan butan“. 

ad 4) Položka způsob pořízení TI nebude vypuštěna, 

jelikož se jedná o podstatný údaj určující kvalitu 

polohového a výškového určení. Je třeba prověřit 

v praxi, jak bude pro nově pořizované objekty tento 

údaj v praxi naplňován. 

ad 5) U položky „Typ aktivního zařízení plynovodní 

sítě“ se hodnota “doprovodný sdělovací kabel” 

nevyskytuje - vysvětleno. 

ad 5 b) Jednotlivá zařízení jsou rozlišována zejména s 

ohledem na využití dat ve veřejné správě pro potřeby 

DSŘ, ÚAP a dalších agend. Případnou datovou 

interoperabilitu je nutné řešit ze strany každého editora 

údajů. 

ad 5 c) “Aktivní zařízení plynovodní sítě” obsahuje ve 

výčtu pouze základní typy zařízeních na potrubí, které 

jsou pro DTM významné (výčet neobsahuje 

podrobném členění všech typů zařízení na síti). Dvě 

geometrie jsou řešeny jako “aktivní zařízení 

plynovodní sítě” = geometrie na potrubí; “přístupový 

bod k zařízení TI” = geometrie na povrchu (pro 

plynovodní sítě jako “povr. zn. zařízení plynovodní 

sítě”) - vysvětleno. 

ad 6) Akceptováno. 

Položky „stav objektu“ a „dimenze“ budou neveřejné. 

155 Z Skupina zařízení speciálních staveb Akceptováno částečně. 

ad 1) Typ objektu “přístupový bod k zařízení TI” bude 

změněn na “povrchový znak TI”. 
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1. Přístupový bod k zařízení TI změnit na vhodnější název 

„Povrchový znak TI“. Upozorňujeme na následující 

problémy u této položky: 

a. Povrchové znaky byly vedeny duplicitně zejména 

jako součástí ÚMPS/ZPS a až v posledních letech 

teprve jako druhá geometrie PZ v GIS TI 

b.  Relevance údaje v GIS je velmi orientační a bez 

garance polohy 

c.  Geodetické zaměření PZ obvykle vzniká ještě před 

dokončením povrchů, a proto bývá údaj nedostupný  

d. Pokud nezůstane Povrchový znak součástí 

ÚMPS/ZPS, tak hrozí ztráta dat 

2. U typu protikorozní ochrany doplnit vedle stávajících 

položek ještě: anoda, propojovací kabeláž 

3. U položek „stav objektu“, „způsob pořízení TI“ a 

„dimenze“ navrhujeme změnit dostupnost údaje 

z veřejného na neveřejný.  

4. Položku „orientační sloupek TI“ nahradit pojmem 

„povrchový znak TI“ 

 

ad 2) Typ protikorozní ochrany bude doplněn o 

hodnoty “anoda, propojovací kabeláž”. 

 

ad 3) Údaj o stavu objektu a dimenzi bude zařazen do 

kategorie neveřejný. Údaj o způsobu pořízení TI bude 

ponechán jako v kategorii veřejný. 

 

ad 4) Neakceptováno. V případě orientačních sloupků 

se jedná o charakteristické typy prvků inženýrské sítě, 

které jsou při pořizování dat jednoznačně rozeznatelné. 

Pozn. k povrchovým znakům: jde vždy o objekty, 

který jsou součástí sítě a které je nutné do DTM 

zapisovat (editovat) společně s daty sítě. 

156 Z Skupina: Plynovod- záměry 

Typ trasy plynovodní sítě navrhujeme vypustit a nerozlišovat 

(přímý a těžební plynovod nemá význam). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

157 Z Ochranná a bezpečnostní pásma – navrhujeme, aby tyto 

údaje byly neveřejné, protože s ohledem na vzájemné 

nepřesnosti polohy mapového podkladu a polohy sítě, uvedou v 

omyl podstatně  více vlastníků nemovitostí a provozovatelům 

tím výrazně vzrostou požadavky na vyjasnění polohy včetně 

řešení sporů a z toho vyplývajících i soudních řízení. 

Akceptováno. 

 

  Skupina: Sdílená speciální stavba  
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158 D a. K prvkům „kolektor“ a „kabelovod“ patří rovněž 

„Kabelová komora“. Prvek umístěný pod povrchem nebo 

souběžně s povrchem. Prosíme doplnit. 

Akceptováno. 

159 Z b. Rozvaděč IS - způsob pořízení TI - ve většině případů se 

jedná o prvky umístěné uvnitř objektů el. stanic. Zákres 

prvku je tedy přibližný a nemusí korespondovat s fyzickým 

umístěním v rámci objektu (umístění značky do místa 

v rámci polygonu stavebního objektu). Žádáme doplnit. 

Vysvětleno. 

V případě uvedeného typu objektu se jedná o rozvaděč 

IS samostatně stojící, který není umístěn uvnitř 

objektu. V případě rozvaděčů umístěných uvnitř 

objektu se jedná o tzv. skříně (skříň el. sítě, skříň sítě 

EK, skříň plyn. sítě), které jsou vedeny bodem. 

Bude vysvětleno v rámci ontologického popisu, který 

je součástí dokumentace Jednotného výměnného 

formátu a bude zveřejněn na portálu IS DMVS. 

160 D c. Rozvaděč IS - typ rozvaděče IS - síť EK – myšleno pro 

optické rozvaděče a metalické kabelové závěry uvnitř 

objektů? Žádáme vysvětlit/doplnit. 

Vysvětleno. 

Jedná se o rozvaděč IS samostatně stojící (typicky 

zděný, zaměřený obvodem), pro optické nebo 

metalické kabelové závěry, který není umístěn uvnitř 

objektu. 

161 D d. Jiná technologická stavba TI Hodnoty pro tento typ 

staveb budou z číselníku nebo volné pole pro libovolný 

text? Žádáme doplnit. 

Akceptováno. 

Bude doplněn atribut popis pro všechny objekty TI a 

DI. 

  Skupina Elektrické vedení  

162 Z a. Trasa elektrické sítě – způsob pořízení TI - Bude potřeba 

definovat, do jaké kategorie zařadit přesnost zákresu z GIS 

u „Přibližně z dokumentace“, nejspíše přibližný zákres, ale 

kam zařadit „Zaměřeno – letecké snímkování“? 

Navrhujeme potvrdit zařazení „přibližně z dokumentace“ a 

zařadit letecké snímkování jako samostatnou kategorii. 

Akceptováno. 

Bude doplněn další způsob pořízení TI, pod který bude 

možné zahrnout i letecké snímkování. 

 

163 Z b. Trasa elektrické sítě – Napěťová hladina u tras a stanic 

nemůže mít pouze definované hodnoty z tabulky (NN, VN, 
Akceptováno. 
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VVN, ZVN, nezjištěno). Musí se buď jmenovat Maximální 

napěťová hladina nebo tam musí být i kombinace těch 

hodnot (ZVN/VVN/…). Žádáme upravit. 

Položka přejmenována na „maximální napěťová 

hladina“. 

164 Z c. Trasa elektrické sítě – Napěťová hladina U konkrétní 

hodnoty napětí u těchto prvků je údaj Maximální provozní 

napětí a textový údaj provozní napětí. Žádáme sjednotit. 

Vysvětleno. 

Maximální provozní napětí slouží pro základní 

klasifikaci objektu a jeho vyplnění je povinné. 

Provozní napětí může nabývat menší hodnoty než 

max. provozní napětí a jedná se o nepovinný údaj. 

165 D d. Jiné technologické stavby TI (nově přidaná položka) jsou 

definovány zvlášť jako Bod a zvlášť jako Obvod, nově má 

být i Linie. Žádáme vysvětlit a případně upravit. 

Akceptováno. 

Typ objektu “obvod jiné technologické stavby TI” 

bude přejmenován na “průběh jiné technologické 

stavby TI”. 

166 Z e. U Stanice elektrické sítě to je spojeno do jedné skupiny, 

kde jsou dvě možnosti geometrie (polygon a bod). 

Polygony nejsou všemi správci TI evidovány. Žádáme 

upravit. 

Akceptováno. 

Geometrie bude „plocha nebo definiční bod“. 

167 Z f. Skupina Elektrické vedení – záměry má u tras 

definovaný mimo linie i polygon (plochu). K tomu však 

není důvod, jedná se jednoznačně o linii, uvádění polygonu 

(plochy) není v tomto případě relevantní a navrhujeme jej 

vypustit.  

Akceptováno jinak. 

Bude umožněno jak vyjádření plochou, tak i vyjádření 

linií, volba bude na editorovi. 

 

  Skupina Elektronické komunikace  

168 Z a. Trasa sítě EK - trasou sítě EK se rozumí i trasa prázdné 

HDPE trubky a Svazku mikrotrubiček (MT) pro 

dodatečnou instalaci optického kabelu (do HDPE a 

mikrokabelu (do MT)). Žádáme doplnit informaci. 

Akceptováno jinak. 

Bude doplněn nový atribut “materiál ochrany vedení 

sítě EK” s hodnotami “bez ochrany vedení, plastová 

trubka, svazek mikrotrubiček, nezjištěno”. 
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169 Z b. Aktivní zařízení sítě EK – typ aktivního zařízení sítě EK 
– u skříň sítě EK se může také jednat o skříň s pasivním 

zařízením - optický rozvaděč, splitr, atd. Žádáme doplnit. 

Vysvětleno. 

Termín “aktivní” má v názvu typu objektu význam ve 

smyslu náležitosti (součásti) pouze k danému typu sítě 

EK. Tj. nejedná se o význam ve smyslu aktivního nebo 

pasivního zařízení ve smyslu způsobu provozování 

dané sítě. Bude vysvětleno v ontologickém popisu. 

170 D c. Aktivní zařízení sítě EK - umístění objektu – skříň sítě 

EK může být umístěna samostatně, ale stojí u stěny objektu. 

Žádáme doplnit/upřesnit. 

Vysvětleno. 

V uvedeném případě se stále jedná o samostatně stojící 

objekt. V případě skříně EK umístěné v rozvaděči IS 

má rozvaděč společnou stěnu (hranici) s objektem u 

kterého stojí. 

171 D K příloze obecně 

K digitálním technickým mapám uvádíme, že je na zvážení, 

aby byly doplněny hranice dobývacích prostorů, popřípadě 

územní limity. Na straně 27 (5. Stavby pro průmyslové účely a 

hospodářství a hospodářství) a na straně 51 (6.stavby pro 

průmyslové účely a hospodářství) se uvádí u důl, lom, 

geometrie, plocha a u plochy rekultivace rovněž. 

Vysvětleno. 

V případě hranic dobývacích prostorů se jedná o 

informace, které jsou vedeny v jiných informačních 

systémech veřejné správy. 

172 D Kategorie 4. Speciální stavby – technická infrastruktura 

Je třeba přetypování názvů sloupců tak, aby bylo možno využít 

této informace k určení prvku fyzické infrastruktury (§ 2 písm. 

a) zákona č. 194/2017 Sb.). 

Neakceptováno. 

DTM bude poskytovat jednoznačně identifikované 

referenční objekty, které mohou být následně 

využívány pro pasportní evidence (jako např. evidenci 

fyzické infrastruktury, kterou DTM nemůže 

nahrazovat). 

173 D Kategorie 4. Speciální stavby – technická infrastruktura 

 

Je třeba definovat pojem „chránička“ včetně různých „typů“, 

respektive způsobů využití. Jedná se například o HDPE trubky 

a mikrotrubičky jako ochranu optických kabelů, pevnostní 

trubky nebo tzv. „vrapovky“ sloužící k příčnému přechodu 

Vysvětleno. 

Pojem „chránička“ bude vysvětlen v ontologickém 

katalogu. 
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podzemních vedení přes komunikace, žlaby pro ochranu proti 

mechanickému poškození podzemních vedení atd. Jedná se o 

prvky fyzické infrastruktury (§ 2 písm. a) zákona č. 194/2017 

Sb.). 

174 D  Kategorie 4. Speciální stavby – technická infrastruktura 
 

Je třeba u skupiny Elektrické vedení a u skupiny Plynovod, 

případně i u dalších, doplnit prvky optické infrastruktury, které 

se v současné době stávají součástí těchto vedení a jako prvky 

„fyzické infrastruktury“ by mohly být využívány k přenosu dat. 

Vysvětleno. 

Uvedené prvky optické infrastruktury budou v DTM 

vedeny jako samostatné prvky sítí ve skupině 

Elektronické komunikace, tj. bude docházet k 

souběžnému liniovému průběhu sítí v DTM. 

175 D Kategorie 10 Záměry na změnu využití území, skupina 

Elektronické komunikace – záměry. 

 

Je třeba doplnit o další „objekty a zařízení“, jako jsou Datová 

centra elektronických komunikací, anténní stožáry, antény a 

další zařízení zejména ve vazbě na rozvoj vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací (mobilní sítě, 5G, Smart City, 

internet věcí atd.). 

Vysvětleno. 

V případě záměrů jsou v DTM evidovány kromě tras 

objekty plošného charakteru. Požadované objekty je 

možné proto evidovat v rámci plošného typu “objekt 

sítě EK - záměr”. 

176 Z Kategorie 11. – Ochranná a bezpečnostní pásma. 
Opět je třeba sjednocení terminologie se zákonem č. 127/2005 

Sb. (§ 102 a 103). 

Akceptováno. 

V typu prvku “ochranné pásmo sítě EK” budou 

opraveny hodnoty v číselníku atributu “Typ OP sítě 

EK” na hodnoty “Ochranné pásmo komunikačního 

vedení” a “Ochranné pásmo rádiového zařízení a 

rádiového směrového spoje”. 

177 Z K příloze č. 3 

Struktura předávaných údajů o změnách obsahu digitální 

technické mapy. Důrazně upozorňujeme, že chybí Skupina: 

Elektronické komunikace. Zpracovatel pravděpodobně 

nepředpokládá předávat do digitální technické mapy údaje o 

přípojkách sítí elektronických komunikací, údaje o změnách 

Vysvětleno. 

Objekty sítí elektronických komunikací budou do 

DTM předávány pomocí výměnného formátu, který 

obsahuje všechny prvky uvedené v příloze 1 vyhlášky, 

kde jsou uvedeny. Příloha 3 vyhlášky obsahuje pouze 

objekty základní prostorové situace, tj. neobsahuje 

objekty dopravní a technické infrastruktury. 
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mobilních sítí, síť 5G atd. Požadujeme vysvětlení, případně 

doplnění. 

MZe 

 

 

178 Z Obecně k návrhu 

Z návrhu vyhlášky je zřejmá významná časová a finanční 

náročnost pořízení a předávání dat. V současné době je jen 

velmi malá část objektů ve správě s.p. povodí připravena tak, 

aby potřebná data mohla být předána jako podklad do digitální 

technické mapy (dále jen „DTM“). S ohledem na rozsah 

poskytovaných údajů a nutnost jejich pořízení bude třeba 

stanovit dostatečně dlouhé přechodné období v řádu několika 

let – v současné době disponují s.p. povodí požadované 

přesnosti a podrobnosti zaměření (příloha č. 2 vyhlášky) u těch 

staveb, které jsou zapsány v katastru nemovitostí. 

Neakceptováno. 

Přechodná ustanovení nelze stanovovat na úrovni 

prováděcí vyhlášky. K této problematice již bylo 

přechodné ustanovení stanoveno čl. II odst. 1 zákona č. 

47/2020 Sb., kterým byl novelizován zeměměřický 

zákon. 

 

179 Z Obecně k návrhu 

Návrhy příloh a kategorií, vztahujících se k problematice v 

oblasti vod, jsou poměrně nevyrovnané, proti kategoriím jiných 

oblastí nedostatečně propracované, a tudíž neobsahují důležité 

informace. Operují pouze s pojmem „vodní tok“ a nikoliv 

„vodní linie“, který je mnohem širší a obsahuje i tzv. netoky. 

Zároveň údaje k některým objektům obsahují podrobnější údaje 

(osu, plochu a linii) a k jiným nikoliv, přestože se jedná o 

popisně obdobný objekt.  

Vysvětleno. 

Obsahem DTM jsou především objekty pozemních 

staveb a inženýrských děl, přírodní objekty jsou 

zahrnuty pouze takové, které se bezprostředně vztahují 

ke stavbám nebo tvoří součást základní prostorové 

situace v zastavěném území. Evidence vodních linií 

není účelně proveditelná v rámci DTM, protože 

zákonné aktualizační postupy pro DTM se nevztahují 

na aktualizaci přírodních objektů. Evidence vodních 

linií a dalších vodních útvarů musí být vedena v jiných 

informačních systémech veřejné správy. 

180 Z Obecně k návrhu 

V dokumentu vůbec nejsou zmíněny výrobny elektrické energie 

včetně vodních elektráren, ochranná pásma (viz další 

připomínky níže), záplavová území a jejich aktivní zóny, atd. 

Vysvětleno. 

DTM obsahuje stavby a zařízení, které jsou součástí 

elektráren včetně vodních a dalších průmyslových 

zařízení (v případě vodních elektráren se jedná o typ 

objektu “výrobna elektřiny” s hodnotu atributu “typ 

výrobny elektřiny” = ”vodní”). Klasifikace užití 

objektů bude součástí Informačního systému 

identifikačního čísla stavby. 
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Evidence záplavových území včetně záplavových zón 

je vedena v jiných informačních systémech veřejné 

správy. 

181 Z Obecně k návrhu 

Některá členění použitá v přílohách vyhlášky jsou 

nesystematická – např. nádrž má být podřízená hrázi apod. 

Akceptováno jinak. 

Názvy skupin a typů objektů byly upraveny dle 

požadavků uplatněných v rámci obdobných 

připomínek. 

182 Z Obecně k návrhu 

Upozorňujeme, že např. hodnoty (jichž mají údaje nabývat) lze 

validovat až po definitivním nastavení typů objektu. 

Vysvětleno. 

Validace hodnot bude prováděna až po implementaci 

celého systému DTM/DMVS. 

183 Z Obecně k návrhu 

Z návrhu není zřejmé, zda budou v technické mapě u nádrží 

uváděny plochy odpovídající vymezení zásobního prostoru, 

max. ovladatelného prostoru nebo max. neovladatelného 

prostoru (což je údaj poskytovaný úřadům územního plánování 

jako vymezení území pro řízený rozliv – tedy limit využití 

území), přitom zejména u velkých vodních děl se tyto prostory 

mohou dost významně lišit. 

Vysvětleno. 

Bude vysvětleno v ontologickém popisu, který je 

součástí dokumentace Jednotného výměnného formátu 

a bude zveřejněn na portálu IS DMVS. Jedná se o 

maximální rozsah zadržení.  

 

184 Z Obecně k návrhu 

Ve vyhlášce není obsažena informace, zda budou do digitálních 

technických map převzaty údaje o území poskytnuté 

poskytovatelem údajů (§ 27 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů). V případě, že bude nezbytné tyto údaje převést do 

požadovaných formátů, je nezbytné doplnit přechodné období, 

do kdy po nabytí účinnosti vyhlášky musí stavebník nebo 

vlastník atd. tyto údaje předat. 

Vysvětleno. 

Údaje z územně analytických podkladů nebude nutné 

převádět, naopak DTM bude sloužit jako podklad pro 

tvorbu územně analytických podkladů. Podle § 27 

odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění účinném od 1. července 

2023, bude platit, že povinnost poskytnout údaje o 

území je splněna, jsou-li údaje o území poskytnuty do 

digitální technické mapy kraje podle zvláštního 

právního předpisu. 

185 Z Obecně k návrhu Vysvětleno, částečně akceptováno. 
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Ve vyhlášce požadujeme ponechat pouze informace o dopravní 

a technické infrastruktuře ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů. Údaje týkající se přímo neveřejné 

stavby (objektu) jak právnických, tak fyzických osob 

požadujeme vypustit z vyhlášky (trasa přípojky vodovodní sítě, 

trasa přípojky kanalizační sítě, všechny položky v části 7. 

Příslušenství a zařízení staveb – plot, živý plot, podezdívka, 

vjezd na pozemek, zábradlí, atd.). V dané požadované 

podrobnosti chybí i jiné stavby (zařízení), např. čerpací stanice 

povrchových vod, přívodní potrubí povrchových nebo 

odebraných vod, výústní a odběrné objekty atd., které také 

považujeme za údaje, které ve vyhlášce být nemají.  

Veřejným zájmem je evidence všech objektů technické 

a dopravní infrastruktury (kromě těch, které jsou 

předmětem utajovaných skutečností), a to proto, že se 

jedná o významné limity využití území a údaj o jejich 

poloze je zásadní pro využití v rámci agend stavebního 

řízení a územního plánování. Data týkající se skupiny 

Vodní doprava bude do DTM předávat Státní plavební 

správa jako správce Říčních informačních služeb – 

netýká se správců vodních cest. 

V případě přípojek se jedná především o část průběhu 

ve veřejném prostoru, ve kterém je nutné zajistit 

ochranu infrastruktury v rámci přípravy a provádění 

staveb. 

K doplnění potřebné podrobnosti bude doplněna 

skupina „Přivaděče vody“ (viz úprava přílohy č. 1 

kategorie „Vodní díla“). 

186 Z Obecně k návrhu 

Ve vyhlášce není uvedeno, zda se údaje vztahují i ke stavbám 

a zařízením, které již byly zkolaudovány. Pokud ano, je 

nezbytné vložit pro stavebníky, vlastníky nebo provozovatele 

do vyhlášky přechodné období, a to nejméně 10 let. 

Vysvětleno. 

Obsahem DTM jsou údaje o všech aktuálně 

existujících stavbách, v opačném případě by nebyl 

smysl a účel DTM vůbec naplněn. 

Přechodná ustanovení nelze stanovovat na úrovni 

prováděcí vyhlášky. K této problematice již bylo 

přechodné ustanovení stanoveno zákonem č. 47/2020 

Sb., kterým byl novelizován zeměměřický zákon. 

Pokud jde o údaje o technické infrastruktuře, pak na ty 

se vztahují také přechodná ustanovení stavebního 

zákona. Podle § 185 odst. 2 stavebního zákona byli 

všichni vlastníci technické infrastruktury dokončené a 

zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona povinni poskytnout ve lhůtě do 9 měsíců po 

dni nabytí účinnosti tohoto zákona úřadu územního 

plánování polohopisnou situaci technické 

infrastruktury Aby mohli tuto povinnost splnit, museli 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

potřebné údaje pořídit. Do 6 let po dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona (tj. do konce roku 2012) pak byli 

povinni poskytnout polohopisné údaje této situace v 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální v měřítku katastrální mapy nebo měřítku 

podrobnějším. Významná část potřebných údajů by 

tedy již měla být pořízena, a není tak důvod, aby 

nebyla naplněna do DTM již od jejího počátku. 

187 Z Obecně k návrhu 

Chybí specifikace okruhu osob, které mohou nahlédnout nebo 

získat informace z neveřejné části digitální technické mapy, 

včetně identifikace vlastníka a stavebníka – osoby, které 

zažádají dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno. 

Jak z kontextu celého ustanovení § 7 vyhlášky, tak z 

jeho souvislosti s příslušným ustanovením 

zeměměřického zákona je zřejmé, že oprávněnou 

osobu je myšlena osoba oprávněná k tomu, aby jí byly 

poskytnuty údaje z neveřejné části DTM – tedy osoba 

podle § 4b odst. 10 věty třetí zeměměřického zákona. 

Ustanovení vyhlášky je nezbytné vykládat 

v souvislosti s ustanoveními zákona, k jehož provedení 

je vyhláška vydávána. 

Uvedené přitom není vhodné řešit použitím odkazu na 

zcela konkrétní ustanovení zákona, neboť i při věcně 

nesouvisející změně zákona spočívající např. 

v doplnění nového odstavce před odstavec, na který je 

odkazováno, je pak nezbytné novelizovat i vyhlášku. 

Vhodnější pojem se pak v dané souvislosti nepodařilo 

nalézt, a ani připomínkové místo jiný vhodnější pojem 

nebo způsob řešení nenavrhuje. 

K odstranění pochybností bude vysvětlení pojmu 

„oprávněná osoba“ doplněno do důvodové zprávy. 

Související připomínky: 90, 148, 187, 195, 222, 443, 

471. 

188 D Obecně k návrhu Vysvětleno. 
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DTM by mohla být do budoucna významným zjednodušením 

administrativy u povolovacích řízení všeho druhu – územní 

rozhodnutí, stavební povolení, odnětí a omezení pozemků 

určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) pro různé 

liniové stavby, nebo v rámci znalecké činnosti při úředním i 

tržním oceňování lesních pozemků a lesních porostů, oceňování 

hodnoty věcného břemene atd. Předpokládá to však postupné 

doplňování DTM historickými daty, zejména o průběhu tras 

podzemních liniových staveb apod. Z návrhu není zřejmé, zda a 

jak bude tato činnost probíhat. Doporučujeme v tomto ohledu 

doplnit důvodovou zprávu. 

Podle § 185 odst. 2 stavebního zákona byli všichni 

vlastníci technické infrastruktury dokončené a 

zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona povinni poskytnout ve lhůtě do 9 měsíců po 

dni nabytí účinnosti tohoto zákona úřadu územního 

plánování polohopisnou situaci technické 

infrastruktury. Aby mohli tuto povinnost splnit, museli 

potřebné údaje pořídit. Do 6 let po dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona (tj. do konce roku 2012) pak byli 

povinni poskytnout polohopisné údaje této situace v 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální v měřítku katastrální mapy nebo měřítku 

podrobnějším. Veškerá „historická“ data tedy již měla 

být pořízena, a není tedy důvod, aby nebyla naplněna 

do DTM již od jejího počátku. 

189 D Obecně k návrhu 

Lze předpokládat, že současné konkrétní údaje o lesních 

majetcích (druh pozemku „lesní pozemek“, resp. pozemky se 

způsobem ochrany PUPFL), budou přebírány z údajů katastru 

nemovitostí bez potřeby aktivního jednání ze strany vlastníků 

lesů. Doporučujeme v tomto ohledu doplnit důvodovou zprávu. 

Neakceptováno. 

Pokud jsou tyto údaje obsahem katastru nemovitostí, 

budou také součástí DMVS. Obsahem DTM však tyto 

informace nebudou.  

190 D Obecně k návrhu 

V návrhu není uvedeno, zda a jakým způsobem bude do mapy 

zakreslován např. průběh trasy současných „nekatastrovaných“, 

leč zpevněných lesních cest – účelových pozemních 

komunikací. S ohledem na současnou kůrovcovou kalamitu 

není vhodné po vlastnících lesů požadovat geodetické zaměření 

těchto cest, tak aby byl možný jejich zákres do DTM. 

Doporučujeme v tomto ohledu doplnit důvodovou zprávu. 

Vysvětleno. 

Pokud se bude jednat o účelovou komunikaci, bude 

předmětem evidence DTM v souladu s přílohou č.1, 

bod 2. Do důvodové zprávy není možné ani vhodné 

zahrnout výčet veškerých jednotlivých evidovaných 

objektů.  

 

191 D Obecně k návrhu 

Z pozice zakladatele státního podniku Lesy České republiky 

s.p. si dovolujeme upozornit, že Lesy ČR jsou správci rozsáhlé 

Vysvětleno. 
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lesní dopravní sítě a také správci významné části drobných 

vodních toků. Co se týče údajů o vodách, tak Lesy ČR, stejně 

jako ostatní správci vodních toků, již vedou potřebné informace 

v souladu s pravidly ISVS VODA a do tohoto systému svá data 

předávají v potřebné struktuře. Tento systém by měl být v dané 

oblasti primárním zdrojem potřebných informací pro nově 

budovanou DTM krajů, tak aby více nezatěžoval státní podnik 

náklady nutnými na úpravu datové infrastruktury podle návrhu 

této vyhlášky. Pro evidenci geodetických a alfanumerických 

údajů lesních cest Lesy ČR využívají interní informační systém 

„Centrální evidence lesní dopravní sítě" (CELDS), který je 

součástí "Grafického datového skladu LČR" a poskytuje již 

dnes informace o lesních cestách např. Ústavu pro 

hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Úprava tohoto 

informačního systému podle požadavků vyhlášky by si do roku 

2023 rovněž vyžádala nemalé investice, kterými v současné 

době státní podnik nedisponuje vzhledem k nutnosti realizace 

rozsáhlých opatření v boji proti kůrovci. S ohledem na výše 

uvedené si dovolujeme požádat o maximální možné sladění 

minimálních nutných technických požadavků na evidenci údajů 

v DTM s již evidovanými informacemi v uvedených 

informačních systémech. 

ISVS VODA a CELDS mohou být zdrojem pro úvodní 

naplnění a předpokládáme, že jsou již součástí 

existujících krajských DTM. 

Pokud budou zdrojem dat, pak je potřeba zajistit 

aktualizaci formou webových služeb JVF DTM, 

včetně vybudování rozhraní na jejich straně. 

  

192 Z K § 2 

V § 2 písm. d) požadujeme definovat, kdo je správcem nebo 

provozovatelem ve smyslu jiných zákonů (uživatel, nájemce, 

pachtýř, atd.). Upozorňujeme, že termín „správce“ je v § 7 odst. 

2 poslední větě použit pro jinou osobu. 

Vysvětleno a akceptováno částečně. 

Pojem je použit ve smyslu, v jakém je používán ve 

stavebním zákoně. 

Pojem § 7 odst. 2 vyhlášky bude upřesněn („správce 

DMVS/DTM“). 

193 Z K § 2 odst. 2 

V § 2 odst. 2 požadujeme vypustit slova „a zákon stanoví, kdo 

je správcem nebo provozovatelem této infrastruktury.“ – v řadě 

případů zákony nestanoví správce nebo provozovatele.   

Akceptováno. 

Text upraven. 

194 D K § 2 odst. 5 Akceptováno. 
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Doporučujeme opravit číslování písmen odstavce od písm. a). Text upraven. 

195 Z K § 7 

Požadujeme definovat, kdo je oprávněnou osobou. Nelze 

připustit nárokovost poskytování údajů všem osobám, které 

podají žádost. 

Vysvětleno. 

Jak z kontextu celého ustanovení § 7 vyhlášky, tak z 

jeho souvislosti s příslušným ustanovením 

zeměměřického zákona je zřejmé, že oprávněnou 

osobu je myšlena osoba oprávněná k tomu, aby jí byly 

poskytnuty údaje z neveřejné části DTM – tedy osoba 

podle § 4b odst. 10 věty třetí zeměměřického zákona. 

Ustanovení vyhlášky je nezbytné vykládat 

v souvislosti s ustanoveními zákona, k jehož provedení 

je vyhláška vydávána. 

Uvedené přitom není vhodné řešit použitím odkazu na 

zcela konkrétní ustanovení zákona, neboť i při věcně 

nesouvisející změně zákona spočívající např. 

v doplnění nového odstavce před odstavec, na který je 

odkazováno, je pak nezbytné novelizovat i vyhlášku. 

Vhodnější pojem se pak v dané souvislosti nepodařilo 

nalézt, a ani připomínkové místo jiný vhodnější pojem 

nebo způsob řešení nenavrhuje. 

K odstranění pochybností bude vysvětlení pojmu 

„oprávněná osoba“ doplněno do důvodové zprávy. 

Související připomínky: 90, 148, 187, 195, 222, 443, 

471. 

196 D K § 7 odst. 2 

V poslední větě tohoto odstavce doporučujeme vložit za slovo 

„infrastrukturu“ slova „zneužívá k neoprávněnému vytěžování 

údajů“. Tímto bude shodná formulace ochrany, jako je 

u zmiňovaného přístupu do katastru nemovitostí. 

Neakceptováno. 

Vytěžování informací z DTM není na rozdíl od 

nahlížení do katastru zakázáno ani pojmově 

vyloučeno. Neoprávněné vytěžování údajů tak u DTM 

nepřichází v úvahu. Nadměrné vytěžování však může 

vést k přetížení infrastruktury, pak mu bude v souladu 

§ 7 odst. 2 zabráněno. 

197 Z K § 8 odst. 1 písm. b) a c) Vysvětleno. 
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Je třeba zvážit, zda datum narození, místo a okres narození jsou 

údaje nezbytné pro evidenci vlastníka, provozovatele nebo 

správce dopravní nebo technické infrastruktury. 

K jednoznačné identifikaci osoby je nezbytné použít 

takové údaje, které v maximální možné míře 

s ohledem na daný účel vylučují možnost záměny. 

Zároveň je i z hlediska vedení informačního systému 

vhodnější používat údaje, které nejsou v čase 

proměnné. Proto byla zvolena kombinace jméno, 

datum narození a místo a okres narození. Úřad na 

ochranu osobních údajů v této souvislosti nevznesl 

žádné připomínky. 

Související připomínky: 197, 406. 

198 Z K § 9 písm. c) 

Požadujeme vypustit slova „evidují se namísto nich údaje 

o správci nebo provozovateli objektů nebo zařízení technické či 

dopravní infrastruktury, o nichž je oprávněn editovat údaje,“, 

protože v řadě případů nebude tento správce nebo provozovatel 

znám. 

Neakceptováno. 

Pokud není známý ani vlastník ani správce nebo 

provozovatel objektů nebo zařízení technické či 

dopravní infrastruktury, pak nebudou vůbec obsahem 

DTM. 

Související připomínky: 198, 325. 

199 Z Obecně k příloze č. 1 

V příloze č. 1 je většina vodních staveb řazena mezi základní 

prostorové situace (ZPS) namísto do technické infrastruktury 

(TI). 

Vysvětleno. 

Zařazení typů objektů do základní prostorové situace 

nebo technické a dopravní infrastruktury je určující 

pouze pro stanovení editora údaje. Editorem typů 

objektů základní prostorové situace budou kraje, 

editorem typů objektů dopravní a technické 

infrastruktury jsou vlastníci / správci / provozovatelé 

infrastruktury. 

200 Z K příloze č. 1, část 2. Dopravní stavby 

Ve skupině „Vodní doprava“ požadujeme ve čtvrtém řádku v 

prvním sloupci doplnit pojem „přístaviště“ o další varianty: 

„přístav, ochranný přístav, stání pro osobní lodní dopravu“. 

Akceptováno částečně. 

Byl doplněn typ objektu “přístav”. Ostatní požadované 

typy objektů mají charakter pasportního údaje, který 

není účelné vést v digitální technické mapě. Bližší 

charakteristika bude vedena ve společném atributu 

“popis”. 
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Podrobněji viz úprava přílohy č. 1 kategorie „Dopravní 

stavby“). 

201 Z K příloze č. 1, část 3. Vodohospodářské stavby 

1. Část „Vodohospodářské stavby“ požadujeme přejmenovat 

na „Vodní díla“, a to i dále v tabulce. Pojem „vodní díla“ je 

v souladu s § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Ve skupině „Nádrž“ požadujeme upravit pojmy následovně: 

a. v prvním řádku: 

o v prvním sloupci vypustit slovo „rybník“ (jde o vodní 

nádrž, ve které se provozuje rybníkářství – 

podmnožina vodní nádrže), 

o v prvním sloupci vypustit slovo „přehrada“ (jde o 

příčnou stavbu v korytě vodního toku – patří do 

třetího řádku ke slovu „hráz“), 

b. ve druhém řádku nahradit slova „průmyslová nádrž“ 

slovy „nádrž jiná“ a do závorky vložit slova 

„(průmyslová, retenční, odkaliště atd.)“, 

c. ve třetím řádku doplnit slova „jez“ a „přehrada“ 

(společně se slovem „hráz“ tvoří příčné stavby v korytě 

vodního toku). 

3. Ve skupině „Úprava vodního toku“ požadujeme upravit 

pojmy následovně: 

a. název skupiny změnit na „Stavby v korytě vodního 

toku“ (vodní tok nelze upravovat, jde o vodu 

povrchovou), 

b. v prvním řádku: 

o v prvním sloupci vypustit slovo „jez“ – 

přesunuto do skupiny „nádrž“, 

Akceptováno částečně. 

ad 1. Část “vodohospodářské stavby” byla 

přejmenována na “vodní díla”. 

 

 

ad 2 a) Typ objektu “vodní nádrž, rybník, přehrada” 

byl přejmenován na “vodní nádrž” z důvodů zachování 

všeobecné srozumitelnosti. Pojem bude vysvětlen v 

ontologickém popisu, který je součástí dokumentace 

Jednotného výměnného formátu a bude zveřejněn na 

portálu IS DMVS 

ad 2 b) “Průmyslová nádrž” bude vypuštěna a obsah 

převeden do “vodní nádrže”. Typ vodní nádrže bude 

specifikován v atributu a vysvětlen v ontologickém 

popisu. 

ad 2 c) Pojem “hráz” byl doplněn na “hráz, jez”. 

Přehrada je druh hráze. 

 

 

 

ad 3 a) 

Akceptováno. 

ad 3 b) 

Pojem “jez” přesunut do typu objektu “hráz” - viz 

předchozí požadavky. 

Pojem “přepad” nahrazen za “přeliv”. 

Název změněného typu objektu bude „přeliv, stupeň“. 
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o v prvním sloupci slovo „přepad“ nahradit 

slovem „přeliv“ (slovo „přepad“ je jev, zatímco 

„přeliv“ je stavba), 

o do prvního sloupce doplnit slova „brod“ a 

„skluz“, 

c. ve druhém řádku: 

o vypustit pojem „upravené koryto“ – správci 

vodních toků evidují tisíce úprav koryt vodních 

toků v různých částech vodních toků a nelze v 

současné době tyto informace v požadovaných 

formátech předat (ani do roku 2023), nehledě na 

skutečnost, že současné soudy považují úpravy 

koryt vodních toků za součást pozemku a 

fyzické osoby (vlastníci těchto pozemků) nemají 

ani nebudou mít danou stavbu ani řádně 

zaměřenou, 

o doplnit slovo „zdrž“ – tvoří prostor pro vzdutou 

vodu jezem. 

4. Ve skupině „Meliorační opatření“ požadujeme upravit 

pojmy následovně: 

a. název skupiny změnit na „Stavby k melioracím 

pozemků“ (uvedení do souladu s § 56 vodního zákona), 

b. v prvním řádku vypustit první řádek „meliorační příkop, 

žlab“ (údaj daný plochou a definičním bodem je 

nepodstatný), 

c. ve druhém řádku do prvního sloupce vložit pojem 

„drén“ (trubní vedení) – uvedení do souladu s § 56 

vodního zákona – a doplnit stav objektu (obdobně jako 

u trasy vodovodní sítě – v provozu, ke zrušení, mimo 

provoz, …), 

d. čtvrtý řádek vypustit (přesunuto do druhého řádku 

(linie). Z textu není jasné, zda součástí jsou i plošné 

ad 3 c) Typ objektu “upravené koryto” byl 

přejmenován na “stavebně upravené koryto” a 

ponechán, editorem údaje není správce vodních toků, 

ale kraj, jedná se o součást základní prostorové situace. 

Stavby úprav koryt v současné právní úpravě vyžadují 

ohlášení a budou podléhat povinnosti doložit změny 

obsahu v digitální technické mapě. 

 

Pojem “zdrž” je součástí typu objektu “vodní tok”. 

Bude vysvětlen v ontologickém popisu. 

 

ad 4 a) Pojem “Meliorační opatření” bude změněn na 

pojem “Stavby k melioracím pozemků”. 

ad 4 b) Pojem “meliorační příkop, žlab” je součástí 

základní prostorové situace a bude zachován, protože 

tvoří významný objekt z hlediska popisu povrchové 

situace. 

ad 4 c) Pojem “drén” byl doplněn - “osa melioračního 

příkopu, žlabu, drénu” a sloučeno s typem objektu 

“trubní vedení meliorace”. 

ad 4d) Čtvrtý řádek, tj. typ objektu „trubní vedení 

meliorace“ bude sloučen s typem objektu „osa 

melioračního příkopu, žlabu, drénu“, viz výše. 
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podrobné odvodňovací zařízení nebo pouze liniové 

zařízení. Pokud i plošné, doporučujeme doplnit, jaký 

bude způsob jeho zobrazení (tj. formou zákresů 

jednotlivých vedení sběrných a svodných drénů anebo 

ve formě polygonu). 

5. Ve skupině „Odběr, jímání vody“ požadujeme v prvním 

řádku pojem „studna“ rozšířit o pojmy „pozorovací vrt, 

monitorovací vrt, termální vrt, tepelné čerpadlo“. 

6. Ve skupině „Technické protipovodňové opatření“ 

požadujeme upravit pojmy následovně: 

a. název skupiny změnit na „Stavby, objekty a zařízení k 

ochraně před povodněmi“ (uvedení do souladu s § 65 

vodního zákona), 

b. v prvním řádku: 

o v prvním sloupci vypustit slovo „protipovodňová“ 

(nadbytečné – účel určuje název skupiny), 

o do prvního sloupce doplnit slova „zeď“ a „zábrana“, 

o v pátém sloupci u položky „Typ“ vypustit slova 

„protipovodňové zábrany“ a nahradit ho slovy 

„stavby/objekty k ochraně před povodněmi“ (uvedení 

do souladu s § 65 vodního zákona), 

o v šestém sloupci ponechat pouze slova „hráz“ (doplnit – 

jedná se o typ protipovodňových opatření), „val“, 

„zeď“, „mobilní zábrana“, „nezjištěno“ (uvedení do 

souladu s § 65 vodního zákona), 

pozn. – předpokládáme, že v mapě bude možné zavést 

kombinaci prvků; často např. hráz se zdí nebo hráz s 

mobilním hrazením – zobrazení dvou prvků „na sobě“, 

c. ve druhém řádku v prvním sloupci vypustit slova 

„protipovodňová retenční nádrž“ a nahradit je slovy 

„suchá nádrž“ (uvedení do souladu s ČSN 75 2415), 

ad 5) Typ objektu “studna” nebude doplněn o další 

druhy vrtů, neboť se jedná o speciální údaje evidované 

v jiných informačních systémech veřejné správy. 

ad 6 a) Skupina “Technické protipovodňové opatření” 

byla přejmenována. 

ad 6 b) Pojem “protipovodňová hráz” byl nahrazen 

pojem “protipovodňová zábrana”. 

Název atributu “typ” nebyl změněn, neboť se jedná o 

označení vlastnosti typu datového objektu, nikoli 

určení typu stavby. Bude vysvětleno v ontologickém 

popisu. 

 Hodnoty číselníku byly upraveny. 

 

 

 

ad 6 c) Typ objektu “protipovodňová retenční nádrž 

(polder)” byl přejmenován na “suchá nádrž”. 

 

ad 6 d) Typ objektu “protipovodňové opatření” byl 

přejmenován na “objekt/zařízení k ochraně před 

povodněmi”. 

Název vlastnosti byl přizpůsoben změně názvu typu 

objektu. 

Náhrada skupiny hodnot číselníku provedena. 

 

 

ad 6 e) Název typu objektu “osa protipovodňové 

stěny” proveden. 
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případně používat označení „poldr“, nikoli „polder“ 

(suchá nádrž a poldr nejsou totéž), 

d. ve třetím řádku: 

o v prvním sloupci vypustit slova „protipovodňové 

opatření“ a nahradit slovy „objekt/zařízení k ochraně 

před povodněmi“ (uvedení do souladu s § 65 vodního 

zákona), 

o v pátém sloupci u položky „Typ“ vypustit slova 

„protipovodňového opatření“ a nahradit ho slovy 

„zařízení k ochraně před povodněmi“, 

o v šestém odstavci nahradit slova „pilota, mikropilota, 

trysk. injektáž, roxor“ slovy „hrazení, uzávěr, vrata“ 

(velká podrobnost – nepodstatný údaj, který by měl být 

řešen v rámci řízení o umístění stavby), 

e. ve čtvrtém řádku v prvním sloupci nahradit slova „osa 

protipovodňové stěny“ slovy „osa hráze/zdi/mobilní 

zábrany“ (uvedení do souladu s § 65 vodního zákona – 

účel určuje název skupiny). 

202 Z K příloze č. 1, část 4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura:  

Z předloženého materiálu je zřejmé, že takto pořizovaná data na 

centrální úrovni od jednotlivých správců inženýrských sítí 

budou dobrým podkladem pro znalost umístění jednotlivých 

inženýrských sítí a jejich objektů, avšak chybí návaznost na 

resortní informační systémy. Jedná se zejména o chybějící 

identifikaci jednotlivých prvků na stávající již provozované 

agendy majetkové a provozní evidence, a dále na evidenci 

zdrojů pitné vody (státní podniky povodí, ČHMÚ). Pro 

navazující resortní IS je také nutné evidovat rozšířenou sadu 

technických údajů. Rozsah těchto identifikátorů a technických 

údajů vyplývá přímo z vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se 

Vysvětleno. 

Každý typ objektu TI a DI bude obsahovat až dva 

atributy pro uvedení evidenčního nebo systémového 

identifikátoru, který může být napojen na resortní 

informační systémy. Dále bude uveden atribut popis 

pro doplnění další individuální specifikace. 
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provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. 

203 Z K příloze č. 1, část 8. Vodstvo, vegetace a terén:  

Uvedení plochy vodního toku je zavádějící; není zřejmé, zda 

jde o uzavřený polygon – vodní tok se nachází v korytě 

vymezeném břehovými čarami (linie).  

Vysvětleno. 

Jedná se o uzavřený polygon ohraničený břehovými 

čarami a jejich spojnicemi. Uvedení pouze břehových 

linií by znemožnilo analytické využívání v 

informačních systémech. 

204 Z K příloze č. 1, část 11. Ochranná a bezpečnostní pásma: 

Požadujeme do této části doplnit skupiny „Ochranné pásmo 

vodního díla“ a „Ochranné pásmo vodního zdroje“ (§ 30 a 58 

vodního zákona). 

Upozorňujeme na skutečnost, že název části 11 je jiný na 

začátku přílohy a přímo v dané části (str. 6 a 39). 

Akceptováno částečně. 

Ochranná pásma vodního zdroje jsou primárně vedena 

v jiných informačních systémech veřejné správy a 

jejich předávání do DTM by vytvářelo duplicitu. 

Ochranná pásma vodního díla u byla doplněna u 

vodních děl zařazených z hlediska 

technickobezpečnostního dohledu do I. a II. kategorie 

(§ 61 zákona č. 254/2001 Sb.). 

Názvy na začátku přílohy a v dané části budou 

sjednoceny. 

205 Z K příloze č. 3, část. 1. Konstrukční prvky objektů: 

Položku „hranice vodohospodářské stavby“ požadujeme upravit 

následujícím způsobem: 

a. text prvního sloupce položky s názvem „hranice 

vodohospodářské stavby“ nahradit slovy „hranice 

vodního díla“ (uvedení do souladu s § 55 vodního 

zákona), 

b. slova ve druhém sloupci „Typ protipovodňové zábrany“ 

nahradit slovy „Typ stavby/objektu/zařízení k ochraně 

před povodněmi“ (uvedení do souladu s § 65 vodního 

zákona), 

c. ve třetím sloupci ponechat pouze slova „hráz, val, zeď, 

mobilní zábrana, nezjištěno“. 

Akceptováno. 

Názvy položek budou přejmenovány dle požadavku. 
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206  K příloze č. 3, část 4. Vodohospodářské stavby 

V této části požadujeme upravit text v souladu s připomínkami 

k příloze č. 1. Ve skupině „Úprava vodního toku“ požadujeme 

doplnit nový řádek: 

„Stavby k pozorování stavu povrchových vod (limnigrafické 

stanice, měrné profily)“. 

Neakceptováno. 

Stanice k pozorování stavu povrchových vod mají 

charakter pasportní informace a údaje o nich musí být 

vedeny v jiném informačním systému veřejné správy. 

207 D K příloze č. 3, část 4. Vodohospodářské stavby 

Ve skupině Meliorační opatření chybí trubní vedení meliorací – 

linie. Ve skupině Technické protipovodňové opatření 

doporučujeme nahradit slovo „retenenční“ slovem „retenční“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

208 Z Změny navrhované k přílohám uvedené v samostatné 

příloze - Příloha vypořádání_2 

Akceptováno částečně. 

Hodnoty číselníků dle Přílohy vypořádání_2 byly 

doplněny v případech, kdy nedošlo ke kolizi 

s požadavky vyjádřenými v jiných připomínkách. 

Nové typy objektů a jejich vlastnosti doplněny nebyly, 

neboť jak již z požadavku vyplývá, jedná se o údaje a 

objekty potřebné pro majetkové a provozní evidence. 

DTM má poskytovat údaje o základních objektech a 

zařízeních v území, nejedná se o pasportní nebo 

evidenční systém. Požadované údaje proto musí být 

vedeny v jiných informačních systémech veřejné 

správy. 

Podrobnosti v samostatné příloze s názvem Příloha 

vypořádání_2 (MZe). 

209 L K důvodové zprávě 

V obecné části, v 7. bodu, doporučujeme doplnit sloveso v 

závěru předposlední věty takto: "..., které je účinné od 25. 

května 2018.".  

Akceptováno. 

Text upraven. 
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MZV 

 

 

210 Z 1) V § 2 odst. 6 a 7 požadujeme jasné vymezení, které z údajů 

mají být veřejné a které neveřejné. 

Odůvodnění:  

Na základě zmocňovacího ustanovení § 20 odst. 1 písm. i) 

zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, má předkládaná vyhláška upravit 

rozdělení údajů na veřejné a neveřejné. Úpravu tohoto 

rozdělení v § 2 odst. 7 vyhlášky považujeme za nedostatečnou 

a nesrozumitelnou. Odkaz na „odstavec 5 písm. b)“ je 

nesrozumitelný, neboť § 2 odst. 5 písm. b) neobsahuje 

(obdobný neplatný odkaz obsahuje i § 2 odst. 6 návrhu 

vyhlášky) /jde zřejmě i o legislativně technické pochybení 

v označování pododstavců/.  

Akceptováno. 

V důsledku použití šablony a formátováním došlo 

k posunu číslování. V odstavci 5 začínají písmena od 

a). Ustanovení § 2 odst. 7 bude upraveno 

v následujícím smyslu: 

(7) O jednotlivých údajích, které jsou obsahem 

digitální technické mapy, se vede údaj o tom, zda jsou 

veřejné nebo neveřejné.  Údaje digitální technické 

mapy jsou veřejné s výjimkou 

a) údajů, o kterých je v příloze č. 1 k této vyhlášce 

stanoveno, že jsou neveřejné, a 

b) údajů o fyzických osobách; tyto údaje jsou veřejné 

pouze v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení 

a údaje pro doručování. 

211 Z 2) K § 8 

3) Požadujeme vyjasnit, které z údajů vedených o vlastnících, 

provozovatelích či správcích infrastruktury dle § 8 návrhu 

vyhlášky mají být veřejné a  které nikoli, a případně omezit 

zveřejňované údaje na nejnižší možnou míru (např. jméno 

a doručovací adresa). 

Odůvodnění:  

V návaznosti na předchozí připomínku uvádíme, že není dle 

návrhu vyhlášky zcela zřejmé, které z údajů vedených 

o vlastnících, provozovatelích a správcích dopravní a technické 

infrastruktury jsou zveřejňovány. Pokud by podle § 2 odst. 7 

spadaly všechny tyto údaje do zbytkové kategorie údajů, které 

mají být zveřejňovány, pak by to dle názoru MZV mohlo být 

v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), neboť takový rozsah není 

Akceptováno. 

U fyzické osoby budou veřejné pouze ty údaje, které 

jsou nezbytné pro komunikaci s danou fyzickou 

osobou – tj. jméno a údaje pro doručování. U 

právnických osob není důvod veřejnost údajů 

omezovat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

nezbytný ke splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné 

moci (podle čl. 6 odst. 1 písm. e) výše uvedeného nařízení). 

212 D 

L 

K § 8 odst. 6 

V tomto ustanovení doporučujeme vypustit nadbytečné slovo 

„nebo“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

213 D 

L 

K § 10 

V ustanovení o účinnosti navrhované vyhlášky doporučujeme 

slova „která nabývají“ převést do jednotného čísla. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

SÚJB 

 

 

214 D K § 2 odst. 5 a § 4 odst. 3 

V uvedených ustanoveních zřejmě došlo k chybě ve 

formátování jednotlivých bodů daných odstavců. Navrhujeme 

uvedené upravit a nastavit víceúrovňové odsazení od písmene 

a). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

215 D K § 3 odst. 6 

Navrhujeme slova „souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální a referenčním výškovém 

systému Balt – po vyrovnání“ nahradit „Souřadnicovém 

systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a referenčním 

Výškovém systému baltském – po vyrovnání“. Uvedené 

doporučení vyplývá z nařízení vlády č. 430/2006 Sb., které 

přesně stanovuje názvy závazných geodetických systémů. 

Akceptováno. 

Text upraven.   

216 D K § 6 odst. 3 

Navrhujeme pro nadbytečnost vypustit slovo „buďto“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

217 D K § 8 odst. 6 

Navrhujeme pro nadbytečnost vypustit slovo „nebo“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

218 D K § 10 Účinnost 

Navrhujeme slova „která nabývají“ nahradit „která nabývá“, 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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čili jednotným číslem, jelikož se informace o nabytí účinnosti 

váže k celému § 8 a ne k jeho jednotlivým ustanovením.  

219 D K příloze č. 4 

Navrhujeme nadpis přílohy naformátovat na střed. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

ČTÚ 

 

220 Z Obecně k návrhu 

ČTÚ navrhuje doplnit do Vyhlášky podrobnou definici 

pojmů, které používá, včetně pojmů, které používá v příloze 

č. 1 k Vyhlášce. 

Odůvodnění: 

Vyhláška pracuje s celou řadou pojmů (ať již v samotném textu 

Vyhlášky, tak v její příloze č. 1), které nejsou vymezeny 

a definovány ve Vyhláškou prováděném zákoně, ale na druhou 

stranu se v různých významech vyskytují v jiných právních 

předpisech (například se jedná o zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 194/2017 Sb., o 

opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací a o změně některých 

souvisejících zákonů atd.). 

Za nejvíce problematický považuje ČTÚ částečný obsahový 

průnik pojmů technická infrastruktura podle stavebního zákona 

(zde zřejmě převažující užití), fyzická infrastruktura ve smyslu 

zákona č. 194/2017 Sb. (pozn. s tímto pojmem se ve Vyhlášce 

vůbec nepracuje) a přiřazených prostředků a sítě elektronických 

komunikací podle zákona o elektronických komunikacích. To 

se promítá zejména do části „4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura“ v příloze č. 1 k Vyhlášce, především ve 

Skupinách „Sdílená speciální stavba“ a „Elektronické 

komunikace“ (viz rovněž konkrétní připomínky ČTÚ).  

Neakceptováno. 

Není možné zajistit, aby vyhláška řešila obsahovou 

nejednotnost pojmů obsažených v dotčených (jiných) 

zákonech. Popis jednotlivých typů objektů a jejich 

vazba na právní předpisy budou řešeny v ontologickém 

popisu. 

Součástí popisu jednotného výměnného formátu bude 

také ontologický popis všech typů objektů DTM 

obsahující definice pojmů a (je-li k dispozici) odkaz na 

právní předpis, ze kterého je použit. 

Tento ontologický popis bude v rámci jeho zpracování 

předložen k připomínkám všem dotčeným subjektům 

včetně ČTÚ. 

Obdobně bude doplněna rovněž důvodová zpráva ve 

zvláštní části k § 6, kde bude konec textu odůvodnění 

doplněna věta:  

Tento ontologický katalog bude zpracován ve 

spolupráci se zástupci provozovatelů technické a 

dopravní infrastruktury a resortů, do jejichž působnosti 

tato infrastruktura náleží. 
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Výše uvedená terminologická nejednotnost, resp. roztříštěnost 

jednotlivých pojmů napříč právními předpisy není ve Vyhlášce 

žádným způsobem reflektována. Není samozřejmě možné, aby 

prováděcí předpis (zde Vyhláška) konkrétního zákona řešil 

obsahovou nejednotnost pojmů obsažených 

v dotčených (jiných) zákonech, která je navíc zpravidla 

zapříčiněna rozdílným zaměřením jednotlivých zákonů. Aby 

však byl prováděcí předpis dostatečně konkrétní a předcházel 

výkladovým obtížím, které nejednotné nakládání s pojmy může 

způsobovat, měl by obsahovat jednoznačnou a konkrétní 

definici pojmů, ze které by bylo patrné, jaký obsah těmto 

pojmům pro vlastní účely přisuzuje. 

S ohledem na výše uvedené má ČTÚ zato, že Vyhláška je tak 

zejména ve vztahu ke kompetencím ČTÚ jako celek 

terminologicky nekonzistentní, nejednoznačná a v tomto 

smyslu nedostatečná, a to s ohledem na uvedený obsahový 

průnik používaných i zde absentujících definic pojmů. 

S ohledem na absentující zakotvení terminologie je velmi 

obtížné Vyhlášku připomínkovat, když na mnoha místech lze 

jen stěží odhadovat, co Vyhláška a její přílohy zakotvují.  

Konkrétním příkladem může být v příloze č. 1 k Vyhlášce 

uvedení „telekomunikační věže“ jakožto „typu objektu sítě 

elektronických komunikací“, přičemž není zřejmé, co je 

telekomunikační věží míněno a zda je např. telekomunikační 

věží stožár nesoucí základnovou stanici mobilní sítě (BTS), 

když tento stožár by pravděpodobně zároveň mohl být 

klasifikován i jako sdílená stavba. 

ČTÚ tedy doporučuje u jednotlivých pojmů odkázat na 

příslušnou právní úpravu, která definičně jednotlivé pojmy 

vymezuje, v konkrétních případech např. zákon č. 127/2005 Sb. 

a zákon č. 194/2017 Sb. V případech, v nichž jsou požívány 

v jiných předpisech definované pojmy pro účely této Vyhlášky 

v jiném významu, je třeba toto jednoznačně uvést s příslušným 

vysvětlením. 
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Tato obecná připomínka je doplněna konkrétními 

připomínkami ČTÚ (viz dále konkrétní zásadní připomínky 

ČTÚ k Vyhlášce a příloze č. 1 k Vyhlášce). 

221 Z Obecně k návrhu 

ČTÚ navrhuje upravit Vyhlášku a přílohu č. 1 k Vyhlášce 

tak, aby umožňovala získat všechny informace vymezené 

zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů 

na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, a to 

v podobě, kterou tento zákon předpokládá (§ 6). 

Odůvodnění:  

Podle ustanovení § 4b odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., 

které nabude účinnosti dne 1. července 2023, je digitální 

technická mapa kraje zdrojem informací, které slouží mimo jiné 

pro účely poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle 

zákona č. 194/2017 Sb. 

Také z důvodové zprávy k Vyhlášce vyplývá, že vytvoření 

digitálních technických map má umožnit efektivně plnit 

povinnosti vyplývající pro Českou republiku ze směrnice 

Evropského Parlamentu a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke 

snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací (dále jen „Směrnice“), kterou zákon 

č. 194/2017 Sb. transponuje. 

Předkládaný návrh Vyhlášky však efektivní naplňování 

Směrnice, resp. zákona č. 194/2017 Sb., který je její 

transpozicí, podle názoru ČTÚ nezaručuje a je v tomto smyslu 

v rozporu s důvodovou zprávou k Vyhlášce (str. 2). 

Transparentnost ve vztahu k fyzické infrastruktuře ve smyslu 

Směrnice a zákona č. 194/2017 Sb. předpokládá, že oprávněná 

osoba (viz ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 194/2017 Sb.) 

bude mít přístup k ucelenému souboru informací, kterým je 

Vysvětleno. 

Digitální technická mapa kraje bude zdrojem 

informací i pro účely poskytování údajů o fyzické 

infrastruktuře. V zákoně č. 147/2017 není proveden 

úplný výčet objektů a zařízení fyzické infrastruktury a 

jejich podrobnější určení. DTM může být vedena 

pouze tehdy, kdy je obsah konkrétně definován a jsou 

určeny aktualizační povinnosti subjektů pro každý údaj 

v rámci obsahu DTM. 

 DTM nemůže nikdy nahradit informační systém o 

fyzické infrastruktuře, který představuje samostatný 

účelový agendový (pasportní) systém. V každém 

případě DTM bude velmi cenným zdrojem 

systematicky pořizovaných informací, by se měly stát 

jedním ze zdrojů informačního systému o fyzické 

infrastruktuře. 

Odůvodnění vyhlášky (bod 4 obecné části odůvodnění) 

bude upraven v tom smyslu, že vytvoření digitálních 

technických map přispěje k efektivnímu plnění (nikoli 

umožní efektivní plnění) povinností vyplývajících ze 

směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/61/EU 

o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 
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soubor minimálních údajů o fyzické infrastruktuře (ustanovení 

§ 6 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.); ten zahrnuje: 

a) základní technické parametry a určení druhu fyzické 

infrastruktury, 

b) geometrické, výškové a polohové určení fyzické 

infrastruktury; grafická část se poskytne ve vektorové formě v 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální, 

c) údaje o současném využití fyzické infrastruktury, 

d) identifikaci povinné osoby a její kontaktní údaje. 

Informace obsažené v digitálních technických mapách sice 

patrně zefektivní i naplňování zákona č. 194/2017 Sb. zejména 

proto, že budou k dispozici i informace, na které tento zákon 

oprávněným osobám přiznává právo, ačkoliv jsou v současnosti 

fakticky nedostupné. Nicméně digitální technické mapy podle 

navrhovaného znění Vyhlášky nebudou obsahovat všechny 

informace či informace v podobě předpokládané zákonem č. 

194/2017 Sb. 

Pokud by tedy měl být naplněn příslib důvodové zprávy 

k Vyhlášce ve vztahu ke Směrnici a ustanovení § 4b odst. 2 

zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

zákona č. 47/2020 Sb., pak musí být návrh Vyhlášky 

přepracován tak, aby umožňoval oprávněné osobě ve smyslu 

zákona č. 194/2017 Sb. získat všechny informace podle 

ustanovení § 6 odst. 1 tohoto zákona, a to v podobě, kterou 

tento zákon předpokládá. 

ČTÚ zároveň zdůrazňuje, že požadavek na soubor minimálních 

údajů o fyzické infrastruktuře předchází postupu podle 

ustanovení § 4 zákona č. 194/2017 Sb., když oprávněná osoba 

potřebuje soubor minimálních údajů o fyzické infrastruktuře 

zejména proto, aby měla informace o tom, zda může při 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikacích 
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využít stávající fyzickou infrastrukturu, a také proto, aby mohla 

připravit návrh projektu zavedení vysokorychlostní sítě 

elektronických komunikací, který musí být přílohou žádosti o 

přístup k fyzické infrastruktuře ve smyslu ustanovení § 4 odst. 

2 zákona č. 194/2017 Sb. 

Pokud má digitální technická mapa kraje skutečně být zdrojem 

informací i pro účely poskytování údajů o fyzické infrastruktuře 

podle zákona č. 194/2017 Sb. v souladu s ustanovením § 4b 

odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění zákona č. 47/2020 Sb., je třeba dbát na to, aby informace 

v digitálních technických mapách kraje, sloužící jako soubor 

minimálních údajů o fyzické infrastruktuře, umožňovaly 

přípravu návrhu projektu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 

zákona č. 194/2017 Sb. 

222 Z K § 7 odst. 3 

ČTÚ navrhuje jasně vymezit oprávněnou osobu ve smyslu 

ustanovení § 7 odst. 3  

Odůvodnění:  

Vyhláška pracuje s pojmem oprávněné osoby, která by měla 

mít přístup i k údajům z neveřejné části digitálních technických 

map, není však ve Vyhlášce uvedeno, kdo se oprávněnou 

osobou stane a na jakém základě.  

Navržené ustanovení § 7 odst. 3 Vyhlášky je uvedeno, že údaje 

z neveřejné části digitální technické mapy se poskytují na 

základě žádosti oprávněné osoby. Ve Vyhlášce ani v důvodové 

zprávě k ní však není definována oprávněná osoba. Kdo je 

oprávněnou osobou ve smyslu navrhovaného ustanovení § 7 

odst. 3 Vyhlášky přitom jednoznačně nevyplývá ani ze zákona 

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

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

zákona č. 47/2020 Sb., k jehož provedení je Vyhláška 

přijímána.  

Vysvětleno. 

Jak z kontextu celého ustanovení § 7 vyhlášky, tak z 

jeho souvislosti s příslušným ustanovením 

zeměměřického zákona je zřejmé, že oprávněnou 

osobu je myšlena osoba oprávněná k tomu, aby jí byly 

poskytnuty údaje z neveřejné části DTM – tedy osoba 

podle § 4b odst. 10 věty třetí zeměměřického zákona. 

Ustanovení vyhlášky je nezbytné vykládat 

v souvislosti s ustanoveními zákona, k jehož provedení 

je vyhláška vydávána, nikoliv v souvislosti s jinými 

právními předpisy, které obsahují definici pojmu pro 

své účely, které pak nelze bez dalšího přejímat do 

dalších právních předpisů. Pokud by tedy měla být 

v dané souvislosti myšlena oprávněná osoba podle 

zákona č. 194/2017 Sb., muselo by to být ve vyhlášce 

přímo uvedeno. 

Uvedené přitom není vhodné řešit použitím odkazu na 

zcela konkrétní ustanovení zákona, neboť i při věcně 

nesouvisející změně zákona spočívající např. 
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Oprávněnou osobou podle Vyhlášky mají být patrně subjekty 

vyjmenované v ustanovení § 4b odst. 10 zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., 

tedy orgány veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění 

úkolů při výkonu jejich působnosti, vlastníci, správci a 

provozovatelé dopravní a technické infrastruktury v rozsahu 

nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této 

infrastruktury a osoby, o nichž to stanoví jiný právní předpis. 

Podle ustanovení § 4b odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., 

je však digitální technická mapa kraje zdrojem informací, které 

slouží mimo jiné pro účely poskytování údajů o fyzické 

infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke 

snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací. Zákon č. 194/2017 Sb. přitom zná 

pojem „oprávněná osoba“, když podle ustanovení § 2 písm. d) 

tohoto zákona je oprávněnou osobou provozovatel veřejné 

komunikační sítě a povinný orgán. Není tak minimálně zřejmý 

rozsah osob, které mají být oprávněnou osobou ve smyslu § 7 

odst. 3 Vyhlášky. 

Pokud mají být oprávněnou osobou subjekty uvedené v 

ustanovení § 4b odst. 10 zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., 

mělo by to být z Vyhlášky jednoznačně patrné tak, aby bylo 

předcházeno výše naznačeným výkladovým problémům. 

v doplnění nového odstavce před odstavec, na který je 

odkazováno, je pak nezbytné novelizovat i vyhlášku. 

Vhodnější pojem se pak v dané souvislosti nepodařilo 

nalézt, a ani připomínkové místo jiný vhodnější pojem 

nebo způsob řešení nenavrhuje. 

K odstranění pochybností bude vysvětlení pojmu 

„oprávněná osoba“ doplněno do důvodové zprávy. 

Související připomínky: 90, 148, 187, 195, 222, 443, 

471. 

223 Z K § 8 odst. 1 písm. a)  

Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje upravit § 8 odst. 1 písm. a) 

Vyhlášky tak, že zní: „a) jméno, popřípadě jména, a 

příjmení,“. 

Odůvodnění:  

Akceptováno. 

Text upraven. 
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ČTÚ navrhuje doplnit rozsah údajů o vlastníkovi, provozovateli 

a správci dopravní nebo technické infrastruktury, který je 

fyzickou osobou, v seznamu vlastníků, provozovatelů a správců 

dopravní a technické infrastruktury tak, aby jako je tomu 

v případě uvádění identifikačních údajů o fyzických osobách 

v jiných právních předpisech, byla z důvodu identifikace 

uvedena i případná další jména a příjmení. 

224 Z K příloze č. 1 

V příloze č. 1 Vyhlášky je v jednotlivých částech tabulky 

poměrně nekonzistentně uvedena úroveň detailu, a to jak na 

úrovni řádků, tak na úrovni sloupců, např. u „podpěrných 

zařízení“ a „sloupů“ v části „4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura“, ve skupině „Sdílená speciální stavba“ (viz 

konkrétní připomínky ČTÚ). 

V částech tabulky týkajících se záměrů (příloha č. 1 Vyhlášky, 

část 10) nejsou uvedena „aktivní zařízení sítě EK“, aniž by bylo 

ČTÚ zřejmé proč, když „objekty a trasy sítě EK“ uvedeny jsou.  

ČTÚ tak navrhuje Přílohu č. 1 k Vyhlášce upravit ve smyslu 

této připomínky a případně ve vztahu k druhé části této 

připomínky rovněž doplnit důvodovou zprávu k Vyhlášce o 

příslušné vysvětlení. 

Vysvětleno. 

Uvedené typy objektů jsou pro jednotlivé typy 

technické infrastruktury navrženy ve stejné úrovni 

detailu (podrobnosti) tak, aby byl seznam vyvážený a 

konzistentní. V případě typu prvku „podpěrné 

zařízení“ je sloup jedním z typu takového podpěrného 

zařízení, tj. je jednoznačně určen a evidován. 

V případě záměrů sítí EK jsou evidovány pouze 

záměry tras sítí EK a plošné objekty, které jsou pro 

záměry zásadní. Objekty drobného charakteru, které 

představují bodové „aktivní zařízení sítě EK“ nejsou v 

případě záměrů evidovány. 

225 Z K příloze č. 1 k Vyhlášce – kategorie 4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura 

ČTÚ navrhuje v příloze č. 1 k Vyhlášce v kategorii 4. 

Speciální stavby – technická infrastruktura u jednotlivých 

skupin upravit (přejmenovat) ve sloupci „typ objektu“ 

u každé skupiny položku „aktivní zařízení sítě“ a ve sloupci 

„Vedené údaje (vlastnosti, způsob vyjádření polohy 

a další)“ upravit u každé skupiny položku „typ aktivního 

zařízení sítě“, a to tak, aby v položkách bylo vypuštěno či 

nahrazeno slovo „aktivní“. 

Odůvodnění:  

Akceptováno. 

V tabulce bude vypuštěno slovo “aktivní” ze všech 

slovních spojení, kde se vyskytuje, tj. bude vypuštěno i 

ve slovním spojení “aktivní zařízení sítě”. 
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Vyhláška má provádět také ustanovení § 4b odst. 2 zákona č. 

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

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona 

č. 47/2020 Sb., podle kterého je digitální technická mapa kraje 

zdrojem informací sloužícím mimo jiné pro účely poskytování 

údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o 

opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací (viz také připomínky ČTÚ 

výše).   

Podle ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 194/2017 Sb. se 

fyzickou infrastrukturou rozumí prvek sítě, který je určen k 

umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním prvkem 

sítě; jedná se zejména o potrubí, stožáry, kabelovody, 

kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, 

budovy nebo vstupy do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné 

konstrukce. 

Příloha č. 1 Vyhlášky přitom v položkách nazvaných „typ 

aktivního zařízení sítě“ jmenuje řadu zařízení, které jsou podle 

zákona č. 194/2017 Sb. fyzickou infrastrukturou, tedy pasivním 

prvkem sítě (skříně sítí, šachty apod.). V tomto ohledu zakládá 

Vyhláška terminologickou nejednotnost a dostává se do 

rozporu s terminologií používanou zákonem č. 194/2017 Sb. 

(viz rovněž obecná zásadní připomínka ČTÚ č. 1 k Vyhlášce). 

ČTÚ tak navrhuje přílohu č. 1 k Vyhlášce – kategorie 4. 

Speciální stavby – technická infrastruktura upravit ve smyslu 

této připomínky. 

226 Z K příloze č. 1 k Vyhlášce – kategorie 4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura 

ČTÚ v příloze č. 1 k Vyhlášce – kategorie „4. Speciální 

stavby – technická infrastruktura“ navrhuje, aby u typu 

objektu „kabelovod“ obsahovala položka „typ kabelovodu“ 

namísto pojmu „chránička“ více typů různých chrániček. 

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak. 

Kabelovod s klasifikací chránička představuje tzv. 

„vrapovky“ sloužící k příčnému přechodu podzemních 

vedení pod komunikacemi, které slouží pro ochranu 

proti mechanickému poškození podzemních vedení. 

Pojem chránička bude vysvětlen v ontologickém 

katalogu, který je součástí dokumentace Jednotného 

výměnného formátu a bude zveřejněn na portálu IS 
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ČTÚ se domnívá, že přímo z digitální technické mapy by mělo 

být zjistitelné, že se jedná například o chráničku optického 

kapelu HDPE. 

Navrhovaná příloha č. 1 k Vyhlášce rozlišuje jen tři konkrétní 

typy kabelovodu, a to kabelovou lávku, kabelový žlab a 

chráničku (čtvrtý typ kabelovodu je „nezjištěn“). 

ČTÚ i v rámci této připomínky upozorňuje, že podle ustanovení 

§ 4b odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění zákona č. 47/2020 Sb., má být digitální technická mapa 

kraje zdrojem informací i pro účely poskytování údajů o 

fyzické infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb. Z tohoto 

pohledu, resp. z hlediska tohoto zákonného požadavku, je však 

uvedená typologie nedostatečná. 

Pro účely poskytování souboru minimálních údajů o fyzické 

infrastruktuře musí digitální technická mapa kraje obsahovat 

informace o všech typech chrániček vhodných pro zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a z těchto 

informací musí být přímo zjistitelné, o jaký typ chráničky se 

jedná. 

ČTÚ v dalším odkazuje na svoji obecnou zásadní připomínku č. 

2 k Vyhlášce, podle které musí informace v digitálních 

technických mapách kraje, sloužící jako soubor minimálních 

údajů o fyzické infrastruktuře, umožňovat přípravu návrhu 

projektu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 Zákona. 

ČTÚ, jak již uvádí v obecné zásadní připomínce č. 1 

k Vyhlášce, považuje za nutné, aby byla Vyhláška doplněna o 

podrobnou definici pojmů, se kterými pracuje, včetně pojmů 

obsažených v příloze 1 k Vyhlášce. V daném případě však 

z výše uvedených důvodů nepostačuje, aby byly typologie 

chrániček obsaženy pouze v definici chráničky; protože by 

konkrétní typ měl být (i v případě neobsazené chráničky) 

zjistitelný přímo z digitální technické mapy kraje, je nutné, aby 

namísto obecného pojmu „chránička“ položka „typ 

DMVS. 

Tento ontologický popis bude v rámci jeho zpracování 

předložen k připomínkám všem dotčeným subjektům 

včetně ČTÚ. 

Obdobně bude doplněna rovněž důvodová zpráva ve 

zvláštní části k § 6, kde bude konec textu odůvodnění 

doplněna věta:  

Tento ontologický katalog bude zpracován ve 

spolupráci se zástupci provozovatelů technické a 

dopravní infrastruktura a resortů, do jejichž působnosti 

tato infrastruktura náleží. 

 

 

HDPE trubky nebo mikrotrubičky pro ochranu 

optických kabelů budou vedeny pod typem objektu 

“trasa sítě EK” pomocí nového atributu “materiál 

ochrany vedení sítě EK” s hodnotami “bez ochrany 

vedení, plastová trubka, svazek mikrotrubiček, 

nezjištěno”. 
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kabelovodu“ obsahovala různé typy chrániček, včetně 

chrániček optických kabelů HDPE. 

227 Z K příloze č. 1 k Vyhlášce – kategorie 4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura 

V příloze č. 1 k Vyhlášce v kategorii „4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura“ ve skupině „Sdílená speciální 

stavba“ ČTÚ navrhuje pro typ objektu „kolektor“ 

a „kabelovod“ doplnit kabelové komory a šachty. 

Odůvodnění:  

V dané kategorii a skupině přílohy č. 1 k Vyhlášce nejsou pro 

typ objektu „kolektor“ a „kabelovod“ uvedeny kabelové 

komory či šachty (šachty jsou nesystémově zmíněny až ve 

skupině „Zařízení speciálních staveb“, kabelové či jiné komory 

absentují zcela), které jsou z pohledu ČTÚ důležitou součástí 

takových staveb a informace o nich má velkou vypovídající 

hodnotu pro možnost využití při budování sítí elektronických 

komunikací. 

Vysvětleno. 

Šachty jsou součástí každého typu sítě, tj. jsou vedeny 

šachty plynovodní sítě, šachty vodovodní sítě, šachty 

kanalizační, šachty sítě produktovodu, šachty 

teplovodní sítě. Ve skupině “Zařízení speciálních 

staveb” jsou vedena přístupová místa k podzemním 

objektům ve formě tzv. povrchových znaků. 

Kabelové komory a šachty bez určení konkrétní sítě je 

možné evidovat ve „Sdílených speciálních stavbách“ 

pod typem objektu “jiná technologická stavba TI” 

nebo “obvod jiné technologické stavby TI” s 

nastavením hodnoty atributu podle § 2, odst. 1, písm. 

e) určujícího umístění objektu vzhledem k povrchu na 

-1 (tj. podzemní průběh) a s možností doplnění 

poznámky do společného atributu “popis”, který bude 

doplněn ke všem typů objektů DTM. 

228 Z K příloze č. 1 k Vyhlášce – kategorie 4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura 

ČTÚ považuje za nesystematické, že v příloze č. 1 k Vyhlášce 

je v části „4. Speciální stavby – technická infrastruktura“, ve 

Skupině „Sdílená speciální stavba“ pro typ objektu „podpěrné 

zařízení“ uvedena jako jedna z možností „sloup“, přičemž dále 

je rozlišován „typ sloupu“. ČTÚ tak navrhuje provést takové 

rozlišení, pokud je provedeno u možnosti „sloup“, také u 

ostatních typů podpěrných zařízení.  

Neakceptováno. 

U typů podpěrných zařízení “nástěnná konzola, 

střešník, portál, hák” je z hlediska podrobnosti DTM 

uvedené dělení dostatečně konkrétní. Podrobnější 

údaje představují údaje pasportních charakteru, které 

jsou nad rámec vedených údajů evidovaných v DTM. 

229 Z K příloze č. 1 k Vyhlášce – kategorie 4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura 

V příloze č. 1 k Vyhlášce v části „4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura“, ve skupině „Elektronické 

komunikace“ jsou pro typ objektu „trasa sítě EK“ rozlišovány 4 

Akceptováno. 

Bude provedena změna v atributu “materiál trasy sítě 

EK” hodnoty “metalická” na hodnotu “kovová”. 
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druhy „materiálu trasy sítě EK“. ČTÚ navrhuje nahradit slova 

(druh) „metalická“ slovy (druhem) „kovová“. Současně není 

z navrženého zřejmé, zda do této kategorie spadá jak vedení 

typu xDSL, tak i např. koaxiální vedení (pro sítě kabelových 

televizí).  

ČTÚ tak považuje za vhodné tyto 2 kategorie odlišit a 

upravit danou část přílohy č. 1 k Vyhlášce ve smyslu této 

připomínky. 

Podrobný popis zařazení typů vedení sítí bude uveden 

v ontologickém popisu. 

 

230 Z K příloze č. 1 k Vyhlášce – kategorie 4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura 

V Příloze č. 1 k Vyhlášce v části „4. Speciální stavby – 

technická infrastruktura“, ve Skupině „Elektronické 

komunikace“ nejsou ČTÚ dostatečně zřejmé rozdíly mezi typy 

objektů „aktivní zařízení sítě EK“ a „objekt sítě EK“, když není 

z navrhovaného znění ČTÚ například zřejmé, do kterého typu 

objektu spadá např. rozvaděč (viz rovněž obecná zásadní 

připomínka ČTÚ č. 1).  

Výčet jednotlivých prvků u obou typů objektů navíc není úplný, 

bylo by vhodné je aktualizovat podle současného vývoje. Nadto 

ČTÚ uvádí, že v oboru elektronických komunikací je aktivním 

zařízením takové zařízení, které se aktivně podílí na přenosu 

signálu, a které má nějakou řídící funkci (většinou bývá také 

přímo napájeno). Mezi takové prvky (aktivní zařízení) tedy 

nepatří v návrhu uvedený výčet.  

Zároveň je v typu objektu „aktivní zařízení sítě EK“ uvedený 

pojem „přípojný bod sítě EK“, který je bez dalšího vysvětlení 

velmi nejasný. Lze si pod ním například představit, jak 

koncový bod sítě (případně koncový bod sítě na patě budovy), 

stejně jako možný přípojný bod, kde lze realizovat fyzické a 

logické propojení dvou sítí (případně velkoobchodní přístup 

k síti). ČTÚ tak navrhuje danou část Přílohy č. 1 k Vyhlášce 

doplnit ve smyslu této připomínky. 

Vysvětleno. 

Typ objektu „aktivní zařízení sítě EK“ bude 

přejmenován na “zařízení sítě EK“, V rámci tohoto 

typu objektu budou evidována zařízení sítí prostorově 

menšího rozsahu, která budou z geometrického 

hlediska vedena ve formě bodu. Jedná se proto o 

taková zařízení na síti, která jsou z pohledu DTM 

atomického charakteru, tj. v rámci DTM jsou dále 

nedělitelná. 

V rámci typu „objekt sítě EK“ jsou vedeny prostorově 

rozsáhlejší objekty, které budou z geometrického 

hlediska evidován ve formě plochy. Takové objekt 

nemusí být z pohledu DTM atomického charakteru, tj. 

mohou obsahovat (uvnitř svého obvodu) jiná zařízení 

na síti EK. 

Z pohledu jednotlivých prvků jsou u obou typů 

konkrétně uvedeny pouze vybrané prvky, které jsou 

pro daný typ sítě EK významné. Podrobnější dělení 

prvků je nad rámec DTM, je předmětem pasportních 

systémů a může se v čase měnit. To by mohlo v 

budoucnu vyžadovat častou aktualizaci uvedeného 

výčtu prvků, tj. časté legislativní novely vyhlášky. 

Proto jsou ve výčtu konkrétně uvedeny pouze 

významné prvky s možností vedení ostatních prvků 
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pod obecnou klasifikací “jiný” a možností uvedení 

typu prvku ve společném atributu “popis”. 

Pojem přípojný bod bude vysvětlen v ontologickém 

popisu, který je součástí dokumentace Jednotného 

výměnného formátu a bude zveřejněn na portálu IS 

DMVS. 

Tento ontologický popis bude v rámci jeho zpracování 

předložen k připomínkám všem dotčeným subjektům 

včetně ČTÚ. 

Obdobně bude doplněna rovněž důvodová zpráva ve 

zvláštní části k § 6, kde bude konec textu odůvodnění 

doplněna věta:  

Tento ontologický katalog bude zpracován ve 

spolupráci se zástupci provozovatelů technické a 

dopravní infrastruktury a resortů, do jejichž působnosti 

tato infrastruktura náleží. 

231 Z K příloze č. 3 k Vyhlášce 

ČTÚ není zřejmé, z jakého důvodu v příloze č. 3 k Vyhlášce 

(„Struktura předávaných údajů o změnách obsahu digitální 

technické mapy“) chybí ve vztahu ke změnám obsahu 

digitálních technických map část týkající se „sítí EK“, jakožto i 

jimi potenciálně využitelných sdílených stavbách typu 

„kabelovod“.  

ČTÚ tak navrhuje tuto část do Přílohy č. 3 k Vyhlášce 

doplnit ve smyslu této připomínky tak, aby byl zajištěn 

konzistentní přístup ke všem síťovým odvětvím, případně 

doplnit v rámci důvodové zprávy k Vyhlášce vysvětlení, 

proč není potřeba „sítě EK“ a jimi sdílené stavby do této 

přílohy k Vyhlášce zahrnovat. 

Vysvětleno. 

Příloha 3 obsahuje pouze objekty základní prostorové 

situace, které budou předávány stavebníkem při 

změnách obsahu DTM, tj. objekty předávané v rámci 

geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby nebo geodetického podkladu pro vedení 

digitální technické mapy na základě kterých budou 

kraje zajišťovat aktualizaci základní prostorové 

situace. Viz zejména § 5 odst. 1, 2 a 3. 

Objekty sítí elektronických komunikací (resp. 

technické a dopravní infrastruktury) budou do DTM 

předávány v souladu s přílohou 1 vyhlášky, kde jsou 

uvedeny, na základě § 6 odst. 1 a 2 písm. c). 

ČBÚ 

 

232 Z K Příloze 1 – 5. Stavby pro průmyslové účely a 

hospodářství – skupina: stavba důlní a pro těžbu 
Akceptováno částečně. 

Bude provedeno přejmenování skupiny na “důlní díla, 

důlní stavby” a doplnění typu objektu “jiné důlní dílo, 
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ČBÚ požaduje změnit název skupiny na „Skupina: důlní díla, 

důlní stavby, stavby a plochy pro nakládání s výbušninami“ a 

doplnit předmětnou skupinu o následující položky: 

důlní dílo, 

důlní stavba 

jinde 

neuvedené 

x     
geometr

ie 

plocha x   
0100000?

?? 

definiční 

bod 
x   

0100000?

?? 

stavby a 

plochy pro 

nakládání s 

výbušninami 

x     
geometr

ie 

plocha x   
0100000?

?? 

definiční 

bod 
x   

0100000?

?? 

Odůvodnění: 

Požadavek ČBÚ vychází z textu zákona č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (srov. zejména ustanovení § 23). Některá 

důlní díla nemusí být vždy přímo součástí dolu či lomu 

v obecném slova smyslu, ale mohou být vybudována mimo 

hlavní areál dolu či lomu. 

důlní stavba”. Popis objektu bude uveden v 

ontologickém popisu. V případě navrženého typu 

objektu “stavby a plochy pro nakládání s 

výbušninami” se jedná o specifickou informaci 

stávajících typů objektů v DTM (např. budov), které 

jsou pasportního charakteru nad rámec detailu DTM. 

233 Z K Příloze 1 – 5. Stavby pro průmyslové účely a 

hospodářství – skupina: odpadové hospodářství  

ČBÚ požaduje uvedenou skupinu doplnit o: 

úložné 

místo 

těžebníh

o odpadu 

    x 

geometrie 

plocha x   
0100000??

? 

definiční 

bod 
x   

0100000??

? 

stav 

úložného 
v provozu x   - 

Akceptováno částečně. 

Uvedený typ objektu nepatří do technické ani dopravní 

infrastruktury a v DTM může být veden pouze v 

režimu typů objektů ZPS. Bude doplněn typ objektu 

“úložné místo těžebního odpadu” do skupiny “Důlní 

díla a důlní stavby” jako součást ZPS. Podrobnější 

členění tohoto prvku je pak předmětem specifických 

informačních systémů a nelze požadované hodnoty o 

stavu úložného místa odpadu, datu rekultivace apod. 

sledovat v rámci DTM. Požadované další údaje je 

nutné evidovat v návazných informačních systémech 

pasportního charakteru. 
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místa 

těžebního 

odpadu 

s ukončený

m provozem 

uzavřeno 

nezjištěno 

způsob 

rekultivac

e 

- x   - 

datum 

rekultivac

e 

- x   - 

kategorie 

úložného 

místa 

kategorie I 

kategorie II 
x   - 

Odůvodnění: 

Požadavek ČBÚ vychází ze zákona č. 157/2009 Sb., o 

nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 429/2009 Sb., 

o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem 

včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších 

podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním 

odpadem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

234 Z K Příloze 1 – 11. Ochranná a bezpečnostní pásma  

ČBÚ požaduje do uvedené kategorie doplnit následující 

položky: 

ochranný 

pilíř, celík 

nebo pásmo 

pro ochranu 

povrchových 

    x 

geometri

e 
plocha x   

0100000??

? 

popis 

OP 
- x   - 

Neakceptováno. 

Uvedené typy objektů jsou předmětem specifických 

tematických evidencí, v tomto případě důlních map 

vedených v rámci důlněměřických dokumentací. 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou v DTM vedena 

pouze pro objekty technické a dopravní infrastruktury. 
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a důlních 

objektů 

chráněné 

ložiskové 

území, 

chráněné 

území pro 

zvláštní 

zásahy do 

zemské kůry 

    x 

geometri

e 
plocha x   

0100000??

? 

popis 

OP 
- x   - 

ochranné 

pásmo 

zlikvidované

ho důlního 

díla 

    x 

geometri

e 
plocha x   

0100000??

? 

popis 

OP 
- x   - 

Odůvodnění: 

První požadavek vychází ze zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 415/1991 Sb., o konstrukci, 

vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků 

a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Druhý požadavek navazuje na ustanovení § 15 a § 16 horního 

zákona a třetí požadavek vychází z vyhlášky č. 52/1997 Sb., 

kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních 

důlních děl, ve znění pozdějších předpisů. 

235 Z K příloze č. 3 

V návaznosti na předchozí připomínky ČBÚ požaduje 

odpovídajícím způsobem upravit, popř. doplnit, přílohu č. 3 

Akceptováno částečně. 

Záměry budou doplněny v souladu s připomínkami č. 

232 a 233. 
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236 D K Příloze 1 – 10. Záměry na změnu využití území 

ČBÚ doporučuje v uvedené kategorii (např. ve skupině: 

Společná stavba – záměry) doplnit následující položky: 

dobýva

cí 

prostor 

    x 
geomet

rie 

plocha x   
01000

00??? 

definiční bod x   - 

průzku

mné 

území 

    x 
geomet

rie 

plocha x   
01000

00??? 

definiční bod x   - 

Odůvodnění: 

Dobývací prostory jsou dnes sledovaným jevem pro územně 

analytické podklady. Doporučující připomínka se týká i 

evidence průzkumných území, která stanovuje MŽP. 

S připomínkou se rovněž pojí odpovídající změny přílohy č. 3. 

Neakceptováno. 

Důlní stavby a díla nejsou součástí technické ani 

dopravní infrastruktury a není proto možné pro ně 

stanovit editora obsahu DTM, kterým je u staveb TI a 

DI správce pasportního informačního systému. Do 

DTM nelze zařadit. 

Uvedené typy objektů vznikají na základě rozhodnutí 

orgánů veřejné správy, jsou specifického charakteru a 

představují informace pasportního charakteru, které 

nemůže DTM obsáhnout. Uvedené typy prvků proto 

musejí být vedeny v jiných informačních systémech. 

 

237 D Obecně k návrhu: 

ČBÚ doporučuje nahradit slovo „stavebník“ obecnějším 

výrazem. 

Odůvodnění: 

Vyhláška pracuje s pojmem stavebník (§ 1 písm. d), § 5 odst. 1 

a § 6 odst. 2 písm. b) návrhu vyhlášky), kterým je ten, kdo 

předává data. V případě hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem se ovšem nejedná o stavebníka, proto 

doporučujeme pojem nahradit nebo věty přeformulovat tak, aby 

neobsahovaly slovo „stavebník“, ale obecněji použitelný pojem.  

Neakceptováno. 

Pojem „stavebník“ vychází z § 4b odstavce 9 zákona č. 

47/2020 Sb., kterým byl novelizován zeměměřický 

zákon a k jehož provedení je navrhovaná vyhláška 

přijímána. Jiný termín tudíž nelze použít. 

238 D ČBÚ doporučuje vyjasnit, kdo má být ohlašovatelem ve smyslu 

ustanovení § 5 odst. 6 návrhu vyhlášky, neboť tato skutečnost 

není z textu jednoznačně patrná. 

Vysvětleno. 

Ohlašovatelem je osoba podle § 4b odst. 9 

zeměměřického zákona – tedy stavebník stavby, kterou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle 

odstavce 4 písm. b) zeměměřického zákona. Celé 

ustanovení § 5 vyhlášky váže na ustanovení § 4b odst. 

9 zeměměřického zákona a je jeho podrobným 

provedením, což je zřejmé z pojmů v něm použitých a 

celého jeho kontextu i návaznosti na zmocňovací 

ustanovení § 20 odst. 1 písm. l) zeměměřického 

zákona. 

ÚHOS 

 

239 D Při mapování infrastruktury a její evidence vyplývající ze 

zákonné právní úpravy je zapotřebí brát zřetel na pravidla 

veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Pro vyhodnocení opatření je nutné zkoumat 4 

základní kritéria definice veřejné podpory. V souladu 

s ustanovením čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU jsou s 

vnitřním trhem neslučitelné ty podpory, které splňují 

kumulativně všechny následující podmínky: 1) podpora je 

poskytnuta z veřejných prostředků, 2) podpora zvýhodňuje 

určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní (tj. 

nejedná se o obecné opatření), 3) je narušena nebo hrozí 

narušení soutěže a 4) je ovlivněn či hrozí ovlivnění obchodu 

mezi členskými státy. 

Při konzultaci daného opatření s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ve věci mapování infrastruktury jako celku 

skládajícího se s dílčích infrastruktur různých vlastníků (část 

veřejný subjekt, část soukromý) a její možné evidence celkově 

zmapované infrastruktury do digitální technické mapy, Úřad 

upozornil na možnost poskytnutí výhody ze strany veřejného 

subjektu ve prospěch vlastníka zmapované části infrastruktury 

ze strany veřejného subjektu. Při mapování infrastruktury a 

vyhodnocení definičních znaků je podstatné to, k čemu daná 

infrastruktura slouží. Pokud slouží k výkonu ekonomické 

činnosti je zapotřebí podporu ve prospěch vlastníka upravit 

v souladu s pravidly veřejné podpory resp. vyhodnotit naplnění 

narušení soutěže a ovlivnění trhu mezi členskými státy. Pokud 

by došlo k situaci, že by veřejný subjekt v budoucnu zmapoval 

Vysvětleno. 

V připomínce popsaná situace nemůže nastat. Pokud 

by totiž veřejný subjekt v budoucnu zmapoval novou 

infrastrukturu vlastněnou jiným podnikem, např. 

z důvodu souběžného umístění či překřížení, nemohl 

by tyto údaje do DTM zavést vůbec, neboť není jejich 

editorem. Zákonná oprávnění k editaci jednotlivých 

prvků obsahu DTM neumožňují, aby údaje o DTI byly 

zapisovány jinými osobami, než jsou jejich vlastníci, 

správci nebo provozovatelé. 
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novou infrastrukturu vlastněnou jiným podnikem, např. 

z důvodu souběžného umístění či překřížení, doporučil Úřad 

takto zmapovanou infrastrukturu umístit do neveřejné části 

digitálních technických map. V opačném případě by bylo 

nezbytné poskytnout danou výhodu vlastníkovi infrastruktury 

v režimu podpory de minimis. 

Na základě výše uvedeného doporučení, dává Úřad 

předkladateli ke zvážení úpravu neveřejné části digitální 

technické mapy ve smyslu výše uvedeného, tj. aby bylo možné 

údaje o zmapované infrastruktuře vlastněné soukromým 

subjektem zaevidovat veřejným subjektem do neveřejné části 

digitálně technické mapy kraje, aniž by byla dotčena pravidla 

veřejné podpory tj. poskytnuta výhoda soukromému subjektu 

spočívající ve zmapování infrastruktury a evidenci do digitální 

technické mapy. 

Charakter připomínky je doporučující, neboť vychází 

z konzultace, kterou vedl Úřad s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu v dané věci, v rámci které upozornil na možnost řešení 

případných třecích ploch mapování infrastruktury a pravidel 

veřejné podpory. 

BIS 

 

240 D Obecně k návrhu  

Z návrhu vyhlášky nevyplývá obecný postup, kterým bude 

konkrétně možné v digitální mapě adekvátně skrýt údaje 

důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a 

bezpečnosti, jak stanoví § 4b odst. 6 zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením.  

Předpokládáme tedy, že pro nalezení optimálního řešení 

v každém jednotlivém případě bude vedeno další jednání na 

odborné úrovni. 

Vysvětleno. 

Otázka je v obecné poloze vyřešena zákonem, který v 

§ 4b odst. 6 stanoví, že údaje důležité z hlediska 

obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou 

v digitální technické mapě kraje způsobem 

dohodnutým s příslušným orgánem státní správy. 

Uvedené „dohodnutí se s příslušným orgánem státní 

správy“ nepředpokládá formu obecně závazného 

právního předpisu, a tedy nelze řešit vyhláškou, ale 

komunikaci příslušných orgánů ad hoc. Ohledně 

skrývání údajů musí tedy být s každým subjektem, 

do jehož působnosti náleží obrana státu, vnitřní 

pořádek a bezpečnost, vedeno jednání a uzavřena 

dohoda o způsobu jejich vedení v DTM. 
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Dohoda bude uzavírána mezi příslušným subjektem a 

místně příslušným krajem, na základě. Uzavření 

dohody bude iniciováno krajem při žádosti o plnění 

DTM. 

AK ČR 

 

 

Liberecký 

kraj 

241 Z Obecně k návrhu 

K typům objektů uvedených v „Příloze č. 1 Vyhlášky“ je třeba 

doplnit bližší popis a významové souvislosti (vazby) s dalšími 

objekty a zařízeními, které jsou předmětem základního obsahu 

DTM kraje dle Vyhlášky DTM kraje.  

Vysvětleno. 

Bližší popis bude součástí ontologického popisu, který 

je součástí dokumentace Jednotného výměnného 

formátu a bude zveřejněn na portálu IS DMVS. 

242 Z Obecně k návrhu 

Obsah Vyhlášky je třeba rozšířit o informaci, že do souboru 

údajů ve výměnném formátu (§ 6, odst. 2 Vyhlášky) lze 

zaznamenat údaje o dalších objektech a informace související 

s potřebami veřejné správy při provozu a správě majetku 

(budovy, objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

DTI). Tyto další údaje a informace budou ve struktuře 

výměnného formátu jednoznačně označeny jako „rozšiřující“. 

Aktualizační data DTM předaná stavebníkem nebo editorem 

DTI prostřednictvím jednotného rozhraní (§ 4d, odst.3b, z47) 

budou takto zaznamenána v jediné nedělené dokumentaci 

(podklad pro zápis objektů stavby nebo zařízení pod jedním 

identifikátorem záznamu dokumentace DTM). Aktualizaci 

„Základní prostorové situace ZPS“ z aktualizační dokumentace 

zajistí v přenesené působnosti krajský úřad, jako „Správce 

digitální technické mapy kraje“. Aktualizační dokumentace 

bude souběžně redistribuována „Správcem DTM“ na další 

relevantní editory DTI kteří zodpovídají za provoz a správu 

majetku v pasportizačních systémech veřejné správy. 

Neakceptováno. 

Faktické rozšíření obsahu DTM o objekty a zařízení, 

které nejsou definovány prováděcí vyhláškou, není 

zakázáno a je na rozhodnutí kraje, zda obsah pro své 

potřeby rozšíří. Předávání a poskytování těchto údajů 

však bude muset probíhat mimo IS DMVS a DTM, 

přičemž i pro tyto údaje bude využitelná struktura JVF 

DTM. 

Související připomínky: 242, 405. 

 

243 D Obecně k návrhu Vysvětleno. 

Připomínka nemá přímý vztah k textu vyhlášky. 

Předpokládá se ovšem, že metodika pro jednotné 
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K typům objektů uvedených v „Příloze č. 1 Vyhlášky“ je třeba 

doplnit metodické návody pro pořizování a předávání dat 

v  kvalitě DTM ČR ve výměnném formátu (dle § 6 Vyhlášky).  

Soubor údajů o stavbě se bude v rámci „Digitalizace stavebního 

řízení DSŘ“ zapisovat z elektronické dokumentace stavby do 

DTM kraje. Metodické návody určí míru a způsob propsání 

„Digitálního modelu stavby“ do datového fondu  DTM (ZPS, 

DTI).   

pořizování a předávání dat DTM bude vytvořena 

v průběhu implementační fáze. 

 

  

Olomouck

ý kraj 

244 D K § 2 odst. 5, písm. a)  

Doporučujeme, aby bylo z textu vypuštěno slovo „záměru“. 

Zdůvodnění:  

Způsob zápisu není jednotný s ostatními ustanoveními stejného 

znění, tedy s § 2 odst. 1 písm. a) a s § 2 odst. 3 písm. a). Zde 

také není konkretizováno čeho kategorie, skupina a typ se 

eviduje. Nepovažujeme proto za nutné, aby byl v tomto 

ustanovení typ definován. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

245 Z K § 2 odst. 5, písm. d) 

Navrhujeme, aby bylo z textu vypuštěno písmeno „a“. 

Zdůvodnění:  

Jde zjevně o pozůstatek jiného textu a rovněž se jedná o 

gramatickou chybu s čárkou před spojkou a.   

Akceptováno. 

Text upraven. 

246 Z K § 2 odst. 5 

Navrhujeme upravit jednotlivá písmena v odstavci tak, aby byla 

uvedena v abecedním pořadí od písmene a) a odpovídala 

legislativně technickým požadavkům na členění právního 

předpisu. 

Zdůvodnění:  

Písmena uvedená v odstavci 5 navazují na písmena uvedená 

v odstavci 3. Dle legislativně technických požadavků na členění 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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právního předpisu by měla být písmena uvedena v abecedním 

pořadí od písmene a) tak, jak je také uvedeno v odstavci 6, 

který na odstavec 5 odkazuje. 

247 Z K § 4 odst. 3 

Navrhujeme upravit jednotlivá písmena v odstavci tak, aby byla 

uvedena v abecedním pořadí od písmene a) a odpovídala 

legislativně technickým požadavkům na členění právního 

předpisu. 

Zdůvodnění: 

Písmena uvedená v odstavci 3 navazují na písmena uvedená 

v odstavci 2. Dle legislativně technických požadavků na členění 

právního předpisu by měla být písmena uvedena v abecedním 

pořadí od písmene a). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

248 D K § 5 odst. 1 

Doporučujeme zkratku „portál“ doplnit o písmena „DMVS“ na 

text ve znění „portál DMVS“. 

Zdůvodnění:  

Označení „portál“ může být zavádějící a může být zaměněn 

např. s Národním geoportálem územního plánování. Doplnění 

„DMVS“ bude dle našeho názoru přesnější. 

Neakceptováno. 

Legislativní pravidla použití zkratky v takovémto 

případě neumožňují – viz čl. 40 Legislativních 

pravidel vlády.  

 

249 Z K § 5 odst. 6, věta první 

Navrhujeme za slova „ve formě ohlášení“ doplnit slovní spojení 

„prostřednictvím jednotného rozhraní, jehož internetová adresa 

je zveřejněna na portálu“, popř. „prostřednictvím jednotného 

rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na portálu 

DMVS“, a to bude-li akceptována připomínka č. 5 k § 5 odst. 1 

o použití zkratky „portál DMVS“. 

Zdůvodnění:  

Je důležité zajistit jednotný způsob ohlášení. Zjednoduší se tím 

samotné zpracování, předejde se případným nedostatkům 

Vysvětleno. 

Skutečnost, že ohlášení se podává prostřednictvím 

jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) 

zeměměřického zákona, plyne přímo z § 4b odst. 9 

tohoto zákona. Ohlášení bude podáváno 

prostřednictvím elektronického formuláře, v jehož 

rámci bude ověřena identita přes NIA. 
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v ohlášení a zamezí se nejednoznačnostem ve způsobu podání 

ohlášení. 

250 D K příloze č. 1, v textu: Objekty a zařízení, které jsou 

obsahem digitální technické mapy, se člení do těchto 

kategorií  

Doporučujeme zachovat jednotnost v psaní malých a velkých 

písmen u jednotlivých kategorií. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

251 D K příloze č. 1, v textu: Použité zkratky: Doporučujeme 

zachovat jednotnost v psaní malých a velkých písmen u 

jednotlivých zkratek. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

252 Z K příloze č. 1, kategorie 2, Skupina: Zařízení dopravních 

staveb, typ objektu: nosič dopravního zařízení 

Navrhujeme doplnit výčet předávaného údaje „typ dopravního 

zařízení“ o hodnotu „nerozlišeno“ popřípadě „sdružené“. 

Zdůvodnění:  

V řadě případů slouží nosič pro více typů dopravního zařízení. 

Akceptováno jinak. 

Objekt nosič dopravního zařízení byl vypuštěn. 

253 Z K příloze č. 1, kategorie 2, Skupina: Zařízení dopravních 

staveb, typ objektu: portál dopravního zařízení: 
Navrhujeme doplnit výčet předávaného údaje „typ dopravního 

zařízení“ o hodnotu „nerozlišeno“ popřípadě „sdružené“. 

Zdůvodnění:  

V řadě případů slouží portál pro více typů dopravního zařízení. 

Akceptováno jinak. 

Objekt portál dopravního zařízení byl vypuštěn. 

254 Z K příloze č. 1, kategorie 3, Skupina: Nádrž, typ objektu: 

vodní nádrž, rybník, přehrada: Navrhujeme doplnit vedené 

údaje o „typ nádrže“ s hodnotami: „vodní nádrž“, „rybník“, 

„přehrada“, „nezjištěno“. 

Zdůvodnění:  

Neakceptováno. 

Bude doplněn atribut “typ vodní nádrže” s hodnotami 

„vodní nádrž“, „průmyslová nádrž“, „dešťová 

usazovací nádrž“, „dešťová průsaková nádrž“, 

„požární nádrž (účelová)“, „jiný typ nádrže“. 
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V jednotlivých typech objektů spatřujeme zásadní rozdíly. Je 

zásadní rozdíl, zda se jedná o vodní nádrž nebo rybník. 

Rybník je vodní nádrž, ve které se provozuje 

rybníkářství – podmnožina vodní nádrže – viz § 2 

písm. c) zákona o rybářství a připomínka č. 201 

Ministerstva zemědělství. 

255 D K příloze č. 1, kategorie 3, Skupina: Technické 

protipovodňové opatření, typ objektu: protipovodňová 

hráz:  

Doporučujeme nahradit hodnotu předávaného údaje typ 

protipovodňové zábrany „mobilní protipovodňová zábrana“ na 

„stavební základy pro mobilní protipovodňové zábrany“. 

Zdůvodnění: 

Mobilní protipovodňová zábrana je ze své podstaty 

demontovatelná, přenositelná a pouze dočasná a není tedy 

vhodné jí vést jako prvek DTM. Jeví se nám vhodnější vést 

v DTM pouze stavbu pro její ukotvení, tedy stavební základy 

s kotevními prvky pro mobilní protipovodňovou zábranu. 

Zároveň máme pochybnosti o proveditelnosti mapování 

mobilní zábrany, jako plošného prvku, i z tohoto důvodu je 

proveditelné zmapovat v plošné geometrii spíše stavební 

základy. V souvislosti s připomínkou ale upozorňujeme, že 

naše připomínka je pouze obecného charakteru upozorňující na 

podstatu problému a v případě akceptace doporučujeme 

upřesnit terminologii dle příslušných technických standardů a 

norem. 

Akceptováno. 

Typ protipovodňové zábrany „mobilní protipovodňová 

zábrana“ bude změněn na “stavební základy mobilní 

zábrany” (termín “protipovodňová” je uveden v názvu 

atributu a není ho proto třeba opakovaně uvádět ve 

výčtu hodnot). 

 

256 D K příloze č. 1, kategorie 4, Skupina: Elektrické vedení, typ 

objektu: jiná technologická stavba TI:  

Doporučujeme doplnit vedené údaje o „typ technologické 

stavby TI“, popř. „popis technologické stavby TI“. 

Zdůvodnění:  

Bez navrhovaného doplněného pole bude chybět jakákoliv 

informace, o jaký typ stavby se jedná. 

Akceptováno částečně. 

Bude doplněn atribut popis pro všechny objekty TI a 

DI. Údaje o podrobném členění typů technologických 

staveb TI je předmětem pasportních systémů, které 

nemůže DTM obsáhnout. 
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257 Z K příloze č. 1, kategorie 4, Skupina: Elektrické vedení, typ 

objektu: stanice elektrické sítě, vedené údaje: druh stanice 

rozvodné sítě: Navrhujeme formulovat hodnoty vedených 

údajů v jednotném čísle. 

Zdůvodnění: Sjednocení formulace v celém dokumentu. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

258 D K příloze č. 1, kategorie 4, Skupina: Produktovod: typ 

objektu: technologický objekt sítě produktovodu:  

Doporučujeme doplnit vedené údaje o „typ technologického 

objektu produktovodu“, popř. “popis technologického objektu 

produktovodu“. 

Zdůvodnění: 

Bez navrhovaného doplněného pole bude chybět jakákoliv 

informace, o jaký typ objektu se jedná. 

Akceptováno. 

Podrobnější dělení technologických objektů sítě 

produktovodu je nad rámec DTM, je předmětem 

pasportních systémů a může se v čase měnit. Bude 

doplněn společný atribut “popis”. 

259 D K příloze č. 1, kategorie 4, Skupina: Zařízení speciálních 

staveb: typ objektu: jiné zařízení speciálních staveb 

(bodové):  

Doporučujeme buď doplnit výčet předávaného údaje „typ 

jiného zařízení speciálních staveb“ o hodnotu „nezjištěno“, 

popř. „nerozlišeno“. 

Zdůvodnění:  

Domníváme se, že stávající výčet hodnot nemusí být konečný a 

jakýkoliv další jiný typ zařízení by nebylo možné nikam 

zařadit. 

Akceptováno. 

Atribut „typ jiného zařízení speciálních staveb“ bude 

rozšířen o hodnotu „nerozlišeno“. 

  

260 D K příloze č. 1, kategorie 5, Skupina: Stavba důlní a pro 

těžbu: 

Doporučujeme zařadit mezi typy objektů objekt „výsypka“. 

Zdůvodnění:  

Akceptováno jinak. 

Bude doplněn typ objektu “úložné místo těžebního 

odpadu” do skupiny “Důlní díla a důlní stavby” jako 

součást ZPS. Viz také vypořádání připomínky č. 233. 
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Jedná se o další objekt důlní činnosti, kde není jasné, kam 

zařadit. 

 

261 Z K příloze č. 1, kategorie 6, Skupina: Sportoviště a hřiště pro 

rekreaci: typ objektu: hřiště:  

Navrhujeme doplnit vedené údaje o „typ hřiště“ s hodnotami: 

„dětské“, „sportovní“, „multifunkční“, „nezjištěno“. 

Zdůvodnění:  

V jednotlivých typech objektů spatřujeme zásadní rozdíly. Je 

zásadní rozdíl, zda se jedná o hřiště s houpačkami nebo o 

fotbalové či basketbalové hřiště pro veřejnost. Zároveň jsme si 

vědomi, že náš návrh hodnot nemusí být úplný a konečný. 

Neakceptováno. 

Jedná se o podrobnou informaci, jejíž vedení by 

nadměrně zatěžovalo správu a aktualizaci DTM, tyto 

informace jsou pasportního charakteru a mají být 

vedeny v jiných IS veřejné správy. 

262 Z K příloze č. 1, kategorie 6, Skupina: Stavba kulturní, 

sakrální: hřbitov: 

Navrhujeme rozšířit kategorii hřbitov o další typy objektů 

související s pohřebnictvím. 

Zdůvodnění:  

Ve výčtu typů objektů je uveden pouze hřbitov, což 

považujeme za neúplné a navrhujeme toto změnit např. na 

pohřebnictví a do vedených údajů přidat možnost typ 

pohřebnictví, který by se dále dělil na hodnoty: hřbitov, urnový 

háj, rozptylová louka,  krematorium, pohřebiště, válečný hrob, 

pietní místo, nerozlišeno. 

Neakceptováno. 

Podrobnější dělení typu objektu “hřbitov” je nad rámec 

DTM, DSŘ a je předmětem pasportních systémů. Pro 

potřeby evidence dalších údajů k objektu bude k 

dispozici atributu “popis”, který bude dostupný pro 

všechny typy objektů. 

263 Z K příloze č. 1, kategorie 7, Skupina: Zařízení staveb: typ 

objektu: nosič technického zařízení:  

Navrhujeme doplnit výčet předávaného údaje „typ nosiče 

technického zařízení“ o hodnotu „nerozlišeno“, popř. 

„sdružené“. 

Zdůvodnění:  

Akceptováno. 

Do údaje „typ nosiče technického zařízení“ bude 

doplněna hodnota „sdružené“. 
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V řadě případů může nosič sloužit pro více typů zařízení. 

 

264 D K příloze č. 1, kategorie 8, Skupina: Udržovaná zeleň:  

Doporučujeme doplnit liniový typ objektu „udržovaná liniová 

zeleň“, zejména pro aleje. 

Zdůvodnění:  

Mapování aleje pomocí plošného vymezení nám připadá 

nerealizovatelné, spíše doporučujeme aleje evidovat liniově. 

Aleje přitom považujeme za důležitý obsah ZPS DTM. 

Neakceptováno. 

Z hlediska udržitelnosti validních dat v DTM se jedná 

o typ objektu, který se může v čase významně měnit a 

pro který nelze zajistit režim aktualizace dat na 

základě procesů stavebního zákona. Dále se jedná o 

prvek pasportního charakteru, který jsou nad rámec 

DTM. 

 

265 Z K příloze č. 1, kategorie 10, Skupina: Drážní doprava - 

záměry: typ objektu: osa speciální železniční dráhy - záměr:  

Navrhujeme doplnit typ geometrie. 

Zdůvodnění:  

V textu návrhu tento typ chybí. 

Akceptováno. 

Typ geometrie bude doplněn ve formě “linie”. 

266 Z K příloze č. 1, kategorie 10, Skupina: Letecká doprava - 

záměry: typ objektu: zastávka, stanice veřejné hromadné 

dopravy – záměr:  

Navrhujeme přesunout typ objektu ze skupiny „Letecká 

doprava – záměry“ do příslušné skupiny typů objektů. Zároveň 

navrhujeme doplnit chybějící stavový typ tohoto objektu, tedy 

„zastávka, stanice veřejné hromadné dopravy“, a to opět do 

příslušné skupiny typů objektu. 

Zdůvodnění:  

Pro stávající zastávky a stanice VHD chybí definovaný typ 

objektu, pravděpodobně pro chybu z opomenutí. Zároveň 

předpokládáme, že zařazení záměrů zastávek mezi leteckou 

dopravu je rovněž chybné. 

Akceptováno jinak. 

Typ objektu “zastávka, stanice veřejné hromadné 

dopravy – záměr” byl u letecké dopravy zrušen. Do 

skupiny “Silniční doprava - záměry” přesunut nebude, 

neboť objekty tohoto typu nejsou vedeny ani ve 

skupině „Silniční doprava“. Vedení záměrů ohledně 

takových objektů, které následně samy nejsou 

obsahem 

Jihočeský 

kraj 

267 Z K § 2 odst. 5 Akceptováno. 
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Požadujeme přeformulovat větu takto: „O záměrech na 

provedení změn dopravní a technické infrastruktury, které 

vyžadují zohlednění v územně analytických podkladech 

podle zvláštního právního předpisu, se v digitální technické 

mapě vedou“, s uvedením odkazu na § 27 zákona č. 183/2006 

Sb. 

 

Odůvodnění připomínky: 

Zejména je nutné z věty vypustit část věty: „svým územním 

rozsahem nebo požadavkem na územní ochranu“. Do ÚAP jsou 

podle uvedeného paragrafu předávány údaje o dopravní a 

technické infrastruktuře, včetně jejich záměrů na provedení 

změn v území. Podrobnost dat a územní rozsah řeší ÚAP jen 

v souvislosti s určením, zda se jedná o ÚAP obce (územní 

plány, regulační plány) nebo o ÚAP kraje (zásady územního 

rozvoje). Co tedy znamená zde specifikovaná množina dat 

„které svým územním rozsahem nebo požadavkem na územní 

ochranu“, jak bude aplikována? Domníváme se, že s ohledem 

na charakter DTM by záměry evidovány být neměli vůbec. 

Text upraven. 

 

268 Z K § 4 

Požadujeme doplnit pod zjednodušenou evidenci i záměry 

dopravní a technické infrastruktury.  

 

Odůvodnění připomínky: 

U záměrů je poloha vždy jen virtuální, nelze ji označit za údaj 

dle požadovaných parametrů přesnosti. 

Neakceptováno. 

Smyslem zjednodušené evidence je umožnit využití již 

existujících údajů o DTI, které však nedosahují 

potřebné přesnosti či úplnosti. U záměrů o takový 

případ nejde, není důvod, proč by se mělo jednat o 

zjednodušenou evidenci. Jejich evidence bude úplná a 

její rozsah bude odpovídat povaze tohoto typu 

obsahového prvku DTM.  

Zjednodušení se týká zejména možnosti neuvedení 

údajů o podrobných vlastnostech objektů. S ohledem 

na to, že typy objektů vztahující se k záměrům nemají 

téměř žádný atributový popis, nelze v jejich případě 

uvažovat o jeho dalším zjednodušení. 
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269 D K § 5 odst. 6 

Předkládání změn popisných údajů formou ohlášení. 

Co znamená forma ohlášení s ohledem na editora? Bude-li se 

jednat o změnu údaje ze základní prostorové situace 

(polohopis), potom editaci provede kraj. Přijme tedy ohlášení a 

zedituje potřebnou změnu v datech. Pokud se ale bude jednat o 

změnu údaje sítí, kde editorem je sám vlastník (provozovatel či 

správce), potom editor sám sobě podá ohlášení o změně 

popisného údaje a ten si potom sám zapracuje? Komu a proč 

bude editor sítí dopravní a technické infrastruktury vyhotovovat 

hlášení? Nebo zde se uvažuje změna editora takto podané 

změny, tedy formou ohlášení? 

Vysvětleno. 

Zákon důsledně rozlišuje mezi předáváním údajů 

stavebníkem do DTM podle § 4b odst. 9 ZemZ a 

zápisem údajů editorem podle § 4b odst. 8 ZemZ. 

Správci technické infrastruktury jsou editory DTM a 

provádějí primárně zápis podle § 4b odst. 8 ZemZ, 

nikoliv předávání údajů. Vlastník, resp. správce nebo 

provozovatel dopravní a technické infrastruktury tedy 

nebude podávat ohlášení, ale provede změnu ve svém 

AIS, která se přes IS DMVS propíše do DTM kraje 

v souladu s § 4b odst. 4 a odst. 7 ZemZ. 

 

270 Z K § 6 odst. 3 

Uvedené znění § 6 odstavce 3 zakládá na rozpor 

s ustanovením § 4b odst. 8 zákona 200/1994 Sb., kde je 

uvedeno, že má být zaznamenána každá změna 

BEZODKLADNĚ.  
 

Odůvodnění připomínky: 

Je pravda, že v ÚAP se tato praxe předávání aktualizovaných 

údajů za určité časové rozmezí ujala, ale bylo to tiše tolerováno 

jako jeden ze způsobů naplnění podstaty slůvka „bezodkladně“. 

Nyní se však tato tolerovaná praxe zavádí výslovně ve 

vyhlášce, čímž se dostává vyhláška do rozporu se zákonem. 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 4b odst. 8 ZemZ upravuje okamžik 

zápisu změny DTI a ZPS do DTM kraje. Ustanovení § 

6 odst. 3 vyhlášky hovoří o podobě výměnných 

formátů DTM kraje, které budou poskytovány 

uživatelům a konzumentům dat DTM. Nejedná se tedy 

o žádný rozpor, neboť zmiňovaná ustanovení se týkají 

zcela odlišných situací. 

  

271 Z K § 7 odst. 2 

„... neodborně používá …“ 

Není zřejmé, co je myšleno souslovím „neodborně používá“, 

navíc by toto mělo být asi řešeno prostřednictvím přestupku a 

sankce (jedná se o informační systém veřejné správy). 

Akceptováno částečně. 

Do důvodové zprávy budou doplněny příklady chování 

neodborného používání služby. Může se jednat o 

chování záměrné, například o hackerské útoky, ale i 

nezáměrné, například nesprávné naprogramování na 

straně uživatelské aplikace, která by například 

odesílala požadavek na poskytnutí veřejné části 
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DMVS z celého kraje každých několik minut nebo by 

neustále opakovala chybný dotaz apod. 

Bude upraveno podmínkami užití aplikace a služeb, 

uveřejněnými na stránkách Úřadu. 

Nejedná se o sankci, nýbrž o ochranné opatření 

k zabezpečení řádného provozu informačního systému 

DTM. 

Související připomínka: 89, 271. 

272 D K § 8 odst. 4 

Odkaz na § 161 stavebního zákona 

Upozornění na skutečnost, že § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb. se vztahuje pouze na technickou infrastrukturu, nikoliv na 

dopravní infrastrukturu. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

273 Z K § 8 odst. 6 

Vypustit slovo „nebo“ 

 

Odůvodnění připomínky: 

Zájmové území dopravní infrastruktury, vymezující působnost 

vlastníka nebo správce nebo provozovatele, je uvedeno 

v odstavci (5). Odstavec (6) hovoří o tomtéž, ale pouze u 

technické infrastruktury. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

274 Z K příloze č. 1 

Kategorie 10. Záměry na změnu využití území 

U všech záměrů připustit jakýkoliv druh geometrie – bod, 

linie, polygon. 

 

Odůvodnění připomínky: 

Záměry bývají v různém stupni rozpracovanosti, od ideových 

Akceptováno jinak. 

Pojem „záměr“ v Příloze č. 1 vyhlášky odpovídá 

pojmu dle Přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

– „záměry na provedení změn v území“ ve vztahu k 

jevům Územně analytických podkladů. Záměry v 

ideovém stupni rozpracovanosti nejsou předmětem 

DTM, tj. v DTM nejsou evidovány. Vyjádření záměrů 

má charakter koridoru pro stanovení územní ochrany v 

územně plánovacích dokumentacích, proto je 
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zákresů, po zákres dle projektové dokumentace. Pro ÚPD navíc 

pracuje s koridory pro budoucí umístění stavby, je pro ni tudíž 

nejvhodnější informací o území, kde se má změna využití 

území v budoucnu odehrát. 

nejvhodnějším způsobem vyjádření plocha. Bude 

umožněno i vyjádření linií, volba bude na editorovi. 

275 Z K příloze č. 1 

Kategorie 10. Záměry na změnu využití území 

Jako povinnou součást vedených údajů doplnit „ZDROJ“. 

 

Odůvodnění připomínky: 

Zdroj záměru, resp. stupeň prověření záměru, je pro územní 

plánování velmi cennou a důležitou informací. Stupeň 

prověření evidovaného záměru může nabývat různých hodnot – 

orientační (ideový), vyhledávací studie, technicko-ekonomická 

studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, EIA a jiné. Bez 

informace o stupni prověření evidovaného záměru je údaj těžko 

využitelný pro další územně plánovací nebo povolovací 

činnost. 

Akceptováno. 

Ke všem typům objektů v kategorii 10 - Záměry na 

změnu využití území, bude doplněn atribut “zdroj”. 

 

276 Z K příloze č. 1 

Kategorie 10. Záměry na změnu využití území 

Jako povinnou součást vedených údajů doplnit „Závazná 

ÚPD“, nabývající hodnot „ANO“, „NE“. Vhodné by bylo 

doplnění ještě popisného pole k ÚPD, kam by vlastník uvedl 

např. druh ÚPD, kde je záměr obsažen (ZÚR, ÚP), případně by 

uvedl informaci, že nelze dle ÚPD záměr umístit z důvodu 

upřesnění trasy aj. 

 

Odůvodnění připomínky: 

Donedávna byly záměry na změny využití území součástí 

územně analytických podkladů dle § 27 zákona č. 183/2006 Sb. 

Přesunutím evidence záměrů dopravní a technické 

infrastruktury pod DTM vzniká pro územní plánování a jeho 

Neakceptováno. 

Soulad s ÚPD musí být zjišťován a monitorován v 

rámci agendy ÚAP, nikoli na úrovni poskytovatele 

údaje. Poloha záměru stejně jako identifikace se může 

mezi DTM a ÚPD lišit. 
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činnost chaos. Záměr, který vlastník vloží do DTM, totiž může 

již být součástí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD), a 

to na úrovni kraje (ZÚR) nebo na úrovni obce (ÚP). Znamená 

to, že již byl záměr a jeho dopad do území prověřen a byl pro 

něj v ÚPD vymezen koridor. Koridor vymezený v ÚPD pro 

tento záměr znamená možnost umístění této stavby a její 

následné povolení. Pokud jde však o záměr, který dosud není 

součástí platné ÚPD, potom je potřeba nejprve pro daný záměr 

vymezit v ÚPD potřebný koridor. 

Bez informace o stupni prověření záměru a bez informace o 

tom, zda je daný záměr již součástí platné ÚPD, bude nutné 

vždy ještě kontaktovat jednotlivé vlastníky (provozovatele, 

správce) s žádostí o poskytnutí těchto doplňujících informací, 

což považujeme za zbytečnou komplikaci a obtěžování a 

evidence záměrů v DTM se tak míjí účinkem. 

 

277 Z K příloze č. 1 

Doplnit chybějící použité zkratky – např. BRO, NO. 

 

Odůvodnění připomínky: 

V tabulkách k jednotlivým kategoriím objektů a zařízení jsou 

používány nevysvětlené zkratky – namátkově zjištěny 

nevysvětlené zkratky BRO, NO. 

Vysvětleno. 

Pojmy a zkratky budou vysvětleny v ontologickém 

popisu, který je součástí dokumentace Jednotného 

výměnného formátu a bude zveřejněn na portálu IS 

DMVS. 

  

278 D K příloze č. 1 

V kategorii 2. Dopravní stavby, skupina: Silniční doprava, Typ 

objektu: Osa pozemní komunikace odlišit účelové komunikace 

na účelové komunikace veřejné a účelové komunikace 

neveřejné 

Neakceptováno. 

Podrobnější dělení účelových komunikací je 

předmětem pasportních systémů a je nad rámec DTM. 

279 Z K příloze č. 1 

V kategorii 3. Vodohospodářské stavby, skupina: Odběr, jímání 

vody, Typ objektu: Studna přidat údaje:  

Neakceptováno. 

Podrobnější dělení typu objektu “studna” je 

předmětem pasportních systémů a je nad rámec DTM. 

DTM však vytváří podmínky pro vznik budoucí 
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„Účel“ … nabývající hodnot: „veřejná“, „soukromá“ 

„Zásobování“ … nabývající hodnot: „individuální“, 

„hromadná“ 

 

Odůvodnění připomínky: 

Pro územní plánování je informace o veřejném nebo 

soukromém využití tohoto druhu vodního zdroje velmi důležitá, 

neméně důležitá, zejména s ohledem na vydávání závazných 

stanovisek orgánů územního plánování, je i informace, zda se 

jedná o studnu individuálního nebo hromadného zásobování. 

evidence, ve které by uvedené údaje mohly být vedeny 

např. v návaznosti na systém údajů o stavbě v rámci 

DSŘ. 

 

280 D K příloze č. 1 

Upozorňujeme na nepřesné stanovení kategorií v příloze č. 1 

pro třídění objektů a zařízení, které jsou obsahem DTM. 

Např. existuje kategorie 3. Vodohospodářské stavby a kategorie 

4. Speciální stavby – technická infrastruktura, přičemž 

v kategorii 4 jsou obsaženy vodovody, vodojemy, kanalizace 

apod., které jsou však vodohospodářskými stavbami, takže 

fakticky by mohly patřit i do kategorie 3. 

Vysvětleno. 

Zařazení vodovodů, vodojemů, kanalizací do kategorie 

4. Speciální stavby – technická infrastruktura, je 

provedeno zejména s ohledem na jejich vazbu na 

prvky sítí technické infrastruktury, pro které byla 

primárně uvedená kategorie vytvořena. Zavedené 

kategorie a skupiny slouží pouze pro účely 

přehlednosti a nemají žádnou souvislost s dělením 

staveb podle stavebního zákona nebo jiných právních 

předpisů. 

Jihomoravs

ký kraj 
281 D K úvodní větě 

Cituje-li se jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl 

novelizován několikrát, uvedou se kromě původního právního 

předpisu jen ty novely, kterými bylo toto ustanovení 

novelizováno a v jejichž znění je citované ustanovení platné 

v době citace (srov. čl. 65 Legislativních pravidel vlády). 

Vysvětleno. 

V úvodní větě jsou citovány všechny novely, jimiž 

bylo novelizováno ustanovení § 20 odst. 1. 

Nedomníváme se, že čl. 65 LPV se vztahuje pouze na 

jednotlivá písmena. 

282 D K § 1 

Kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že mezi více možností, 

které musí být splněny současně, se vloží čárky a mezi poslední 

dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše 

(srov. čl. 42 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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283 D K § 2 

Kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že mezi více možností, 

které musí být splněny současně, se vloží čárky a mezi poslední 

dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše 

(srov. čl. 42 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

V případě, že je před „a“ vložená věta, vsuvka nebo 

samostatný větný člen, musí být před „a“ čárka 

uvedena i v případě kumulativního výčtu. 

 

284 D K § 2 

V § 2 odst. 5 je nesprávné členění na písm. f) – k). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

285 D K § 4 

Kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že 

a) mezi více možností, které musí být splněny současně, se 

vloží čárky a mezi poslední dvě možnosti se vloží slovo „a“, 

před nímž se čárka nepíše, nebo 

b) při pouze dvou možnostech, které musejí být splněny 

současně, se mezi tyto možnosti vloží slovo „a“, před nímž 

se čárka nepíše 

(srov. čl. 42 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

286 D K § 4 

V § 4 odst. 3 je nesprávné členění na písm. c) – f). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

287 D K § 5 

Kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že při pouze dvou 

možnostech, které musejí být splněny současně, se mezi tyto 

možnosti vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše (srov. čl. 

42 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno jinak. 

Vložena spojka „nebo“, neboť se zde nejedná o 

kumulativní výčet, ale o vyjádření možností (čl. 42 

odst. 1 LPV). 

288 D K § 6 

Kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že mezi více možností, 

které musí být splněny současně, se vloží čárky a mezi poslední 

dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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(srov. čl. 42 Legislativních pravidel vlády). V případě, že je před „a“ vložená věta, vsuvka nebo 

samostatný větný člen, musí být před „a“ čárka 

uvedena i v případě kumulativního výčtu. 

289 D K § 8 

Kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že mezi více možností, 

které musí být splněny současně, se vloží čárky a mezi poslední 

dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše 

(srov. čl. 42 Legislativních pravidel vlády). 

V odst. 6 přebývá spojka „nebo“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

V případě, že je před „a“ vložená věta, vsuvka nebo 

samostatný větný člen, musí být před „a“ čárka 

uvedena i v případě kumulativního výčtu. 

 

290 D K § 9 

Kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že mezi více možností, 

které musí být splněny současně, se vloží čárky a mezi poslední 

dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše 

(srov. čl. 42 Legislativních pravidel vlády). 

Není zřejmé, z jakého důvodu se v textu užívá odlišná spojka 

„či“ a obrácený slovosled označení „technická či dopravní 

infrastruktura" namísto dosud užívané spojky „nebo“ a 

slovosledu označení „dopravní nebo technická infrastruktura“.  

Varianty se vyjadřují spojkami „nebo“ a „anebo“ (srov. čl. 42 

Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 

Text upraven. 

V případě, že je před „a“ vložená věta, vsuvka nebo 

samostatný větný člen, musí být před „a“ čárka 

uvedena i v případě kumulativního výčtu. 

291 D K příloze č. 1 

Úvodní členění jednotlivých kategorií (1. – 11.) obsahuje 

nejednotné označení jednotlivých kategorií velkými i malými 

počátečními písmeny. 

Členění staveb dle přílohy č. 1 návrhu vyhlášky, bodu 5. Stavby 

pro průmyslové účely a hospodářství, Skupina odpadové 

hospodářství neodpovídá terminologii a členění staveb pro 

odpadové hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Akceptováno částečně a vysvětleno. 

Velikosti počátečních písmen u kategorií budou 

opraveny. 

Podrobnější dělení typů objektů v kategorii 5. Stavby 

pro průmyslové účely a hospodářství ve skupině 

odpadové hospodářství je předmětem pasportních 

systémů a je nad rámec DTM. DTM však vytváří 

podmínky pro vznik budoucí evidence, ve které by 

uvedené údaje mohly být vedeny např. v návaznosti na 

systém údajů o stavbách v rámci DSŘ. 
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Navrhujme členění stanovit na: 

- Skládka odpadů (skládky odpadů skupin S-NO, S-OO, S-IO). 

- Zařízení k energetickému využívání nebo odstraňování 

odpadů (obsahuje spalovny komunálního a nebezpečného 

odpadu, cementárnu). 

- Odkaliště – je spíše vodohospodářské zařízení. 

- Zařízení na sběr a výkup odpadů vč. překladišť (obsahuje 

sběrné dvory obcí, překladiště, skladové a shromažďovací 

plochy stavebních sutí, sběrny a výkupny druhotných 

surovin). 

- Zařízení na odstraňování nebo využívání BRO (obsahuje 

kompostárny, skladové plochy a zařízení pro úpravu kalů 

z čistíren odpadních vod, sklady BRO). 

- Zařízení na odstraňování nebo využívání ostatních a 

nebezpečných odpadů (mimo výše uvedené) (obsahuje 

biodegradační plochy, recyklační plochy stavebních a 

demoličních odpadů, sklady odpadů, plochy terénních úprav 

apod.). 

K jednotlivým návrhům ke kategorii 5. Stavby pro 

průmyslové účely a hospodářství, Skupina odpadové 

hospodářství. 

Skládka odpadů - vysvětlení bude uvedeno v 

ontologickém popisu. 

Zařízení k energetickému využívání nebo odstraňování 

odpadů - jedná se o prvek pasportního charakteru, 

který je nad rámec DTM. 

Odkaliště - ponecháno v kategorii 5. 

Zařízení na sběr a výkup odpadů vč. překladišť - jedná 

se o prvek pasportního charakteru, který je nad rámec 

DTM. 

Zařízení na odstraňování nebo využívání BRO - bude 

sloučeno pod jeden typ objektu viz níže. 

Zařízení na odstraňování nebo využívání ostatních a 

nebezpečných odpadů - jedná se o prvek pasportního 

charakteru, který je nad rámec DTM. 

V rámci skupiny odpadové hospodářství budou dále 

sloučeny typy objektů “zařízení na odstraňování BRO” 

a “zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu” 

pod jeden typ objektu “zařízení na odstraňování, 

využívání nebo sběr odpadů”. Popis typu objektu bude 

uveden v ontologickém popisu, který je součástí 

dokumentace Jednotného výměnného formátu a bude 

zveřejněn na portálu IS DMVS. 

 

292 D K příloze č. 4 

Kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že mezi více možností, 

které musí být splněny současně, se vloží čárky a mezi poslední 

dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše 

(srov. čl. 42 Legislativních pravidel vlády). 

Text přílohy hovoří o „digitální technické mapě“ (název 

přílohy, odst. 1 a uvedený vzor podpisového pole) i o 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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„technické mapě“ (odst. 2, 5 a 8). Zvláštní část důvodové 

zprávy zmiňuje pouze „digitální technické mapy“. 

293 D K důvodové zprávě 

Obecná část důvodové zprávy v bodu 2 zavádí legislativně 

technickou zkratku „digitální technická mapa“ a tuto je třeba 

důsledně používat (srov. zvláštní část důvodové zprávy 

k příloze č. 1 a 3). 

Obecná část důvodové zprávy v bodu 2 zavádí legislativně 

technickou zkratku „DTI“ a tuto je třeba důsledně používat 

(srov. zvláštní část důvodové zprávy k § 3 a § 4). 

Obecná část důvodové zprávy v bodu 4 hovoří nejednotně o 

„návrhu vyhlášky“ a „navrhované novele vyhlášky“.   

Obecná část důvodové zprávy v bodu 7 obsahuje předposlední 

větu, končící neúplným slovním spojením „které od 25. května 

2018.“.  

Obecná část důvodové zprávy v bodu 9 obsahuje následující 

zcela nedostatečné zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo 

obranu státu: „Údaje důležité z hlediska obrany státu, vnitřního 

pořádku a bezpečnosti budou v digitální technické mapě vedeny 

a poskytovány takovým způsobem, který bude dohodnut 

s příslušným státním orgánem.“ (srov. obdobně čl. 49 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády).  

Zvláštní část důvodové zprávy užívá nejednotně označení 

„Český úřad zeměměřický a katastrální“ a „Úřad“. 

Zvláštní část důvodové zprávy k § 2 v prvním odstavci větě 

druhé pravděpodobně postrádá zvratné sloveso „se“. 

Akceptováno částečně. 

Text upraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Označený text vychází přímo ze znění zeměměřického 

zákona (§ 4b odst. 6), k jehož provedení se tato 

vyhláška vydává a rozhodně se nejedná o zmocňovací 

ustanovení ve smyslu čl. 49 odst. 2 LPV. 

Zmocňovacím ustanovením se uděluje orgánu státní 

správy zmocnění vydat prováděcí právní předpis, 

uvedené „dohodnutí se s příslušným orgánem státní 

správy“ rozhodně nepředpokládá formu obecně 

závazného právního předpisu, ale komunikaci 

příslušných orgánů ad hoc. Samotné zhodnocení 

dopadů na bezpečnost státu vyhlášky vychází ze 

zhodnocení provedeném v důvodové zprávě k novele 

zeměměřického zákona. Vyhláška jako prováděcí 

předpis ani zhodnocení jejích dopadů pak nemůže 

překročit rozsah vymezený prováděným zákonem. 
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Královéhradecký 

kraj 

 

 

294 Z K § 7 odst. 2 

Nesouhlasíme se zněním § 7 odst. 2, jímž se stanoví, že správce 

Digitální technické mapy zabrání technickými prostředky 

uživateli aplikace nebo služeb spojených se získáváním údajů v 

případě, že přetěžuje technologickou infrastrukturu nebo tyto 

služby neodborně používá.  

Podle našeho názoru se jedná o formu sankce či trestu a takové 

oprávnění nemůže být součástí vyhlášky, ale zákona. Navržený 

text je v rozporu s ústavními zákony - č. 1/1993 Sb., čl. 2 odst. 

4 a dále č. 2/1993 Sb., čl. 2 odst. 2 a 3, vše ve znění ve znění 

pozdějších předpisů. 

Neakceptováno. 

Nejedná se o sankci. Jde o opatření ryze ochranné 

povahy, jehož smyslem je umožnit řádné provozování 

informačního systému DTM. Bez takové možnosti by 

infrastruktura byla nechráněná například proti 

hackerským útokům, které by ji mohly snadno vyřadit 

z provozu pro řádné uživatele. 

Ochrana je však potřebná nejen pro případy záměrného 

přetěžování infrastruktury, ale i nezáměrného chování, 

například nesprávného naprogramování na straně 

uživatelské aplikace, která by například odesílala 

požadavek na poskytnutí veřejné části DMVS z celého 

kraje každých několik minut nebo by neustále 

opakovala chybný dotaz apod. Taková chyba by měla 

z hlediska informačního systému stejný dopad jako 

hackerský útok. Po odstranění chybného chování 

aplikace bude samozřejmě uživateli přístup umožněn. 

Uvedené je v souladu s požadavky zákona o 

kybernetické bezpečnosti, podle kterého je 

poskytovatel digitální služby povinen zavést a 

provádět vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření 

pro sítě elektronických komunikací a informační 

systémy, které využívá v souvislosti se zajišťováním 

své služby, přičemž tato bezpečnostní opatření 

zohledňují zajištění bezpečnosti informací, zvládání 

kybernetických bezpečnostních incidentů, řízení 

kontinuity činností, monitorování, audit, testování a 

soulad s mezinárodními předpisy. 

Bránění závadnému chování nelze považovat za 

sankci. V takovém pojetí by totiž bylo sankcí každé 

nevyhovení správního orgánu jakékoliv žádosti. 

295 Z K přílohám Akceptováno jinak. 
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Pokud se týká části vyhlášky - přílohy uplatňujeme zásadní 

připomínku, že její obsah je v rozporu s Legislativními pravidly 

vlády (LPV) schváleným usnesením vlády ze dne 19. 3. 1998 č. 

188 ve znění změnových usnesení, naposledy usnesením vlády 

ze dne 17. 1 2018 č. 47.  Podle čl. 40 odst. 1 musí být právní 

předpis v souladu s terminologií použitou v navazujících a 

souvisejících právních předpisech různé právní síly. V daném 

případě tomu tak není, když např. v př. č. 4 je transformátor 

označován jako zařízení elektrické sítě, ale podle platného 

zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších 

předpisů § 2 odst. 2 písm. a) bod 3. se výslovně jedná o 

elektrickou stanici, stavbu nebo zařízení elektrizační soustavy 

umožňující transformaci elektřiny. Obdobná situace je i v 

případě terminologie jiných zákonů a jejich prováděcích 

předpisů např. zák. č. 254/2001 Sb. o vodách u př. č. 3, zák. č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcích 

předpisů na téma součást a příslušenství atd. Požadujeme, aby 

obsah vyhlášky respektoval terminologii stávajících právních 

předpisů vytvářejících právní pořádek České republiky a 

nevytvářel chaos. 

Velká část dotčených terminologických úprav byla 

provedena v souvislosti s vypořádáním připomínek 

jiných připomínkových míst. 

Terminologická nejednotnost, resp. roztříštěnost 

jednotlivých pojmů se vyskytuje napříč právními 

předpisy ČR. Není bohužel možné zajistit, aby 

vyhláška o DTM kraje řešila v úplnosti nejednotnost 

pojmů obsažených v jiných zákonech.  

Pro odstranění těchto terminologických nesouladů 

bude v rámci DTM zaveden tzv. ontologický popis, 

který je součástí dokumentace Jednotného výměnného 

formátu a bude zveřejněn na portálu IS DMVS. Tento 

ontologický popis bude obsahovat jednoznačnou a 

konkrétní definici jednotlivých typů objektů a dále 

vazby na legislativní předpisy, kde jsou takové typy 

objektů používány pouze v jiné terminologii. Díky 

tomu se bude předcházet výkladovým obtížím a 

případnému nejednotnému nakládání s termíny. 

296 D K příloze č. 1 

Doporučujeme přehodnotit v příloze č. 1 části 3 a 11 vyhlášky o 

digitální technické mapě rozdělení staveb a opatření spadajících 

pod vodní hospodářství, vodní stavby. Nezbytné je doplnění a 

upřesnění uváděných pojmů (např. chybí podtlaková 

kanalizace, nadzemní vodojem – to je jen příkladný výčet).   

Pro příklad uvádíme několik postřehů: 

Odkaliště jsou zařazeny u odpadového hospodářství.  Jsou to 

vodní díla, jsou to nádrže, které jsou v některých případech i na 

vodním toku. Když skončí jejich účel, jsou stále sledovány, 

mají nařízený režim pro další existenci tohoto vodního díla.  Na 

druhé straně průmyslové nádrže jsou pod nádržemi (naopak 

tyto nádrže nemusí být vodními díly).  

Akceptováno částečně a vysvětleno. 

Použitý systém třídění typů objektů do kategorií a 

skupin slouží pouze pro logickou strukturaci typů 

objektů z důvodu jejich přehlednosti pro účely DTM. 

K příkladům v prvním odst. Podtlaková kanalizace je 

vedena v typu objektu “trasa kanalizační sítě” s 

atributem “typ kanalizační sítě” nastaveným na 

hodnotu “tlaková”. Nadzemní nebo podzemní umístění 

objektů, tj. i vodojemu, je řešeno pro všechny typy 

objektů technické infrastruktury údajem (atributem) o 

umístění a průběhu dle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky. 

(tj. podzemní, povrchové, nadzemní). 

Umístění odkaliště do skupiny “odpadové 

hospodářství” - Pro umístění do skupiny byl zvolen 
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Čistírny odpadních vod také dílčím způsobem slouží k likvidaci 

odpadů a jsou vedeny pod vodními díly nikoliv pod likvidací 

odpadů.   

Dále doporučujeme pod kategorii nádrže zařadit i suché nádrže 

a poldry (v příloze vyhlášky chybí i rozdělení na poldry a na 

suché nádrže). V současné době suché nádrže a poldry slouží 

k protipovodňovým účelům, kde jsou nyní i zařazeny, ale do 

budoucna se s některými počítá i pro řešení sucha. 

V oddíle úprava vodního toku by bylo vhodné zařadit i hráze, i 

zde to nemusí být hráze sloužící jen k protipovodňové ochraně. 

U odběrů, jímání vody doporučujeme uvést další typy jímacích 

objektů -  mimo studní to jsou i hlubinné vrty a samozřejmě 

jímací zářezy. Jímací zářezy mohou být pro povrchové i 

podzemní vody. A další… 

Bylo by vhodné do digitální technické mapy zanést ochranná 

pásma vodních děl, ne jen ochranné pásmo vodní dopravy, 

ochranná pásma vodních zdrojů povrchových a podzemních 

vod. Nezbytná jsou i záplavová území. Zde je možné uvést 

v samostatných vrstvách záplavová území stanovená 

vodoprávním úřadem a Českou asociací pojišťoven (u 

pojišťoven to může být neveřejná část). 

Za důležité považujeme i zanesení hranic zvláštních povodní 

zpracovávaných pro významnější vodní díla (i zde by bylo 

vhodné zanést související data do neveřejné části). 

převažující účel typu prvku, kterým je odpadové 

hospodářství. Umístění slouží pouze pro třídění pro 

účely DTM, viz pozn. výše. 

Čistírny odpadních vod jsou zařazeny - Pro umístění 

do skupiny byl zvolen převažující účel typu prvku, 

kterým je souvislost a návaznost na prvky technické 

infrastruktury. Umístění slouží pouze pro třídění pro 

účely DTM, viz pozn. výše. 

Suché nádrže jsou umístěny do skupiny “Technické 

protipovodňové opatření”, která je přejmenována dle 

vypořádání připomínky č. 201 na “Stavby, objekty a 

zařízení k ochraně před povodněmi” - Pro umístění do 

skupiny byl zvolen převažující účel typu prvku, 

kterým je souvislost s protipovodňovými opatřeními. 

Umístění slouží pouze pro třídění pro účely DTM, viz 

pozn. výše. 

Umístění hráze bude ponecháno ve skupině “Nádrž”, 

která se na základě připomínky č. 201 přejmenuje na 

“Vodní dílo” - Pro umístění do skupiny byl zvolen 

převažující účel typu prvku, viz pozn. výše. 

V případě požadavku na rozlišování dalších typů 

jímacích objektů ve skupině “Odběr, jímání vody” se 

jedná o objekty pasportních charakteru, které jsou nad 

rámec DTM. 

K doporučení na doplnění dalších ochranných pásem 

vodních děl a hranic zvláštních povodní uvádíme, že 

DTM obsahuje ochranná pásma pro objekty technické 

a dopravní infrastruktury, a to pro účely jejich dalšího 

využívání v ÚAP. Ochranná pásma vodních zdrojů a 

vymezení záplavových území jsou primárně vedena v 

jiných informačních systémech veřejné správy. 

AMSP ČR 297 Z Obecně k návrhu 

Vyhláška nebere v potaz existenci a připravovaný vznik 

Vysvětleno.  
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datových sad a systémů pro správu a evidenci dopravní 

infrastruktury, kterými jsou např. Centrální evidence 

pozemních komunikací (CEPK), Otevřený registr pozemních 

komunikací (OREPK), Informační systém o silniční a dálniční 

síti (ISSDS), říční informační systém LAVDIS, Centrální 

evidence železničních drah. Tyto systémy plní (resp. budou 

plnit) funkci primárního zdroje prostorových dat v oblasti 

dopravní infrastruktury. Digitální technické mapy (DTM) 

nemohou tyto systémy nahradit, protože neobsahují informace 

v nezbytném rozsahu nutném pro správu a provoz dopravní 

infrastruktury a ani neodpovídají platné legislativě v oblasti 

dopravy. Ani to není účelem DTM. Naopak by však bylo 

možné naplňovat a aktualizovat, a to systematicky a 

dlouhodobě, data DTM o dopravní infrastruktuře z těchto 

systémů pomocí automatických exportů dat ve výměnném 

formátu DTM. Uvedená nekoncepčnost se projeví ještě ve větší 

míře od roku 2022, od kdy bude povinné zavedení BIM u všech 

nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce financované 

ze státního rozpočtu. Data z BIM budou vstupovat do výše 

uvedených resortních systémů a ty tak budou schopné 

automatizovaně a konzistentně plnit a aktualizovat data DTM 

dlouhodobě. 

Jakkoli je ve všeobecném zájmu dosáhnout souladu 

mezi obsahem DTM kraje a připravovanými systémy 

pro správu a evidenci dopravní infrastruktury, je nutné 

postupovat postupně a ve vzájemné koordinaci. 

V současné době jsou zmiňované systémy pro správu 

a evidenci dopravní infrastruktury ve stádiu přípravy, 

stejně jako budoucí vyhláška o centrální evidenci 

pozemních komunikací. 

V rámci Přílohy 1 vyhlášky o DTM bylo zohledněno 

maximum připomínek směřujících k sjednocení 

terminologie a vlastností typů objektů DTM včetně 

jejich identifikace pro budoucí propojování se systémy 

centrální evidence pozemních komunikací, která je 

v tuto chvíli dosažitelná. 

Související připomínky: 1, 297, 298, 313. 

 

298 Z Obecně k návrhu 

Navržený způsob pořizování dat DTM v oblasti dopravní 

infrastruktury je mimořádně nehospodárný, nebere v potaz 

potřeby pořizování primárních dat v resortu dopravy a ta 

by tak musela být pořízeny nezávisle – přitom jde často o 

informace o stejných objektech. Jako příklad lze uvést objekt 

nosič dopravního značení, který je v rámci DTM zaměřen, 

avšak není zachycen typ dopravního značení. Přitom vznik 

databáze/registru dopravního značení je jedním z prioritních 

požadavků autoprůmyslu v ČR. Navrhujeme tedy v souvislosti 

s Vyhláškou zajistit možnost pořizování rozšířených 

informací o dopravní infrastruktuře, tak aby vyhovovala 

nejen projektům krajských DTM, ale také potřebám 

Vysvětleno.  

Jakkoli je ve všeobecném zájmu dosáhnout souladu 

mezi obsahem DTM kraje a připravovanými systémy 

pro správu a evidenci dopravní infrastruktury, je nutné 

postupovat postupně a ve vzájemné koordinaci. 

V současné době jsou zmiňované systémy pro správu 

a evidenci dopravní infrastruktury ve stádiu přípravy, 

stejně jako budoucí vyhláška o centrální evidenci 

pozemních komunikací. 

V rámci Přílohy 1 vyhlášky o DTM bylo zohledněno 

maximum připomínek směřujících k sjednocení 

terminologie a vlastností typů objektů DTM včetně 

jejich identifikace pro budoucí propojování se systémy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

naplňování primárních prostorových dat dle Právních 

předpisů. 

centrální evidence pozemních komunikací, která je 

v tuto chvíli dosažitelná. 

Související připomínky: 1, 297, 298, 313. 

299 Z Obecně k návrhu 

Chybí metodika pořizování dat o dopravní infrastruktuře 

v rámci DTM, přičemž je zcela opomíjena problematika 

abstraktních objektů – například osa pozemní komunikace není 

fyzickým objektem, který lze v terénu zaměřit. Metodiky musí 

stanovit způsob měření nebo odvození geometrie objektů 

včetně specifických požadavků na přesnost – zejm. os 

dopravních sítí, stanovit kategorizaci a způsob určení vlastností 

objektů, názvosloví (ontologii), způsob segmentace, řešení 

křížení (např. silnice vs. železnice) a souběhu komunikací 

(např. silnice, tramvajová dráha, cyklostezka a chodníky), aj. 

Identifikace objektů by měla vycházet z identifikátorů 

v primárních evidenčních systémech, zejm. ISSDS/OREPK, 

LAVDIS a Pasport železniční sítě. Dále je nutné sjednotit 

názvosloví použité ve Vyhlášce s Právními předpisy v oblasti 

dopravní infrastruktury. Bez této metodické přípravy není 

možné sbírat data o DTM konzistentně tak, aby přinesla 

efekt v rámci nejen dopravy, ale ani v rámci uživatelů DTM. 

Vysvětleno. 

Nemá přímý vztah k textu vyhlášky. 

Data o dopravní a technické infrastruktuře budou 

pořizována na úrovni krajů, včetně metodiky. 

Předpokládá se, že metodika pro jednotné pořizování 

dat DTM kraje bude vytvořena v průběhu 

implementační fáze. V rámci jejího zpracování budou 

zohledněny také požadavky na identifikaci objektů dle 

primárních evidenčních systémů. 

Sjednocení metodiky je možné řešit na úrovni 

Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné 

správy a Digitálně technické mapy. 

Související připomínky: 4, 299, 315.  

300 Z Obecně k návrhu 

Vyhláška explicitně nestanovuje povinnost vedení dat ve 3D 

vektorech, což v současné době již není omezující a výšková 

informace v geometrii je důležitým faktorem pro identifikaci 

možných střetů zájmů a odvozování dalších parametrů 

popisovaného prvku. 

Vysvětleno. 

Souřadnice výšky bude vedena u bodových a liniových 

objektů, pro které je tento údaj věcně relevantní. 

Příloha 1 bude rozšířena o specifikaci, zdali se pro 

daný typ objektu údaj o výšce vede nebo nevede. Údaj 

o výšce bude veden jako součást souřadnicového 

tripletu X, Y, Z, tj. nejedná se o atribut objektu, ale 

součást geometrického popisu.  

Údaje o umístění a průběhu objektů a zařízení (včetně 

výšky) jsou stanoveny § 3 odst. 1, 3 a 6 vyhlášky.  

Související připomínky: 5, 300, 316.  
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301 D K § 2 odst. 5 

Navrhujeme změnit označení bodů f) až k) na a) až f). 

Odůvodnění:  

Ustálená zvyklost označování bodů. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

302 Z K § 3 odst. 3 a § 4 odst. 3 písm. e) 

Příloha 1 ani Příloha 3 neobsahuje údaj, který by vyjadřoval 

umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům dopravní a 

technické infrastruktury nebo objektům základní prostorové 

situace. Jako nahrazující informaci by bylo možné uvažovat 

výškovou informaci obsaženou v 3D geometrii. Tento způsob 

předávání dat však Vyhláška nepředepisuje. 

Odůvodnění:  

Objekty dopravní infrastruktury (pozemní komunikace, 

železnice, vodní cesty) obsahují úrovňové a mimoúrovňové 

křížení a v těchto místech nemusí být (bez této informace) 

interpretace DTM jednoznačná. To samé se týká i křížení s 

inženýrskými sítěmi. 

Vysvětleno. 

Údaj o vztahu k povrchu bude pro jednotlivé objekty 

realizován pomocí společného atributu „level“, který 

bude nabývat hodnot „podzemní, nadzemní, povrch“. 

Tato specifikace bude součástí popisu jednotného 

výměnného formátu. Údaj o výškovém vztahu mezi 

jednotlivými objekty budou realizovány 

prostřednictvím souřadnice výšky v tripletu X, Y, 

Z geometrického popisu objektů. 

Do přílohy č. 1 bude doplněno, u kterých objektů se 

údaje o výšce vedou. Neuvedení údaje o výšce pak 

bude znamenat zjednodušenou evidenci – viz § 4 odst. 

3 vyhlášky. To, jaké konkrétní prvky či jejich části 

mají být v tomto ohledu zaměřeny, bude předmětem 

podrobné metodiky, která bude následně vypracována. 

Údaj o výšce pak ponese příslušná linie, která bude 

vyjadřovat polohu objektu, na svých lomových 

bodech. 

Související připomínky: 7, 302, 336. 

303  K § 4 odst. 2 písm. b) 

Stanovení přesnosti 3 je u abstraktních objektů neověřitelné 

(např. osy komunikací, vodních cest, správního území atp.). 

Současně je nutno metodicky stanovit jakým způsobem mají 

být jednotlivé prvky zaměřeny (např. průsečík konstrukce 

sloupku s terénem nebo vrch patky sloupku nebo vrch 

sloupku?). 

Odůvodnění: Osy komunikací jsou nezbytnou součástí dat 

Vysvětleno. 

Na jednáních bylo přijato, že třída přesnosti 3 bude 

minimálním základem pro všechny objekty. 

Přesnost abstraktních objektů by měla být stejná jako u 

prvků geodeticky zaměřených, od kterých jsou 

odvozeny. 
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DTM. Úplnost dat by u os pozemních komunikací a dalších 

abstraktních prvků neměla být podmiňována přesností. Pro 

vedení dat DTM a zajištění harmonizovaných polohových 

informací je nutná jednotná metodická podpora. 

Data o dopravní a technické infrastruktuře budou 

pořizována na úrovni krajů, včetně metodiky. 

Předpokládá se, že metodika pro jednotné pořizování 

dat DTM kraje bude vytvořena v průběhu 

implementační fáze. 

Sjednocení metodiky bude možné řešit na úrovni 

Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné 

správy a Digitálně technické mapy. 

Související připomínky: 8, 51, 303, 307, 338, 399, 

431. 

304 Z K § 8 odst. 5 

Způsob evidence údajů o území, ve kterém vlastník, 

provozovatel nebo správce působí (polygonem vymezujícím 

toto území) není součástí příloh. 

Odůvodnění: Je zapotřebí uvést text Vyhlášky nebo obsah 

Příloh do souladu. Není možné ukládat v textu Vyhlášky 

evidenci polygonu vyznačující hranici správního území, když ta 

není obsažena v přílohách (jak tomu bylo v dřívějších verzích). 

Vysvětleno. 

Vyhláška upravuje obsah krajských DTM. Evidence 

údajů o území, ve kterém vlastník, správce nebo 

provozovatel působí, bude součástí IS DMVS. 

Povinnost vést údaje o území u vlastníků, správců a 

provozovatelů je definována ustanovením § 4d odst. 3 

písm. c) ZemZ. 

Související připomínky: 10, 304, 350. 

305 Z K příloze č. 1 

Část (2) – Dopravní stavby – Navrhujeme úpravu tabulky, 

aby odpovídala platné legislativě v oblasti dopravy. 

Navrhované změny jsou uvedeny v příloze č. 1. V této 

souvislosti dále navrhujeme upravit část 10 – „Záměry na 

změnu využití území“ a Přílohu č. 3. 

Odůvodnění: Doplnění prvků pořizovaných v rámci DTM dle 

Vyhlášky o digitální technické mapě kraje o ty prvky, které 

jsou z pohledu dopravní infrastruktury opomenuty, aby DTM 

mohla plnit svoji základní funkci a zároveň nebyla v rozporu s 

Právními předpisy v oblasti dopravní infrastruktury v oblasti 

např. názvosloví a kategorizace. 

Akceptováno částečně. 

Typy objektů v kategorii 2. Dopravní stavby a 

kategorii 10. Záměry na změnu využití území budou 

upraveny podle vypořádání připomínek 1 až 57 

Ministerstva dopravy, viz výše. 
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306 Z Změny navrhované k přílohám uvedené v samostatné 

příloze - Příloha vypořádání_3 

Akceptováno částečně. 

Podrobnosti jsou s ohledem na totožný obsah 

připomínek uvedeny do samostatné přílohy „Příloha 

vypořádání_ 1 (MD).docx“. 

307 D K příloze č. 2 k bodu 3 

Navrhujeme doplnění bodu 3: 

U prvků digitální technické mapy, které jsou abstraktní a budou 

se odvozovat z jiných údajů (např. osa komunikace) uvede se 

namísto třídy přesnosti znak „A“. 

Odůvodnění: Odlišení abstraktních prvků, u kterých třída 

přesnosti není aplikovatelná. 

Vysvětleno. 

Na jednáních bylo přijato, že třída přesnosti 3 bude 

minimálním základem pro všechny objekty. 

Přesnost abstraktních objektů by měla být stejná jako u 

prvků geodeticky zaměřených, od kterých jsou 

odvozeny. 

Související připomínky: 8, 51, 303, 307, 338, 399, 

431. 

HK ČR 308 Z Obecně k návrhu 

Ve vyhlášce je popsáno, jak bude Digitální technická mapa 

(dále jen „DTM“) data poskytovat, tj. směrem ke stavebníkům. 

Není však zřejmé, jakým způsobem budou informováni 

vlastníci pozemků, ani jak budou data jednotliví správci 

technické infrastruktury poskytovat do DTM. Přepokládáme, že 

podobně jako směrem ke stavebníkům, tj. pomocí stahovacích 

služeb v souborech v definovaném výměnném formátu. Nutno 

ve vyhlášce podrobně akcentovat. 

Vysvětleno. 

Data budou předávána prostřednictvím jednotného 

rozhraní, které je definováno v § 4d odst. 3 písm. b) 

zeměměřického zákona. Tato skutečnost bude 

doplněna do důvodové zprávy. 

Související připomínky: 127, 308, 409. 

309 Z Obecně k návrhu  

Ve vyhlášce není definována četnost, s jakou budou data 

poskytována. Toto je třeba doplnit jednoznačně 

Akceptováno jinak. 

Poskytování údajů v širším smyslu lze rozdělit na tři 

podoby - 

 poskytování údajů do DTM vlastníky, správci 

nebo provozovateli DI a TI ve smyslu § 4b odst. 8 

ZemZ – tj. slovy zákona editace, 

 poskytování údajů do DTM stavebníky ve smyslu 

§ 4b odst. 9 ZemZ – tj. slovy zákona předávání 

údajů o objektu nebo zařízení ZPS, 
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 poskytování údajů z DTM navenek – poskytování 

v užším „vlastním“ smyslu podle § 4b odst. 10 

ZemZ. 

Ustanovení § 7 vyhlášky řeší pouze poskytování 

v užším smyslu – tj. navenek z DTM. Toto ustanovení 

bude doplněno v tom smyslu, že „stavová“ data budou 

poskytována za měsíc, změnové údaje za den. 

Pokud jde o četnost „poskytování“ údajů do DTM, pak 

ta je stanovena přímo zákonem, kdy editor má změnu 

údajů zapsat bezodkladně poté, co k ní dojde. Zda se 

tak bude dít samostatně pro jednotlivou změnu nebo 

dávkově za určité období, je pouze otázkou 

technického řešení, to je pak limitováno pouze 

maximálním objemem přenášených dat. Je tedy na 

editorech, aby zvolili vhodné řešení tak, aby jimi 

spravovaná data co nejvíce odpovídala skutečnosti. 

Související připomínky: 128, 309, 410. 

310 Z Obecně k návrhu 

Nepovažujeme za nutné, aby správci technické infrastruktury 

staveb, u nichž vzniká ochranné pásmo ze zákona, předávali do 

DTM informace o něm. Jde o informace, které má státní správa 

k dispozici (zákonné vymezení ochranných pásem) a není třeba 

jí je předávat, protože jej lze vyvodit z trasy vedení, resp. 

informací k součástem sítí 

Neakceptováno. 

Editační povinnost ohledně údajů ochranných a 

bezpečnostních pásmech DTI je stanovena v § 4b odst. 

4 a) a odst. 7 ZemZ. Z těchto ustanovení vyplývá, že 

zápis údajů o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech 

objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních 

pásmech provádí vlastník technické a dopravní 

infrastruktury, případně její provozovatel nebo 

správce. Ani ČÚZK a ani kraje nejsou oprávněni do 

editace těchto prvků jakkoliv zasahovat nebo ji 

ovlivňovat, neboť by to bylo porušením zákona.  

Související připomínky: 122, 310, 411. 

311 Z Obecně k návrhu 

Obecná připomínka k příloze č. 1: Některé stavby jsou v příloze 

vedeny jako stavby technické infrastruktury, byť takové 

Vysvětleno. 

Použitý systém třídění typů objektů do kategorií a 

skupin slouží pouze pro logickou strukturaci typů 
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zařazení ze stávajícího znění stavebního zákona není 

jednoznačné a lze jej dovozovat pouze výkladem. 

Upozorňujeme však, že pokud jsou v příloze stavby explicitně 

uváděny jako stavby technické infrastruktury, lze ji použít jako 

interpretační vodítko a znamená to pro ně následně široké 

spektrum právních dopadů. Doporučujeme důsledně prověřit 

označení staveb za technickou infrastrukturu. 

objektů z důvodu jejich přehlednosti pro účely DTM. 

Při jeho tvorbě bylo maximálně zohledněno pojmové 

vymezení v právních předpisech a normách, nicméně, 

vzhledem k trvající nejednotnosti definic pojmů v 

kontextech různých právních předpisů není dosažení 

úplného souladu možné. 

312 Z Obecně k návrhu 

U dopravní infrastruktury se vyskytují nejen údaje o samotné 

dopravní stavbě, ale také o jejích souvisejících prvcích 

(objektech), které jsou předmětem jiných kapitol. Např. u 

drážní dopravy vedle osy koleje půjde o drážní odvodňovací 

zařízení železničního spodku, patřící do skupiny Kanalizace, 

drážní sdělovací a zabezpečovací vedení, patřící do skupiny 

Elektronické komunikace, napájecí, trakční a silnoproudá 

vedení, patřící do skupiny Elektrické vedení, ale také pozemní 

komunikace tvořící součást dráhy apod. Z definovaných 

Vedených údajů musí být možné zjistit, že objekt je součástí 

dráhy ve smyslu zákona o drahách a vztahuje se tak na něj např. 

určitý režim ochrany nebo povolování změn. Nestačí uvedení 

vlastníka a správce, je třeba tuto informaci definovat jasně a 

průřezově ve všech kapitolách a objektech 

Vysvětleno. 

Součástí Informačního systému Digitální mapy veřejné 

správy bude také územní vymezení oblasti působnosti 

správců technické a dopravní infrastruktury. Tento 

údaj bude sloužit v navazujících systémech 

digitalizace stavebního řízení a územního plánování 

pro určení dotčených účastníků řízení a tedy zajištění 

ochrany drážní infrastruktury. 

Evidování údaje o příslušnosti k drážní infrastruktuře 

pro jednotlivé objekty DTM jde nad rámec všeobecné 

obsahové podrobnosti DTM, jedná se o pasportní údaj, 

který musí být veden v informačních systémech 

správce železniční dopravní infrastruktury. 

313 Z Obecně k návrhu 

Vyhláška nebere v potaz existenci a připravovaný vznik 

datových sad a systémů pro správu a evidenci dopravní 

infrastruktury, kterými jsou např. Centrální evidence 

pozemních komunikací (CEPK), Otevřený registr pozemních 

komunikací (OREPK), Informační systém o silniční a dálniční 

síti (ISSDS), říční informační systém LAVDIS, Centrální 

evidence železničních drah. Tyto systémy plní (resp. budou 

plnit) funkci primárního zdroje prostorových dat v oblasti 

dopravní infrastruktury. (DTM nemohou tyto systémy nahradit, 

protože neobsahují informace v nezbytném rozsahu nutném pro 

správu a provoz dopravní infrastruktury a ani neodpovídají 

Vysvětleno.  

Jakkoli je ve všeobecném zájmu dosáhnout souladu 

mezi obsahem DTM kraje a připravovanými systémy 

pro správu a evidenci dopravní infrastruktury, je nutné 

postupovat postupně a ve vzájemné koordinaci. 

V současné době jsou zmiňované systémy pro správu 

a evidenci dopravní infrastruktury ve stádiu přípravy, 

stejně jako budoucí vyhláška o centrální evidenci 

pozemních komunikací. 

V rámci Přílohy 1 vyhlášky o DTM bylo zohledněno 

maximum připomínek směřujících k sjednocení 
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platné legislativě v oblasti dopravy. Ani to není účelem DTM. 

Naopak by však bylo možné naplňovat a aktualizovat, a to 

systematicky a dlouhodobě, data DTM o dopravní 

infrastruktuře z těchto systémů pomocí automatických exportů 

dat ve výměnném formátu DTM. Uvedená nekoncepčnost se 

projeví ještě ve větší míře od roku 2022, od kdy bude povinné 

zavedení BIM u všech nadlimitních veřejných zakázek na 

stavební práce financované ze státního rozpočtu. Data z BIM 

budou vstupovat do výše uvedených resortních systémů a ty tak 

budou schopné automatizovaně a konzistentně plnit a 

aktualizovat data DTM dlouhodobě 

terminologie a vlastností typů objektů DTM včetně 

jejich identifikace pro budoucí propojování se systémy 

centrální evidence pozemních komunikací, která je 

v tuto chvíli dosažitelná. 

Související připomínky: 1, 297, 298, 313. 

314 Z Obecně k návrhu 

Navržený způsob pořizování dat DTM v oblasti dopravní 

infrastruktury je mimořádně nehospodárný, nebere v potaz 

potřeby pořizování primárních dat v resortu dopravy a ta by tak 

musela být pořízena nezávisle – přitom jde často o informace o 

stejných objektech. Jako příklad lze uvést objekt nosič 

dopravního značení, který je v rámci DTM zaměřen, avšak není 

zachycen typ dopravního značení. Přitom vznik 

databáze/registru dopravního značení je jedním z prioritních 

požadavků autoprůmyslu v ČR. Navrhujeme tedy v souvislosti 

s vyhláškou zajistit možnost pořizování rozšířených informací o 

dopravní infrastruktuře, tak aby vyhovovala nejen projektům 

krajských DTM, ale také potřebám naplňování primárních 

prostorových dat dle Právních předpisů 

Vysvětleno. 

Obsahem DTM jsou objekty, které jsou předmětem 

základní prostorové situace a jejichž pořízení a 

následnou aktualizace je možné realisticky očekávat 

od všech subjektů, kteří jsou jejich vlastníky, správci a 

provozovateli. Informace podrobného pasportního 

charakteru nemůže DTM obsáhnout a musejí být 

vedeny v informačních systémech pro podporu 

majetkové a provozní správy dopravních systémů. 

V rámci primárního pořizování nových dat je možné 

zajistit společné zaměření objektů a využít jej jak pro 

potřeby DTM kraje, tak pro potřeby pasportních 

informačních systémů správce dopravní infrastruktury. 

Související připomínky: 3, 314. 

315 Z Obecně k návrhu 

Chybí metodika pořizování dat o dopravní infrastruktuře 

v rámci DTM, přičemž je zcela opomíjena problematika 

abstraktních objektů – například osa pozemní komunikace není 

fyzickým objektem, který lze v terénu zaměřit. Metodiky musí 

stanovit způsob měření nebo odvození geometrie objektů 

včetně specifických požadavků na přesnost – zejm. os 

dopravních sítí, stanovit kategorizaci a způsob určení vlastností 

Vysvětleno. 

Nemá přímý vztah k textu vyhlášky. 

Data o dopravní a technické infrastruktuře budou 

pořizována na úrovni krajů, včetně metodiky. 

Předpokládá se, že metodika pro jednotné pořizování 

dat DTM kraje bude vytvořena v průběhu 

implementační fáze. V rámci jejího zpracování budou 
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objektů, názvosloví (ontologii), způsob segmentace, řešení 

křížení (např. silnice vs. železnice) a souběhu komunikací 

(např. silnice, tramvajová dráha, cyklostezka a chodníky), aj. 

Identifikace objektů by měla vycházet z identifikátorů 

v primárních evidenčních systémech, zejm. ISSDS/OREPK, 

LAVDIS a Pasport železniční sítě. Dále je nutné sjednotit 

názvosloví použité ve Vyhlášce s Právními předpisy v oblasti 

dopravní infrastruktury. Bez této metodické přípravy není 

možné sbírat data o DTM konzistentně tak, aby přinesla efekt 

v rámci nejen dopravy, ale ani v rámci uživatelů DTM 

zohledněny také požadavky na identifikaci objektů dle 

primárních evidenčních systémů. 

Sjednocení metodiky je možné řešit na úrovni 

Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné 

správy a Digitálně technické mapy. 

Související připomínky: 4, 299, 315. 

316 Z Obecně k návrhu 

Vyhláška explicitně nestanovuje povinnost vedení dat ve 3D 

vektorech, což v současné době již není omezující a výšková 

informace v geometrii je důležitým faktorem pro identifikaci 

možných střetů zájmů a odvozování dalších parametrů 

popisovaného prvku 

Vysvětleno. 

Souřadnice výšky bude vedena u bodových a liniových 

objektů, pro které je tento údaj věcně relevantní. 

Příloha 1 bude rozšířena o specifikaci, zdali se pro 

daný typ objektu údaj o výšce vede nebo nevede. Údaj 

o výšce bude veden jako součást souřadnicového 

tripletu X, Y, Z, tj. nejedná se o atribut objektu, ale 

součást geometrického popisu.  

Údaje o umístění a průběhu objektů a zařízení (včetně 

výšky) jsou stanoveny § 3 odst. 1, 3 a 6 vyhlášky.  

Související připomínky: 5, 300, 316. 

317 Z Obecně k návrhu 

Dosud není schválen nový stavební zákon, není tedy jasné, jaké 

povinnosti z jeho změn vlastně vyplynou pro provozovatele a 

vlastníky technické infrastruktury ve vztahu k územně 

analytickým podkladům a ve vztahu ke krajským digitálním 

mapám. Připravovaná vyhláška ČÚZK předjímající povinnosti 

provozovatelů technické infrastruktury (dále jen „TI“) se tedy 

jeví jako předčasná 

Vysvětleno. 

Vybudování DTM žádným způsobem neváže na nový 

stavební zákon. Od počátku bylo celé řešení voleno 

tak, aby bylo plně funkční i pro případ, že 

k rekodifikaci stavebního práva nedojde, a je založeno 

na již existujících povinnostech vyplývajících 

z aktuálně platného stavebního zákona, zejm. z § 27 a 

161 stavebního zákona. Spolu s novelou 

zeměměřického zákona, která vedení DTM ukotvuje, 

pak byla novelizována i příslušná ustanovení 

současného stavebního zákona, konkrétně § 121 odst. 

1 a § 152 odst. 5, které ve znění účinném od 1.7.2023 
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ukládají stavebníkovi povinnost doložit to, že změny 

týkající se obsahu DTM byly zapsány nebo předány 

podklady pro jejich zápis, k žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu a k ohlášení o dokončení 

stavby, která byla prováděna na základě povolení 

vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá 

kolaudaci. Z toho plynou i příslušné časové 

souvislosti, kdy nejpozději musí být údaje do DTM 

zapsány. 

Vyhlášky tedy žádné povinnosti nepředjímá, ale plně 

vychází z povinností již stanovených platnými 

právními předpisy. 

V případě, že z přijetí nového stavebního zákona a 

jeho prováděcích předpisů vyplyne potřeba úprav ve 

vyhlášce o DTM, bude co nejdříve přistoupeno 

k novelizaci vyhlášky tak, aby v praxi nedocházelo k 

rozporům. 

Přijetí vyhlášky nelze časově odkládat, neboť je 

nezbytným předpokladem toho, aby mohly být 

vybudovány potřebné krajské informační systémy. Ty 

musí být do 1. července 2023 plně funkční, a to i 

s ohledem na financování z evropských programů, kde 

není možný žádný časový posun. 

318 Z Obecně k návrhu 

Předpokládaná pouze dvouletá přechodná doba, určená na 

přípravu provozovatelů TI pro funkci přímých editorů dat 

v krajských digitálních mapách, se s ohledem na současné 

rozdílné technické vybavení u provozovatelů TI jeví jako 

problematická. 

Neakceptováno. 

Přechodná ustanovení nelze stanovovat na úrovni 

prováděcí vyhlášky. K této problematice již bylo 

přechodné ustanovení stanoveno čl. II odst. 1 zákona č. 

47/2020 Sb., kterým byl novelizován zeměměřický 

zákon. 

319 Z Obecně k návrhu 

Upozorňujeme, že některé naše členské firmy nevnímají 

Vyhlášku k DTM jako pouhý nástroj potřebný pro evidenci 

Vysvětleno. 

Zákon č. 194/2017 Sb. vymezuje pojem fyzická 

infrastruktura způsobem, který neumožňuje stanovit 
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existence některé z technických infrastruktur. Naopak vnímají 

potřebu DTM jako nutný doplněk zákona č. 194/2017 Sb., o 

opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací. Předkládaný návrh vůbec 

nepočítá s evidencí fyzické infrastruktury ve smyslu zákona č. 

194/2017 Sb. Dokonce se domnívají, že je to v rozporu s náplní 

zadání dotačního programu OP PIK, ze kterého má být sběr dat 

k DTM financován. Upozorňují, že je třeba sbírat takové údaje, 

aby bylo možné sdílet informace o fyzické infrastruktuře uvnitř 

nebo vně budov. Chybí informace o kapacitě a obsazenosti. 

Zcela chybí pojem fyzická infastruktury a tím průnik se 

zákonem č. 194/2017 Sb. Návrh je jako celek nejednoznačný. 

Vyhláška nepřináší dostatečné informace přijatelné pro 

vlastníky pozemků, orgány rozhodující o povolení staveb, 

dotčené orgány ani stavebníky sítí, a žádné informace vedoucí 

ke sdílení fyzické infrastruktury 

konečný rozsah typů objektů ani jednoznačně 

identifikovat typ subjektů, kteří by z titulu 

vlastníka/správce nebo provozovatele měli poskytovat 

údaje o svých objektech fyzické infrastruktury: 

„a) fyzickou infrastrukturou prvek sítě2), který je určen 

k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal 

aktivním prvkem sítě; jedná se zejména o potrubí, 

stožáry, kabelovody, kolektory, inspekční komory, 

vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy 

do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné 

konstrukce; fyzickou infrastrukturou nejsou kabely, 

včetně nenasvícených optických vláken, a vodovody 

sloužící k rozvodu pitné vody3),“ 

Obsahem DTM jsou především údaje o půdorysném 

průmětu staveb a zařízení na povrch. Nelze zajistit, 

aby obsahem DTM byla také 3D reprezentace 

zahrnující objekty na střechách, 3D průběhy věží, 

podpěrných konstrukcí a dalších potenciálních nosičů 

fyzické infrastruktury. 

Povinnosti poskytování údajů do DTM o sítích 

technické a dopravní dle zákona č. 47/2020 Sb. jsou 

vztaženy na vlastníky, správce nebo provozovatele 

objektů technické infrastruktury, nikoli na vlastníky, 

správce nebo provozovatele všech typů staveb 

(budovy, podpůrné konstrukce, věže, aj.). 

DTM poskytne údaje o existenci, poloze a základních 

vlastnostech staveb a zařízení v území, bude tedy moci 

být využita jako základ pro vytvoření navazujícího 

informačního systému veřejné správy pro podporu 

činnosti Jednotného informačního místa. 

V souladu s připomínkou č. 221 uplatněnou ČTÚ bude 

odůvodnění vyhlášky (bod 4 obecné části odůvodnění) 

upraveno v tom smyslu, že vytvoření digitálních 

technických map přispěje k efektivnímu plnění (nikoli 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

umožní efektivní plnění) povinností vyplývajících ze 

směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/61/EU 

o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

Související připomínky: č. 125 a 463. 

320 Z Obecně k návrhu 

Uvedená terminologie v návrhu vyhlášky není v souladu s 

resortními předpisy. Taxativní výčet chybné terminologie 

v oblasti sítí nebo TI by vedl k desítkám připomínek. Návrh je 

třeba v tomto smyslu přepracovat, aby nebyl v nepřijatelném 

rozsahu tak neurčitý 

Vysvětleno. 

Přílohy byly upraveny na základě konkrétních 

požadavků připomínkujících míst vztahujících se k 

terminologii typů objektů nebo hodnot atributů 

vyjádřených v samostatných připomínkách. 

Vysvětlení obsahu pojmů bude uvedeno vždy v 

ontologickém popisu, aby nemohlo docházet k 

nejasnostem při naplňování, správě a využívání dat 

DTM. Ontologický popis bude součástí dokumentace 

Jednotného výměnného formátu a bude zveřejněn na 

portálu IS DMVS 

321 Z Obecně k návrhu 

Kromě evidence informací ve veřejné části vzhledem 

k materiální publicitě tohoto veřejného rejstříku je nezbytné 

určit podmínky pro uplatnění priorit a řešení případných 

konfliktů informací mezi veřejnými rejstříky, jejich koordinaci 

či postupy uplatnění poznámek spornosti apod. Např. by 

nemělo docházet ke konfliktům mezi záměrem uvedeným 

v DTM a mezi rejstříky životního prostředí, případně je nutné 

jasně určit nástroje k řešení možných konfliktů 

Vysvětleno. 

Koordinace záměrů zapisovaných do DTM bude 

prováděna v rámci procesů územního plánování. 

322 Z K § 2 odst. 1, návětí 

Nepovažujeme za vhodné, aby byla v § 2 odst. 1 (v návětí) 

uvedena i ochranná a bezpečnostní pásma a požadujeme 

ustanovení přeformulovat.  

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Údaje o ochranných a bezpečnostních pásmech nelze 

oddělovat od údajů o dopravní a technické 

infrastruktuře. Nemůže existovat ochranné pásmo bez 

příslušné infrastruktury. Ve vztahu k ochrannému a 

bezpečnostnímu pásmu pak musí být vedeny nejen 
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Jejich identifikace položkami uvedenými pod písm. a) až h) 

není možná, protože se (jak je dále ve vyhlášce v § 3 odst. 2 

věcně správně vymezeno) uplatní pouze údaje o poloze, přesto 

stávající struktura vyhlášky naznačuje, že by i tyto údaje měly 

být o ochranném a bezpečnostním pásmu poskytovány. Rovněž 

tak nevyplývá z konstrukce zákona, který neuvádí, jaké 

konkrétní informace mají být vedeny o ochranných a 

bezpečnostních pásmech. Považujeme za účelnější, aby namísto 

předložené úpravy byl v § 2 odst. 1 doplněn nový bod i), který 

by zněl „údaje o poloze jejich ochranných a bezpečnostních 

pásmech“ a předmětná slova z návětí vypuštěna. Pak by byla na 

zvážení nezbytnost úpravy v § 3 odst. 2, který by bylo možné 

vypustit. 

údaje o jeho poloze, ale i prakticky totožné údaje jako 

o samotné infrastruktuře. Pokud by totiž například 

nebylo z informací o ochranném pásmu zřejmé, kdo je 

vlastník DTI, k jehož ochraně toto pásmo slouží, 

nebylo by zřejmé, kdo má být ve vztahu k zásahu do 

tohoto pásma osloven. Stejně tak musí být vedeny 

údaje identifikující zápis, kterým bylo ochranné pásmo 

do DTI zapsáno apod. 

Z výše uvedených důvodů je nejvhodnějším řešením 

společné vedení těchto údajů tak, jak je v § 2 odst. 1 

navrženo. 

Související připomínky: 322, 418. 

323 Z K § 2 odst. 1 písm. a) a další obdobná ustanovení 

Požadujeme revidovat bod z hlediska jeho formulace ve vztahu 

k zákonnému zmocnění. 

Odůvodnění: 

Zákon v § 4 odst. 4 uvádí, že obsah DTM tvoří údaje o 

„druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů“. S pojmem 

druh však vyhláška nepracuje. Pokud se druhem myslí 

„kategorie, skupina a typ“, pak by to mělo být ve vyhlášce 

explicitně uvedeno. 

Akceptováno.  

Ustanovení bude upraveno tak, že písmeno a) bude 

znít „druh v členění podle kategorie, skupiny a typu,“. 

Související připomínky: 131, 323, 419. 

324 Z K § 2 odst. 1 písm. a) a b) 

Požadujeme zapojení odborné komise GIS, která působí 

v rámci SOVAK, pro zpracování a vytvoření podrobného 

návrhu elementárních datových modelů pro vodovod a 

kanalizaci, aby dobře sloužil svému účelu v rámci digitální 

technické mapy a zároveň, aby vodárenským společnostem 

umožňoval předávat data bez nutnosti obtížných transformací. 

Dále není jasné, proč je v rámci kategorie „Speciální stavby – 

technická infrastruktura“ ve skupině „Vodovod“ navrhován typ 

objektu „trasa vodovodní sítě“ s položkou „typ trasy vodovodní 

Vysvětleno. 

Harmonizace datového popisu tématu vodovodů a 

kanalizací je dlouhodobé téma, které by mělo být 

řešeno v průběhu rozvojových prací na DTM ČR.  

Rozdělení přípojek infrastruktury na typ objektu trasa 

… sítě s vlastností přípojka a typ objektu domovní 

přípojka je z důvodu nezbytnosti rozlišení editora. 

Editorem tras sítí jsou vlastnící/správci/poskytovatelé 

sítí TI. Editorem domovních přípojek nejsou správci 

/provozovatelé sítí, ale individuální vlastníci 
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sítě“, kde je jedna z navržených hodnot „vodovodní přípojka“ 

přičemž hned následující, jiný typ objektu je „trasa domovní 

přípojky vodovodní sítě“. Stejně je to u skupiny „Kanalizace“. 

Není tak jasné, zda přípojka je typ trasy sítě anebo samostatný 

typ objektu. 

Odůvodnění: 

Identifikován problém s generalizací objektů a vlastností 

(atributů) z datových modelů vodovodní a kanalizační sítě 

vedených v provozních GIS systémech vodárenských 

společností. Tyto datové modely jsou podrobnější, než je 

datový model navrhovaný vyhláškou, a bude problém 

s transformací dat do požadované struktury tak, aby 

nedocházelo ke zkreslování informací. Je potřeba stanovit 

elementární datový model vodovodní a kanalizační sítě, který 

svou strukturou bude vyhovovat účelu DMVS (poloha, funkční 

rozlišení a základní fyzické parametry). 

připojených objektů, kteří budou údaje o svých 

přípojkách předávat prostřednictvím geodetických 

dokumentací na rozhraní IS DMVS. Editorem údajů 

do DTM je v těchto případech kraj v režimu správy dat 

základní prostorové situace. 

V této souvislostí bude velmi vítané zapojení SOVAK 

do rozvojových prací na DTM ČR. 

325 Z K § 2 odst. 1 písm. c) a d) 

Požadujeme upravit text na základě níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Z důvodu celkového kontextu vodovodní a kanalizační sítě jsou 

často v provozních GIS evidována data neznámých vlastníků, 

správců, provozovatelů. Taková data nebudou do digitální 

technické mapy předávána. Předávána budou pouze data o 

sítích, které vodárenská společnost vlastní nebo provozuje na 

základě smlouvy s jejich majitelem a je k tomu tímto majitelem 

pověřena. Zákonná povinnost by však měla zůstat na 

vlastníkovi stejně, jak je tomu v případě ÚAP. 

Vysvětleno. 

Povinnosti podle § 27 a § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona jsou uloženy vlastníkovi TI. Podle 

§ 4b odst. 7 zeměměřického zákona je editorem údajů 

o TI vlastník této infrastruktury; přičemž tuto 

povinnost za něj může splnit provozovatel nebo 

správce infrastruktury. Primárně je tedy za editaci 

údajů v DTM odpovědný vlastník, provozovatel může, 

ale nemusí převzít plnění této povinnosti za něj. Pokud 

tedy budou vodárenskou společností předávána pouze 

data o sítích, které vlastní nebo provozuje na základě 

smlouvy s jejich majitelem a je k tomu tímto 

majitelem pověřena, pak jde o postup zcela v souladu 

se zákonem. 

S ohledem na výše uvedené nelze stav, kdy údaj o 

vlastníkovi není veden, ve standardním režimu vedení 

DTM připustit.  
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Pokud není údaj o vlastníkovi známý, avšak je zde 

správce nebo provozovatel, který není stanovený 

zákonem a který na sebe vezme plnění editorské 

povinnosti, bude se jednat o zjednodušenou evidenci. 

V případě, že není znám ani vlastník, ani správce nebo 

provozovatel, nebude příslušná dopravní a technická 

infrastruktura obsahem evidence v DTM.   

Související připomínky: 198, 325. 

326 Z K § 2 odst. 1 písm. g) 

Požadujeme v počátečních ustanoveních zavést definice ve 

vyhlášce uváděných pojmů, např. identifikátor změny, ale i 

například pojem vlastnost není nikterak vymezen, jen v příloze 

č. 1 využíván. 

Odůvodnění: 

Zvýšení přehlednosti. 

Vysvětleno. 

S ohledem na různorodost informací o rozdílných 

typech jednotlivých obsahových prvků DTM není 

účelné pokoušet se o obecnou definici pojmu 

„vlastnost DTI“. Vlastnosti jsou tak vymezeny 

fakticky tím, že jsou to ty informace z Přílohy č. 1, 

které nejsou informacemi o poloze nebo o způsobu 

pořízení informací o poloze. V ostatních případech jde 

o obecně srozumitelné pojmy, které není potřebné 

nějak dále definovat. 

Související připomínky: 132, 326, 421. 

327 Z K § 2 odst. 1 písm. g), § 2 odst. 3 písm. e) a § 2 odst. 5 písm. 

j) 

Požadujeme upřesnit, co přesně je myšleno „…označení osoby, 

která změnu do digitální technické mapy zapsala.“. 

Požadujeme, aby bylo dostatečné splněním identifikací 

právnické osoby. 

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za potřebné, aby ustanovením byla vyžadována 

identifikace konkrétního uživatele v rámci jednotlivých 

napojených informačních systémů v rámci definovaného 

rozhraní. Domníváme se, že i z hlediska GDPR může být 

poskytnutí konkrétní identifikace uživatele problematické. 

Vysvětleno. 

Ze zákona jednoznačně plyne, kdo je osobou, která 

zapisuje změnu do DTM – je to editor nebo osoba, 

prostřednictvím které editor na základě písemné 

dohody zajišťuje plnění své editorské povinnosti. 

Nejedná se tedy o konkrétního zaměstnance editora.  

Související připomínky: 133, 327, 423. 
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328 Z K § 2 odst. 2 

Ve druhé větě § 2 odst. 2 je uvedeno, že údaje o vlastníkovi 

nemusí být vedeny, pokud vlastník není známý a zákon stanoví, 

kdo je správcem nebo vlastníkem. Požadujeme tuto informaci 

vyspecifikovat, případně v odůvodnění jasně popsat. 

Odůvodnění: 

Znamená to tedy, že síť bude evidována a vlastníkem bude 

např. stát? Aby byla zjištěna možnost získat o síti případně 

podrobnější informace a nemusel se vlastník složitě vyhledávat. 

V odůvodnění návrhu vyhlášky není o tomto ustanovení žádná 

podrobnější informace. 

Vysvětleno. 

Povinnosti podle § 27 a § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona jsou uloženy vlastníkovi TI, proto 

nelze stav, kdy údaj o vlastníkovi není veden, ve 

standardním režimu vedení DTM připustit. Výjimkou 

je pouze situace, kdy přímo zákon stanoví jejího 

provozovatele. Pokud není údaj o vlastníkovi známý, 

avšak je zde správce nebo provozovatel, který není 

stanovený zákonem, bude se jednat o zjednodušenou 

evidenci. V případě, že není znám ani vlastník, ani 

správce nebo provozovatel, nebude příslušná dopravní 

a technická infrastruktura obsahem evidence v DTM.  

Vedení DTM je totiž založeno na editorské povinnosti 

vlastníků, správců a provozovatelů TI, která je 

odvozena od stávajících povinností předávat údaje o 

území pro pořizování územně analytických podkladů 

(§ 27 StavZ) a vést evidenci o jimi vlastněné technické 

infrastruktuře (§ 161 StavZ). Není-li zde osoba 

vlastníka, která by tyto povinnosti plnila, nemá kdo 

údaje o příslušném objektu do DTM předat a 

aktualizovat. Otázka možnosti vedení údajů o 

objektech bez vlastníka byla podrobně a opakovaně 

diskutována při přípravě vyhlášky se závěrem, že 

aktualizační mechanismy DTM toto neumožňují. 

Vedení takových objektů v DTM by tak bylo 

v rozporu se zákonem, neboť by je do DTM musel 

zapsat někdo jiný, než ten, kdo to má podle § 4b odst. 

7 věty třetí ZemZ učinit, a nebylo by možné zajistit 

aktualizaci údajů o nich. 

Související připomínky: 198, 325. 

329 Z K § 2 odst. 3 Vysvětleno. 

Terminologie v tomto ohledu použitá ve vyhlášce 

vychází přímo ze zákona – viz § 4b odst. 4 ZemZ. 

Tyto objekty jsou v konkrétní poloze definovány 
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V ustanovení § 2 odst. 3 je zmíněn pojem „vybrané stavební 

nebo technické objekty“. Požadujeme přesně specifikovat, co 

tyto vybrané objekty obsahují, případně zavést jejich definici. 

Odůvodnění: 

Jaký je rozdíl mezi těmito objekty a objekty uvedenými v odst. 

1 (objekty a zařízení technické infrastruktury). Měly by být 

definovány. V odůvodnění návrhu vyhlášky není k tomuto 

ustanovení žádná podrobnější informace. 

přílohou č. 1 vyhlášky a současně nejsou dopravní a 

technickou infrastrukturou, která je definována § 2 

odst. 1 vyhlášky. 

Pro odstranění těchto terminologických nesouladů 

bude v rámci DTM zaveden tzv. ontologický popis, 

který bude obsahovat jednoznačnou a konkrétní 

definici jednotlivých typů objektů a dále vazby na 

právní předpisy, kde jsou takové typy objektů 

používány. Přitom bude maximálně dbáno na to, aby 

byly využívány již existující pojmy z platných 

právních předpisů. 

330 Z K § 2 odst. 5 

Požadujeme upravit ustanovení tak, aby bylo zřejmé jeho 

naplnění. Není jasné, zda se jedná o změny vyplývající ze změn 

územních plánů, ze změny jiných koncepcí (např. Plány rozvoje 

VaK) a také kdo bude mít povinnost změny provádět. 

Odůvodnění: 

Kdo stanoví, který záměr vlastníka TI je natolik významný pro 

zpracování územně analytických podkladů, aby o něm poskytl 

údaje do DTM? Nebo jakými kritérii se řídit? 

Ze strany provozovatele je to těžko realizovatelné, oblast 

zodpovědnosti stavebníků a stavebních úřadů, často jsou 

realizovány stavby vodohospodářské infrastruktury bez 

předchozí součinnosti provozovatele, existují také záměry, 

které se nerealizují. Jaký bude mít uvedení digitální technické 

mapy do provozu dopad na povinnost předávat data pro ÚAP? 

Mělo by zde být uvedeno, v jaké fázi jsou informace sdělovány, 

zda ve chvíli vzniku myšlenky o nich, pak je ale nutné jasně 

vymezit, které záměry budou zapisovány a kdo bude jejich 

vložení schvalovat, nebo ve chvíli jejich propisu do územně 

plánovací dokumentace či ve chvíli vydání rozhodnutí o 

umístění stavby. V příloze č. 1 jsou informace o nich vedeny 

jako neveřejné, což je velice zvláštní, neboť by se mělo jednat o 

Vysvětleno. 

Ustanovení vyhlášky vychází z platného znění § 27 

stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení jsou 

vlastníci DTI povinni poskytovat pro pořízení územně 

analytických podkladů údaje o území, mezi které podle 

§ 27 odst. 2 patří i informace nebo data o záměrech na 

provedení změny v území, a to již od počátku 

účinnosti současného stavebního zákona. Jedná se tedy 

o dosavadní povinnost a měla by být plněna ve 

stejném rozsahu jako doposud. Pokud tedy mají 

vlastníci DTI nejasnost v tom, jak mají plnit povinnost 

vyplývající z § 27 stavebního zákona, je nutné, aby to 

řešili s MMR v souvislostech stavebního zákona. 

Prováděcí vyhláška k zákonu o zeměměřictví nemůže 

určovat obsah povinností, které vyplývají z jiného 

právního předpisu. 

Související připomínky č. 137, 330, 425. 
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informace, které vlastník pozemku musí zjistit. Jsou to budoucí 

záměry, ale důležité pro případné využití pozemku. 

V odůvodnění návrhu vyhlášky není k tomuto ustanovení žádná 

podrobnější informace. 

331 Z K § 2 odst. 5 písm. k) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„k) identifikátor objektu nebo zařízení v editačním informačním 

systému editora, pokud je identifikátor známý.“. 

Odůvodnění: 

Doplnění podmětu v poslední větě souvětí odstraní možnost 

nepochopení účelu. Bez doplnění podmětu připouští text vedle 

identifikátoru také podmět „objekt“ nebo „systém“ nebo 

„editor“ a smysl věty tak není jednoznačný. 

Akceptováno. 

Text upraven.  

332 Z K § 2 odst. 6 

Požadujeme upravit usnesení, které odkazuje na písm. a) a b) 

v odst. 5, která ovšem neexistují. 

Odůvodnění: 

V textu odst. 5 vyhlášky se nevyskytují písm. a) a b), proto je 

text odstavce nesmyslný. Bez upřesnění nejsou jasné povinnosti 

a práva subjektů podřízených vyhlášce. 

Vysvětleno. 

V důsledku použití šablony a formátováním došlo 

k posunu číslování. V odstavci 5 začínají písmena od 

a). 

333 Z K § 2 odst. 7 

Požadujeme upravit znění druhé věty tak, aby odkazoval na 

existující ustanovení vyhlášky. 

Odůvodnění: 

V textu odst. 5 vyhlášky se nevyskytuje písm. b). Bez upřesnění 

nejsou jasné povinnosti a práva subjektů podřízených vyhlášce. 

Vysvětleno. 

V důsledku použití šablony a formátováním došlo 

k posunu číslování. V odstavci 5 začínají písmena od 

a). 

334 Z K § 3 odst. 1 a 3 Vysvětleno. 
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V ustanovení je požadováno poskytovat údaje o „výšce a údaj 

vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům 

dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní 

prostorové situace.“. Požadujeme předmětné ustanovení 

podrobně vysvětlit a upravit ve smyslu odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jaké informace jsou myšleny o vztahu k povrchu? 

Jaké informace o výšce mají být poskytovány, informace o 

výšce vodičů nebo stožárových konstrukcí, jakých bodů na 

nich? Co znamená vztah k jiným objektům, není přeci cílem, 

aby se zadávali vzdálenosti k jiným prvkům, když lze tyto 

vzdálenosti vyčíst z DTM a jsou přeci jedním z důvodů pro 

jejich evidenci.  

Údaj o vztahu k povrchu bude pro jednotlivé objekty 

realizován pomocí společného atributu „level“, který 

bude nabývat hodnot „podzemní, nadzemní, povrch“. 

Tato specifikace bude součástí popisu jednotného 

výměnného formátu. Údaj o výškovém vztahu mezi 

jednotlivými objekty budou realizovány 

prostřednictvím souřadnice výšky v tripletu X, Y, 

Z geometrického popisu objektů. 

Do Přílohy 1 vyhlášky bude doplněn k jednotlivým 

objektům údaj o tom, zda se u něj vede výška. 

Adekvátně tomu bude upraveno i znění § 3. 

Neuvedení údaje o výšce pak bude znamenat 

zjednodušenou evidenci – viz § 4 odst. 3 vyhlášky. To, 

jaké konkrétní prvky či jejich části mají být v tomto 

ohledu zaměřeny, bude předmětem podrobné 

metodiky, která bude následně vypracována. Údaj o 

výšce pak ponese příslušná linie, která bude vyjadřovat 

polohu objektu, na svých lomových bodech. 

Související připomínky: 84, 140, 334, 427. 

335 Z K § 3 odst. 1 až 4 

Požadujeme znění upravit na základě níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V jednotlivých ustanoveních jsme identifikovali dopady na 

datový model, kde je nutné zvážit formu předávaných dat, aby 

nedocházelo ke zkreslení. I zde doporučujeme napojení na 

odbornou komisi GIS působící při SOVAK.  

Ad odst. 1 – mnoho objektů je dáno svým nadzemním a 

podzemním obrysem, přičemž se jedná stále o jeden objekt. 

Ad odst. 2 – ne každý provozní GIS má vykreslená ochranná 

pásma objektů a zařízení, jejich vytvoření bude časově náročné 

(jejich generování vyžaduje úplné a přesné informace, které 

Vysvětleno. 

Ad. odst. 1 – Provazování takových částí jednoho 

objektu bude zajištěno shodným externím ID těchto 

částí. 

Ad. odst. 2 - Povinnost o vyznačování údajů o 

ochranných a bezpečnostních pásmech do DTM je 

stanovena ustanovením § 4b odst. 4 a 7 ZemZ. 

Ad. odst. 3 - Zodpovědnost je na vlastníkovi, 

vyznačení záměru není povinné. 

Popis jednotlivých typů objektů a jejich vazba na 

právní předpisy budou řešeny v ontologickém popisu. 

Tento ontologický katalog bude zpracován ve 

spolupráci se zástupci provozovatelů technické a 
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vždy nejsou k dispozici), často stačí ochranná pásma stanovena 

zákonem bez nutnosti je vykreslovat v mapě GIS. 

Ad odst. 3 – informace o umístění a průběhu záměru nemusí 

mít provozovatel/správce k dispozici, zodpovědnost stavebníka. 

dopravní infrastruktury a resortů, do jejichž působnosti 

tato infrastruktura náleží, a to včetně komise GIS při 

SOVAK. 

336 Z K § 3 odst. 3 a § 4 odst. 3 písm. e) 

Příloha č. 1 ani Příloha č. 3 neobsahuje údaj, který by 

vyjadřoval umístění ve vztahu k povrchu a  

k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury nebo 

objektům základní prostorové situace. Jako nahrazující 

informaci by bylo možné uvažovat výškovou informaci 

obsaženou v 3D geometrii. Tento způsob předávání dat však 

vyhláška nepředepisuje. 

Odůvodnění: 

Objekty dopravní infrastruktury (pozemní komunikace, 

železnice, vodní cesty) obsahují úrovňové a mimoúrovňové 

křížení a v těchto místech nemusí být (bez této informace) 

interpretace DTM jednoznačná. To samé se týká i křížení s 

inženýrskými sítěmi. 

Vysvětleno. 

Údaj o vztahu k povrchu bude pro jednotlivé objekty 

realizován pomocí společného atributu „level“, který 

bude nabývat hodnot „podzemní, nadzemní, povrch“. 

Tato specifikace bude součástí popisu jednotného 

výměnného formátu. Údaj o výškovém vztahu mezi 

jednotlivými objekty budou realizovány 

prostřednictvím souřadnice výšky v tripletu X, Y, 

Z geometrického popisu objektů. 

Související připomínky: 7, 302, 336. 

337 Z K § 4 

Požadujeme vysvětlit a upravit ve smyslu odůvodnění. 

Odůvodnění:  

V části ustanovení týkajícího se zjednodušeného způsobu 

vedení údajů digitální technické mapy je uvedeno, že za úplné 

se považují objekty alespoň ve 3. tř. přesnosti (odst. 2), ale u 

zjednodušeného způsobu (odst. 3) už přesnosti definovány 

nejsou. Pro zjednodušený způsob tedy žádné třídy přesnosti 

definovány nejsou? 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Charakteristiky přesnosti prostorových informací 

DTM jsou stanoveny v příloze č. 2 této vyhlášky. 

Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky pouze konstatuje 

potřebnou přesnost prostorových informací, aby mohly 

být údaje o DTI považovány za úplné. Příloha č. 2 tak 

platí i pro údaje vedené zjednodušeným způsobem.  

Pro jednoznačnost vedení údajů o přesnosti 

prostorových informací DTM byl doplněn text v § 3 

odst. 6 vyhlášky o větu „Údaje o poloze a výšce se 

vedou včetně údaje o jejich přesnosti podle přílohy č. 2 

k této vyhlášce.“.   

Související připomínky: 337, 430. 
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338 Z K § 4 odst. 2 písm. b) 

Upozorňujeme, že stanovení přesnosti 3 je u abstraktních 

objektů neověřitelné (např. osy komunikací, vodních cest, 

správního území atp.). Současně je nutno metodicky stanovit 

jakým způsobem mají být jednotlivé prvky zaměřeny (např. 

průsečík konstrukce sloupku s terénem nebo vrch patky sloupku 

nebo vrch sloupku?). 

Navíc ne všechna data sítí jsou zaměřena, něco je přeneseno 

z mapových podkladů s nižší přesností. Pak by se mohlo stát, že 

od jednoho provozovatele/správce budou předávána data jak 

úplným, tak zjednodušeným způsobem. 

Vyhláška pracuje s pojmy využívající slovo „prostorové“, 

avšak pouze jedinkrát je doplněno definicí („základní 

prostorová situace“). V ostatních případech, kdy je použito jako 

„prostorové údaje“ nebo „prostorové informace o průběhu“ 

není zřejmé, o jaká konkrétní data se jedná nebo jestli se jedná 

v obou případech o stejnou skupinu dat. To je zásadní například 

ve vztahu  

k § 4 odst. 2 písm. b), kde pak není zřejmé, jaké údaje mají být 

v požadované přesnosti? Buď tedy půjde o informace o poloze, 

nebo půjde o informace o umístění a průběhu, jak předjímá v  

§ 3 odst. 4. Není nutné zavádět další pojem, kterým se akorát 

snižuje jednoznačnost povinností. 

Odůvodnění: 

Osy komunikací jsou nezbytnou součástí dat DTM. Úplnost dat 

by u os pozemních komunikací a dalších abstraktních prvků 

neměla být podmiňována přesností. Pro vedení dat DTM a 

zajištění harmonizovaných polohových informací je nutná 

jednotná metodická podpora. 

Vysvětleno. 

Na jednáních bylo přijato, že třída přesnosti 3 bude 

minimálním základem pro všechny objekty. 

Přesnost abstraktních objektů by měla být stejná jako u 

prvků geodeticky zaměřených, od kterých jsou 

odvozeny. 

Data o dopravní a technické infrastruktuře budou 

pořizována na úrovni krajů, včetně metodiky. 

Předpokládá se, že metodika pro jednotné pořizování 

dat DTM kraje bude vytvořena v průběhu 

implementační fáze. 

Sjednocení metodiky bude možné řešit na úrovni 

Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné 

správy a Digitálně technické mapy. 

Pokud jde o použití pojmu „prostorové údaje“, pak 

namísto tohoto pojmu bude používáno přesnější 

vyjádření „údaje o poloze a výšce“, případně podle 

situace pouze „údaje o poloze“. Ustanovení § 3 a 4 

budou v tomto ohledu důsledně přeformulována. 

Související připomínky: 8, 51, 303, 307, 338, 399, 

431. 

339 Z K § 5 

Požadujeme upřesnit, který zákres v digitální technické mapě 

bude pokládán za platný. Má se ta dít ihned při uložení do dat 

Vysvětleno. 

Lhůta pro zápis změny obsahu digitální technické 

mapy kraje pro editora je stanovena v § 4b odst. 8 
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GIS anebo za nějaké časové období a případně za jak dlouhé? 

Dále není jasné, kdy má v případě provozovatele 

vodohospodářské infrastruktury docházet k předávání změn. 

Odůvodnění: 

Nutno upřesnit: stavebník postaví vodovod, nechá provést 

zaměření skutečného provedení stavby a prostřednictvím 

portálu předá podklad pro aktualizaci digitální technické mapy, 

vodovod předá k provozování vodárenské společnosti, ta si jej 

na základě téhož podkladu zakreslí do svého provozního GIS, 

tento zákres by se opět měl aktualizačním mechanismem dostat 

do digitální technické mapy. 

zeměměřického zákona: „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.“ 

Po přijetí nového stavebního zákona budou časové 

souvislosti zápisu údajů do DTM nepřímo vyplývat i 

z tohoto předpisu, neboť splnění této povinnosti bude 

např. podmínkou kolaudace – viz § 229 a 231 návrhu 

nového stavebního zákona. 

Pokud jde o to, zda mají být údaje do DTM zapsány 

ihned při uložení do dat GIS anebo za nějaké časové 

období, pak nejzazší časový limit u staveb, které 

podléhají kolaudaci, a staveb, které byly prováděny na 

základě povolení vydaného podle stavebního zákona, 

vyplývá z § 121 odst. 1 a § 152 odst. 5 stavebního 

zákona ve znění účinném od 1.7.2023 (v případě 

nového stavebního zákona pak z obdobných 

ustanovení § 229 a 231). Tato ustanovení totiž ukládají 

stavebníkovi povinnost doložit to, že změny týkající se 

obsahu DTM byly zapsány nebo předány podklady pro 

jejich zápis, k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

a k ohlášení o dokončení stavby, která byla prováděna 

na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, 

ale nepodléhá kolaudaci.  

Zápis tedy musí proběhnout před učiněním výše 

uvedených úkonů vůči stavebnímu úřadu – zda se tak 

bude dít samostatně pro jednotlivou změnu nebo 

dávkově za určité období, je pouze otázkou 

technického řešení, to je pak limitováno pouze 

maximálním objemem přenášených dat. Je tedy na 

editorech, aby zvolili vhodné řešení tak, aby jimi 

spravovaná data co nejvíce odpovídala skutečnosti. 
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Související připomínky: 339, 402, 403. 

340 Z K § 5 odst. 4 

Požadujeme prověřit použité formulace. 

Odůvodnění: 

V § 5 odst. 4 je uvedeno, že součástí geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby jsou i změnové 

údaje ve výměnném formátu, podobně jsou v § 5 odst. 5 

uvedeny další zpřesnění obsahu dokumentace skutečného 

provedení stavby, jejíž obsah je však již stanoven příslušným 

prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu. Tyto formulace 

tak mohou být nepřímou novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, což není obecně považováno za přípustný 

legislativní postup. Doporučujeme prověřit. 

Neakceptováno. 

V daném případě nejde o nepřímou novelu vyhlášky č. 

499/2006 Sb., neboť náležitosti geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby neobsahuje 

tato vyhláška, nýbrž vyhláška č. 31/1995 Sb. Odkaz na 

vyhlášku č. 499/2006 Sb. bude vypuštěn.  

Jelikož však ne každá geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude sloužit k aktualizaci 

DTM, nejeví se jako vhodné upravovat tuto 

problematiku ve vyhlášce č. 31/1995 Sb., která je 

obecnou úpravou pro všechny případy, kdy má být 

vyhotovena geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby. Z pohledu adresáta právní normy je 

nepochybně vhodnější, pokud bude speciální pravidlo 

týkající se obsahu GDSPS používané pro aktualizaci 

DTM obsaženo ve vyhlášce, která se celá věnuje 

DTM. 

Související připomínky: 142, 340, 434. 

341 Z K § 5 odst. 5 

Požadujeme formulovat konkrétněji, jakou technickou zprávu 

má zpracovatel na mysli. 

Odůvodnění: 

V ustanovení je uvedeno, že informace o výsledku ověření jsou 

součástí „technické zprávy“, není však zřejmé jaké? Je potřeba 

formulovat konkrétněji. 

Vysvětleno. 

Technická zpráva je jako součást geodetického 

podkladu pro vedení DTM uvedena v příloze č. 4 odst. 

1 písm. c) vyhlášky. 

Související připomínky: 143, 341, 435. 

342 Z K § 6 odst. 4 a 5 

Požadujeme doplnit určení formátu a dále také to, že 

podrobnosti budou zveřejněny do nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

Vysvětleno. 

Popis a struktura JVF DTM budou zveřejněny na 

stránkách úřadu a to v souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky. 
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Navrhujeme, aby odborná komise GIS působící v rámci 

SOVAK mohla být partnerem při specifikaci technických 

parametrů a datového modelu výměnného formátu. 

Odůvodnění: 

Zákon stanoví, že vyhláška stanoví mimo jiné výměnný formát 

DTM. Totéž je uvedeno v § 1 písm. e) vyhlášky. Obsahem 

ustanovení § 6 není stanoven výměnný formát, pouze je 

uvedeno, jaké údaje budou v souboru ve výměnném formátu, 

ale jaký je konkrétně výměnný formát nespecifikuje. Vzhledem 

k tomu, že v tomto formátu mají všechny subjekty povinnost 

předat údaje, je nezbytné, aby výměnný formát byl buď 

vyhláškou stanoven, nebo aby byl stanoven alespoň termín a 

subjekt, který je povinen výměnný formát stanovit včas tak, aby 

všechny subjekty znaly své povinnosti a mohly je splnit. Je to 

důležitá součást budoucího komunikačního mechanismu 

provozních GIS se systémem digitální technické mapy. 

Jeho definitivní podoba stále není dokončena, je 

zpracovávána v rámci projektu Beta2 na TA ČR a 

současně vázána na definitivní podobu příloh 1 a 3 

vyhlášky. 

Popis JVF DTM bude zpracován ve spolupráci 

se zástupci provozovatelů technické a dopravní 

infrastruktury a resortů, do jejichž působnosti tato 

infrastruktura náleží, a to včetně zástupců Hospodářské 

komory a SOVAK. 

Související připomínky. 144, 342, 436. 

343 Z K § 7 

Požadujeme předávat správcům technické infrastruktury údaje z 

veřejné i neveřejné části (z neveřejné části minimálně o jim 

příslušejících zařízeních technické infrastruktury) formou 

stahovacích služeb ve výměnném formátu pro vzájemnou 

synchronizaci a aktualizaci dat. 

Odůvodnění: 

V části poskytování údajů z digitální technické mapy je 

popsáno, že: „Údaje z veřejné části … se poskytují formou 

prohlížecích služeb a formou stahovacích služeb v souborech ve 

výměnném formátu…“. Z neveřejné části budou údaje 

poskytovány jen ve výměnném formátu. Pro potřeby správy 

technické infrastruktury je třeba předávat i neveřejná data 

relevantní k jim příslušející technické infrastruktuře formou 

stahovacích služeb ve výměnném formátu.  

Vysvětleno. 

Stahovací služby IS DTM krajů bude možné využívat 

také pro poskytování údajů z veřejné části DTM 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI a 

dále pro poskytování údajů z neveřejné části 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI v 

rozsahu údajů o jimi 

vlastněných/spravovaných/provozovaných objektech. 

Možnost využití stahovacích služeb k uvedenému 

účelu plyne již ze současného textu vyhlášky.  

Možnosti, aby pro poskytování údajů z neveřejné části 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI 

v rozsahu údajů o objektech 

vlastněných/spravovaných/provozovaných jinými 

osobami byly využity prohlížecí služby, byla podrobně 

diskutována se závěrem, že povaha prohlížecích služeb 

je pro řešení takové úlohy zcela nevhodná. I zde by 
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totiž muselo proběhnout posouzení oprávněnosti 

požadavku na poskytnutí neveřejných údajů, což nelze 

učinit „online“. Prohlížecí služby jsou pro poskytování 

údajů z části DTM využitelné pouze v rozsahu, ve 

které není nutno rozhodovat o oprávněnosti 

požadavku. 

Související připomínky: 145, 343, 437. 

344 Z K § 7 odst. 1 

Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

„1) Údaje z digitální technické mapy se poskytují bezúplatně, 

nestanoví-li právní předpisy jinak.“.  

Odůvodnění: 

Bezúplatnost poskytnutí dat by měla být spojena jen 

s omezeným rozsahem poskytovaných dat, konkrétnímu 

zájemci k doloženému záměru. Samo pořízení dat pro DTM ze 

strany správce TI je spojeno se značnými náklady. Bezúplatné 

využívání takto nákladně získaných dat v míře nad rámec 

konkrétního stavebního záměru se jeví jako nespravedlivé vůči 

jejich pořizovateli.  

Neakceptováno.  

Poskytnutí údajů z digitální technické mapy je 

výkonem veřejné správy. Případná úplata za toto 

poskytnutí by byla veřejnoprávním plněním 

nesankčního charakteru, a tedy by šlo o daňový příjem 

veřejného rozpočtu. Podle článku 11 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod lze však daně a poplatky a 

jiná obdobná peněžitá plnění ukládat jen na základě 

zákona, přičemž pojem „na základě zákona“ se pokusil 

vymezit Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 3/95 

(„malé pivovary“), v němž dovodil, že všechny 

základní konstrukční prvky daní, poplatků a jiných 

obdobných peněžitých plnění mají být obsaženy přímo 

v zákoně, příp. má zákon obsahovat alespoň jejich 

limity (typicky je zákonem stanovena maximální výše 

poplatku, jak je tomu například v zákoně č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů). Ústavní soud shledal ve zmíněném nálezu 

jako protiústavní takovou zákonnou úpravu, kdy 

víceméně všechny základní konstrukční prvky měly 

být vymezeny prováděcím právním předpisem 

(nařízením vlády). 

Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že 

jelikož neexistuje zákonná norma obsahující základní 

konstrukční prvky poplatku za poskytování údajů z 

digitální technické mapy, tak takový poplatek nelze 

vybírat bez dalšího, a ani tato vyhláška nemůže 
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konstatovat nic jiného nežli bezplatnost takovéhoto 

poskytování údajů. 

Nadto požadavek na bezplatné poskytování vyplývá i 

z čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1024, ze dne 20. června 2019, o otevřených 

datech a opakovaném použití informací veřejného 

sektoru. 

345 Z K § 7 odst. 2 

Požadujeme, aby vyhláška stanovila nejnižší přípustné měřítko 

pro prohlížecí a stahovací služby ve veřejné části mapy.  

Odůvodnění: 

Nastavení nejnižšího měřítka pro prohlížení a stahování 

informací o technické infrastruktuře z DTM považujeme za 

užitečné, aby nedocházelo na straně běžných uživatelů k mylné 

domněnce, že dostatečným přiblížením zobrazení polohy 

technické infrastruktury je možné suplovat vyjádření o 

existenci sítí a vytyčení jejich polohy. Například DTM hl. 

města Prahy umožňuje prohlížení od měřítka 1:3500.  

Neakceptováno a vysvětleno. 

Možnost prohlížení DTM ve velkém měřítku (tedy v 

nejpodrobnějším, největším „přiblížení“ území) již 

z povahy věci nemůže nahrazovat vyjádření správců 

dopravní a technické infrastruktury. To totiž podle 

zákona obsahuje řadu dalších informací, které nejsou a 

nemohou být obsahem DTM. Nelze tak vůbec 

smysluplně uvažovat o tom, že by údaje DTM mohly 

nahradit údaje podle § 161 stavebního zákona. 

Stanovení nejnižšího přípustného měřítka s tím nemá 

žádnou souvislost. 

346 Z K § 7 odst. 2 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„Na údaje z veřejné části digitální technické mapy lze nahlížet 

prostřednictvím aplikace dostupné na portálu. Údaje z veřejné 

části digitální technické mapy se dále poskytují formou 

prohlížecích služeb a formou stahovacích služeb v souborech ve 

výměnném formátu. Formou stahovacích služeb se údaje 

digitální technické mapy poskytují v členění podle území obcí, 

není-li to v rozporu s jiným právním předpisem3). Tato aplikace 

a služby se poskytují v souladu s podmínkami, které Úřad 

zveřejní na portálu. V případě, že uživatel této aplikace nebo 

služeb přetěžuje technologickou infrastrukturu aplikaci 

dostupnou na portálu nebo tyto služby neodborně používá 

nebo je užívá k jinému účelu, než pro něž je získal v souladu 

Akceptováno jinak. 

Do textu vyhlášky bude doplněno, že se jedná o 

technologickou infrastrukturu informačního systému 

digitální technické mapy následovně: 

„V případě, že uživatel této aplikace nebo služeb 

přetěžuje technologickou infrastrukturu informačního 

systému digitální technické mapy nebo tyto služby 

neodborně používá, je správce oprávněn mu v tomto 

jednání zabránit technickými prostředky.“ 

Provozní podmínky budou řádně zveřejněny na 

webových stránkách správce. Každý uživatel je 

povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a 

dodržovat je.  
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se zákonem, je správce oprávněn mu v tomto jednání zabránit 

technickými prostředky zabrání mu správce v užívání aplikace 

nebo služeb technickými prostředky v rozsahu potřebném 

k zamezení takového jednání.“. 

Odůvodnění: 

Pojem „technologická infrastruktura“ hrozí záměnou s pojmem 

„technická infrastruktura“ a není nikde ve vyhlášce objasněn. 

V textu je třeba doplnit, kdy nastane „přetížení“, nebo 

„neodborné užívání“. Neodborně budou aplikaci v praxi 

zpočátku užívat všechny subjekty, pokud nezajistí správce 

řádné seznámení s jejími provozními pravidly.  Oprávnění 

správce by mělo být spojeno i s jeho povinností, neboť 

odpovídá za ochranu dat v aplikaci. Poznámka: co se stane, 

když neodborné používání služeb vyřadí z užívání 

provozovatele technické infrastruktury? 

V případě vytěžování, které probíhá neodborně příp. 

v rozporu s podmínkami užívání aplikace, může 

správce IS DMVS uživateli zabránit technickými 

prostředky v jejím užívání. Pro opětovné zpřístupnění 

aplikace může správce IS DMVS vyžadovat vyjádření 

oprávněného zástupce majitele příslušné IP adresy.  

Související připomínky: 346, 442, 470. 

 

347 Z K § 7 odst. 2, poznámka pod čarou 3) 

Požadujeme poznámku pod čarou upravit následovně: 

„3) zákon č 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací aj.“. 

Odůvodnění: 

Limity poskytovaných dat co do území mohou plynout i 

z jiných právních předpisů. Dosavadní znění poznámky pod 

čarou nepřipouští další předpisy kromě krizového zákona. 

Neakceptace by zmařila aplikaci zákona č. 412/2005 Sb. a 

mohla by ohrozit ochranu utajovaných skutečností. 

Akceptováno jinak. 

V případě, že by poskytnutí informací nebylo možné 

podle jiných právních předpisů než podle krizového 

zákona, nesouviselo by to s členěním poskytovaných 

údajů podle obcí. V dané souvislosti tak není namístě 

odkaz na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací. 

Pokud by tedy měl být doplněn odkaz na tyto jiné 

předpisy, muselo by to být v jiné souvislosti – 

například doplněním odstavce 5 následujícího znění: 

(5) Údaje z veřejné ani neveřejné části digitální 

technické mapy se neposkytnou, pokud tomu brání 

omezení vyplývající z jiných právních předpisůx). 

---- 

x) zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací aj.“. 

Související připomínky: 347, 440. 
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348 Z K § 7 odst. 3 

Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

„(3) Údaje z neveřejné části digitální technické mapy se 

poskytují na základě žádosti oprávněné osoby formou 

stahovacích služeb, a to v souborech ve výměnném formátu a 

v nezbytném a odůvodněném rozsahu. O takto vydaných 

datech musí být informován prostřednictvím aplikace vlastník 

a provozovatel sítí technické infrastruktury, kterých se stažené 

údaje z neveřejné části dotýkají.“ 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že zařazení údajů do neveřejných má účel 

ochránit některé informace, je důvodné, aby v případě rizika 

mohl vlastník a provozovatel sítí TI obdržet informaci o 

poskytnutí těchto údajů i subjektu, který je obdržel, aby tak 

mohl včas učinit případné kroky k ochraně sítě TI. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Související připomínky: 348, 444.  

349 Z K § 8 odst. 4 

Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

„U vlastníka, provozovatele a správce dopravní nebo technické 

infrastruktury, jemuž byl zřízen přístup k datovému rozhraní 

portálu stavebníka, se evidují kontaktní a další údaje pro účely 

plnění povinnosti podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního 

zákona, údaje o zmocněnci a rozsahu zmocnění a údaje 

o skupině objektů nebo zařízení technické či dopravní 

infrastruktury a typ právního vztahu k ní. Obsahové náležitosti 

žádosti o zřízení přístupu k datovému rozhraní portálu 

stavebníka jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.“. 

Odůvodnění: 

Povinnost vyplývá přímo ze zákona č. 47/2020 Sb. Dále lze 

očekávat, že někteří vlastníci nebo provozovatelé budou 

pravděpodobně požadovat výhradně předání podkladu 

Neakceptováno. 

Registr vlastníků / správců / provozovatelů dopravní a 

technické infrastruktury slouží pro evidenci a správu 

DTI v DTM krajů, která probíhá prostřednictvím IS 

DMVS a nemá přímou vazbu na rozhraní portálu 

stavebníka. Vyhláška je vydávána na základě 

zmocnění v zeměměřickém zákoně a pouze v jeho 

rozsahu. Portál stavebníka tak nemůže být touto 

vyhláškou jakkoli upraven. 
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k vyjádření jen přes datovou schránku, nikoli cestou „Portálu 

stavebníka“. 

350 Z K § 8 odst. 5 a 6 

Upozorňujeme, že způsob evidence údajů o území, ve kterém 

vlastník, provozovatel nebo správce působí (polygonem 

vymezujícím toto území) není součástí příloh. 

Odůvodnění: 

Je zapotřebí uvést text vyhlášky nebo obsah Příloh do souladu. 

Není možné ukládat v textu vyhlášky evidenci polygonu 

vyznačující hranici správního území, když ta není obsažena v 

přílohách (jak tomu bylo v dřívějších verzích) 

Vysvětleno. 

Vyhláška upravuje obsah krajských DTM. Evidence 

údajů o území, ve kterém vlastník, správce nebo 

provozovatel působí, bude součástí IS DMVS. 

Povinnost vést údaje o území u vlastníků, správců a 

provozovatelů je definována ustanovením § 4d odst. 3 

písm. c) ZemZ. 

Související připomínky: 10, 304, 350. 

351 Z K § 9 písm. d) 

Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

„d) údaje o osobách, jejichž prostřednictvím editor zajišťuje na 

základě písemné dohody plnění své editorské povinnosti, a 

údaje o těchto dohodách (datum uzavření, doba platnosti), o 

těchto osobách se evidují údaje podle písmene a) a b) a údaje o 

rozsahu, ve kterém jsou oprávněny editovat údaje podle 

písmene b).“. 

Odůvodnění:  

Z ustanovení není patrné, jaké údaje musí editor evidovat o 

dohodách. Údaje o osobách jsou uvedeny pouze v ustanovení 

písm. a) nikoliv b), kde je uveden jen rozsah, ve kterém je 

editor oprávněn editovat údaje. Neakceptace ponechá právní 

nejistotu ohledně požadovaných údajů o dohodách a chybu v 

odkazu. 

Akceptováno částečně. 

I o osobě, která za editora plní jeho editorskou 

povinnost, je třeba evidovat, ve vztahu k jaké skupině 

objektů nebo zařízení technické či dopravní 

infrastruktury je tak oprávněna činit. Nemusí to přitom 

být všechny skupiny, které je oprávněn editovat 

příslušný editor, ale pouze některá z nich (např. bude 

za editora editovat pouze údaje o vodovodech, ale 

nikoliv již o kanalizaci). 

Text písmene d) bude upraven následovně: 

b) údaje o osobách, jejichž prostřednictvím editor 

zajišťuje na základě písemné dohody plnění své 

editorské povinnosti, a to údaje podle písmene a) 

a b) a údaje o datu uzavření a době platnosti 

dohody o zajištění editorské povinnosti. 

Související připomínky č. 98, 351, 449. 

352 Z K Příloze č. 1 

Požadujeme první větu upravit následovně: 

Vysvětleno. 

Příloha č. 1 v sobě zahrnuje obsah DTM, jak pokud jde 

o dopravní a technickou infrastrukturu, tak pokud jde o 
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„Vybrané objekty a zařízení, které jsou obsahem digitální 

technické mapy, se člení do těchto kategorií.“. 

Odůvodnění:  

Doplněním slova „vybrané“ uvedení přílohy 1 do souladu 

s textem vyhlášky, která předpokládá kategorizaci vybraných 

objektů a zařízení. Neakceptací zůstane nezodpovězena otázka, 

které objekty jsou ve smyslu vyhlášky „vybrané“.   

objekty tzv. základní prostorové situace. Slovo 

„vybrané“ pak jak zákon, tak textová část vyhlášky 

spojuje pouze s objekty základní prostorové situace. 

Proto není na místě použít tento termín v příloze v 

souvislostech, kde jde i o objekty a zařízení dopravní a 

technické infrastruktury. 

353 Z K Příloze č. 1 

Požadujeme Přílohu č. 1 upravit dle níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Speciální stavby – technická infrastruktura: 

Viz připomínky níže č. 354 až 357. 

354  Skupina: Sdílená speciální stavba 

a. K prvkům „kolektor“ a „kabelovod“ patří rovněž 

„Kabelová komora“. Prvek umístěný pod povrchem nebo 

souběžně s povrchem. Prosíme doplnit. 

b. Rozvaděč IS - způsob pořízení TI - ve většině případů se 

jedná o prvky umístěné uvnitř objektů el. stanic. Zákres 

prvku je tedy přibližný a nemusí korespondovat s fyzickým 

umístěním v rámci objektu (umístění značky do místa 

v rámci polygonu stavebního objektu). Žádáme doplnit. 

c. Rozvaděč IS - typ rozvaděče IS - síť EK – myšleno pro 

optické rozvaděče a metalické kabelové závěry uvnitř 

objektů? Žádáme vysvětlit/doplnit. 

d. Jiná technologická stavba TI - Hodnoty pro tento typ staveb 

budou z číselníku nebo volné pole pro libovolný text? 

Žádáme doplnit. 

Akceptováno a vysvětleno. 

ad a) Akceptováno, viz vypořádání připomínky 158. 

ad b) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky 159. 

ad c) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky 160. 

ad d) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky 161. 

355  Skupina Elektrické vedení Akceptováno a vysvětleno. 

ad a) Akceptováno. 
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a. Trasa elektrické sítě – způsob pořízení TI - Bude potřeba 

definovat, do jaké kategorie zařadit přesnost zákresu z GIS 

u „Přibližně z dokumentace“, nejspíše přibližný zákres, ale 

kam zařadit „Zaměřeno – letecké snímkování“? 

Požadujeme potvrdit zařazení „přibližně z dokumentace“ a 

zařadit letecké snímkování jako samostatnou kategorii. 

b. Trasa elektrické sítě – Napěťová hladina u tras a stanic 

nemůže mít pouze definované hodnoty z tabulky (NN, VN, 

VVN, ZVN, nezjištěno). Musí se buď jmenovat Maximální 

napěťová hladina nebo tam musí být i kombinace těch 

hodnot (ZVN/VVN/…). Žádáme upravit. 

c. Trasa elektrické sítě – Napěťová hladina U konkrétní 

hodnoty napětí u těchto prvků je údaj Maximální provozní 

napětí a textový údaj provozní napětí. Žádáme sjednotit. 

d. Jiné technologické stavby TI (nově přidaná položka) jsou 

definovány zvlášť jako Bod a zvlášť jako Obvod, 

překvapilo nás, že má být i Linie. Žádáme vysvětlit a 

případně upravit. 

e. U Stanice elektrické sítě to je spojeno do jedné skupiny, 

kde jsou dvě možnosti geometrie (polygon a bod). 

Polygony nejsou všemi správci TI evidovány. Žádáme 

upravit. 

f. Skupina Elektrické vedení – záměry má u tras definovaný 

mimo linie i polygon (plochu). K tomu však není důvod, 

jedná se jednoznačně o linii, uvádění polygonu (plochy) 

není v tomto případě relevantní a požadujeme jej vypustit.  

Bude doplněn další způsob pořízení TI, pod který bude 

možné zahrnout i letecké snímkování. 

 

ad b) Akceptováno, viz vypořádání připomínky 163. 

 

ad c) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky 164. 

 

ad d) Akceptováno, viz vypořádání připomínky 165. 

 

ad e) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky 166. 

 

ad f) Akceptováno jinak. 

Vyjádření záměrů má charakter koridoru pro stanovení 

územní ochrany v územně plánovacích 

dokumentacích, proto se jeví jako nejvhodnější 

vyjádření plochou. Bude však umožněno i vyjádření 

linií, přičemž volba způsobu vyjádření bude na 

editorovi. 

 

356  Skupina Elektronické komunikace  

a. Trasa sítě EK - trasou sítě EK se rozumí i trasa prázdné 

HDPE trubky a Svazku mikrotrubiček (MT) pro 

dodatečnou instalaci optického kabelu (do HDPE a 

mikrokabelu (do MT)). Žádáme doplnit informaci. 

Akceptováno a vysvětleno. 

ad a) Akceptováno jinak, viz vypořádání připomínky 

168. 

 

ad b) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky 169. 
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b. Aktivní zařízení sítě EK – typ aktivního zařízení sítě EK – 

u skříně sítě EK se může také jednat o skříň s pasivním 

zařízením - optický rozvaděč, splitr, atd. Žádáme doplnit. 

c. Aktivní zařízení sítě EK - umístění objektu – skříň sítě EK 

může být umístěna samostatně, ale stojí u stěny objektu. 

Žádáme doplnit/upřesnit. 

 

ad c) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky 170. 

357  Stavby pro průmyslové účely a hospodářství 

K digitálním technickým mapám uvádíme, že je na zvážení, 

aby byly doplněny hranice dobývacích prostorů, popřípadě 

územní limity. Na straně 27 (5. Stavby pro průmyslové účely a 

hospodářství a hospodářství) a na straně 51 (6.stavby pro 

průmyslové účely a hospodářství) se uvádí u důl, lom, 

geometrie, plocha a u plochy rekultivace rovněž. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky 171. 

358 Z K Příloze č. 1 

Požadujeme Přílohu č. 1 upravit dle níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Veškeré údaje o objektech, budovách a zařízeních ve všech 

kategoriích (vč. elektrických vedení), pokud leží ve skladech 

provozovaných jako skladovací zařízení podle zákona č. 

189/1999 Sb. buď nebudou předmětem povinné evidence DTM, 

nebo budou údajem důsledně neveřejným (důvod: bezpečnost 

zařízení subjektu kritické infrastruktury). 

Údaje o průběhu tras produktovodů a ropovodů v rozsahu 

větším než jedno katastrální území, budou neveřejné – důvod: 

zákon č. 412/2005 Sb. a nutnost zajistit bezpečný a spolehlivý 

provoz zařízení. 

Příloha ani vyhláška nevymezuje, co je vlastností objektu a 

umožňuje požadovat od vlastníků také „další“ údaje, aniž by se 

přímo opíraly o zákon. 

Vysvětleno a částečně akceptováno. 

Údaje o objektech uvnitř budov a staveb nejsou 

předmětem evidence DTM. 

 

Údaje o průběhu tras produktovodů a ropovodů vedené 

v režimu utajovaných informací nejsou předmětem 

DTM, tj. nebudou v DTM vedeny. Všechny ostatní 

údaje o průběhu tras produktovodů a ropovodů musí 

být do DTM předávány. Údaj o veřejnosti/neveřejnosti 

nesouvisí s režimem nakládání s utajovanými 

informacemi dle zákona č. 412/2005 Sb. 

Zákon 47/2020 Sb. nezmocňuje k tomu, aby 

vlastník/správce/provozovatel nebo správce IS DTM 

kraje označil jako neveřejné pouze některé objekty v 

rámci stejného typu, např. v rámci jednoho 

katastrálního území. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

Není definováno, co je míněno obvodem pozemní komunikace. 

Má zahrnout i např. odvodňovací zařízení a vpustě?  

Příloha 1 zahrnuje řadu pojmů, které nejsou vymezeny pro účel 

vyhlášky, např. „označení komunikace“, jiná technologická 

stavba TI, obvod jiné technologické stavby, aktivní zařízení sítě 

produktovodu. 

Sdílená speciální stavba – např. kolektor nebo kabelovod 

z minulých let bude mít problém s určením vlastníka. 

Požadavek na informace o stavu objektu z pohledu provozování 

či neprovozování by měl mít i možnost údaje „nezjištěno“. 

Železniční i vodní doprava – některé vyžadované údaje nemá 

vlastník k dispozici a jejich získání – pokud je uloží zákon, 

bude velmi nákladné, ačkoliv nemá vlastník nárok na náhradu 

nákladů. 

Produktovody: dimenze buď nebude evidována, nebo bude 

neveřejná. 

Produktovody – typ média – nebude evidován, nebo tam bude 

více položek – typy média se střídají podle potřeby a rozhodně 

bude neveřejný. 

Produktovody – trasa sítě produktovodu – evidovat jako 

neveřejné, zaručit možnost předání dat jen v rozsahu tak, aby 

žadatel nemohl získat celkový přehled všech tras, který je 

uveden v seznamu utajovaných skutečností podle zákona č. 

412/2005 Sb. a který je třeba chránit z důvodu fyzické 

bezpečnosti za účelem spolehlivého provozu kritické 

infrastruktury. 

Produktovody – stav objektu – provozováno, neprovozováno – 

uvádět jako neveřejný nebo neevidovat. Nebo umožnit uvedení 

„nezjištěno“. Týká se také protikorozní ochrany. 

Technologický objekt sítě produktovodů a Aktivní zařízení sítě 

produktovodů bude třeba z věcně technického hlediska 

Vlastnosti typů objektů jsou ve vyhlášce uvedeny v § 2 

odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) a odst. 5 písm. b) s 

vazbou na přílohu 1, kde je evidovaný rozsah 

vlastností typových objektů konkrétně uveden v 

tabulkách jednotlivých kategorií ve sloupci 5. Jiné 

vlastnosti (údaje) vyhláška neuvádí, a proto nemohou 

být na základě vyhlášky ani požadovány. 

Obvod komunikace bude vymezován s ohledem na 

těleso komunikace a bude vysvětlen v ontologickém 

popisu, který je součástí dokumentace Jednotného 

výměnného formátu a bude zveřejněn na portálu IS 

DMVS.   

Příloha 1 vymezuje typové objekty (pojmy), které 

souvisejí s DTM, DSŘ a ÚAP. Součástí výměnného 

formátu DTM bude také ontologická definice všech 

pojmů označujících typy objektů dle Přílohy 1. 

 

Pokud na kolektoru nebo kabelovodu není vlastník 

známý a je znám správce nebo provozovatel této 

infrastruktury, pak bude evidován správce nebo 

provozovatel. 

K typovým objektům technické infrastruktury, na 

kterých je evidován údaj o provozování či 

neprovozování bude rozšířena možnost údaje o 

„nezjištěno“ - akceptováno. 

U typu objektu “trasa sítě produktovodu” bude atribut 

“dimenze” veden jako neveřejný údaj - akceptováno. 

U typu objektu “trasa sítě produktovodu” bude atribut 

“typ média produktovodu” veden jako neveřejný údaj.  

 

Údaje o průběhu tras objektů typu “trasa sítě 

produktovodu” vedené v režimu utajovaných 
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specifikovat, to v krátkém časovém úseku nebylo možné – 

předáme dodatečně. 

Přístupový bod k zařízení TI (zřejmě označníky tras) – vypustit 

produktovod i ropovod. Aktualizace dat by byla administrativně 

i nákladově náročná. 

V části Skupina: Produktovod – záměry: doplnit doprovodné 

zařízení – arm. Šachta, SKAO, anoda, doprovodný optický 

kabel apod. 

V části Ochranná a bezpečnostní pásma doplnit ochranné 

pásmo ropovodu a skladovacího zařízení podle zákona č. 

189/1999 Sb. 

Údaje týkající se produktovodů se musí týkat také ropovodů a 

skladovacích zařízení. Některé údaje je třeba vyjmout 

z evidování, případně uvádět je jako neveřejné. S ohledem na 

krátký časový úsek bude příloha podrobně prověřena, aby její 

obsah nemohl poškodit nebo ohrozit veřejně prospěšná zařízení.     

informací dle zákona č. 412/2005 Sb. nebudou v DTM 

vedeny. 

Typ objektu “trasa sítě produktovodu” atribut “stav 

objektu” bude doplněn o hodnotu “nezjištěno”. K 

typům objektů “trasa protikorozní ochrany” a “bodové 

zařízení protikorozní ochrany” bude do atributu “stav 

objektu” doplněna hodnota “nezjištěno” 

Specifikace (definice) typů objektů “technologický 

objekt sítě produktovodu” a “aktivní zařízení sítě 

produktovodu” budou uvedeny v ontologickém popisu, 

pro který budou využity poskytnuté podklady. 

Typ objektu “přístupový bod k zařízení TI” je 

evidován v případě produktovodu a ropovodu 

analogicky jako u jiných typů sítí. Nejedná se o 

označníky, ale o povrchové znaky sítě. 

V případě záměrů, tj. skupiny “Produktovod – 

záměry”, jsou evidovány pouze objekty liniového a 

plošného typu. Doprovodný optický kabel je nutné 

evidovat jako samostatnou trasu pomocí typu objektu 

“trasa sítě EK - záměr”. 

Typ objektu “ochranné pásmo sítě produktovodu” 

bude doplněn o atribut “typ OP sítě produktovodu” s 

hodnotami “OP produktovodu”, “OP ropovodu”, “OP 

skladovacího zařízení” a “nezjištěno” - akceptováno. 

359 Z K Příloze č. 1, kapitole 2 – Dopravní stavby 

Požadujeme úpravu tabulky, aby odpovídala platné legislativě v 

oblasti dopravy. Navrhované změny jsou uvedeny na závěr 

tohoto dokumentu s připomínkami. V této souvislosti dále 

navrhujeme upravit část 10 „Záměry na změnu využití území“ a 

Přílohu č. 3. 

Odůvodnění: 

Doplnění prvků pořizovaných v rámci DTM dle vyhlášky o 

Akceptováno částečně. 

Podrobnosti jsou uvedeny do samostatné přílohy 

“Příloha vypořádání_4 (HK) - vyjádření.docx”. 

Zohledněny jsou připomínky dalších subjektů 

působících v oblasti dopravní infrastruktury. 

Obecně k vypořádání - Podrobné členění typů objektů 

DI je předmětem pasportních systémů, které nemůže 

DTM obsáhnout. 
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digitální technické mapě kraje o ty prvky, které jsou z pohledu 

dopravní infrastruktury opomenuty, aby DTM mohla plnit svoji 

základní funkci a zároveň nebyla v rozporu s právními předpisy 

v oblasti dopravní infrastruktury v oblasti např. názvosloví a 

kategorizace.   Týká se to např. i pojmu „účelová komunikace“, 

kdy by mělo být jasně uvedeno, zda se jedná o veřejnou či 

neveřejnou komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. 

Navrhované změny jsou uvedené v samostatné příloze – 

Příloha vypořádání_4 

360 Z K Příloze č. 1, kapitola 2 – Dopravní stavby, Skupina: 

Drážní doprava 

Požadujeme pro typ objektu Osa železnice doplnit Vedené 

údaje o Definiční staničení, v podobě bodů (začátku, 

hektometrů, skoků ve staničení a konce staničení) s popisem 

jejich kilometrické polohy a (příp. nepovinným) popisem 

označení tratě (tzv. číslo TÚDÚ). 

Odůvodnění: 

Staničení slouží jako hlavní údaj pro provozní a 

stavebnětechnickou orientaci na dráze, viz § 20 vyhlášky č. 

177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Neakceptováno. 

Na základě projednání s Ministerstvem dopravy bylo 

od vedení objektu „staničení“ upuštěno. Tento objekt 

nebude veden na žádných objektech dopravní 

infrastruktury, tj. nebude veden ani u drážní dopravy. 

Jedná o objekt, který slouží pouze pro správce dané 

dopravní infrastruktury a nemá další využití pro 

uživatele DTM. 

 

361 Z K Příloze č. 1, kapitola 2 – Dopravní stavby, Skupina: 

Drážní doprava a další 

Požadujeme pro typ objektu Železniční přejezd, Železniční 

stanice, Nástupiště, Obvod mostu, Portál tunelu doplnit Vedené 

údaje o Staničení, tj. popis jejich kilometrické polohy. 

Odůvodnění: 

Staničení slouží jako hlavní údaj pro provozní a 

stavebnětechnickou orientaci na dráze, viz § 20 vyhlášky č. 

177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Neakceptováno. 

Na základě projednání s Ministerstvem dopravy bylo 

od vedení objektu „staničení“ upuštěno. Tento objekt 

nebude veden na žádných objektech dopravní 

infrastruktury, tj. nebude veden ani u drážní dopravy. 

Jedná o objekt, který slouží pouze pro správce dané 

dopravní infrastruktury a nemá další využití pro 

uživatele DTM. 

 

362 Z K Příloze č. 1, kapitola 3 – Vodohospodářské stavby  Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

Požadujeme vyjasnit pojem „vodohospodářské stavby“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o vodní díla ve smyslu vodního zákona či nikoliv? 

Nebo jde jen o podmnožinu vodních děl. Požadujeme vyjasnit 

tento pojem, a to především z důvodu sjednocení pojmů 

užívaných v různých právních předpisech. 

Skupina “vodohospodářské stavby” byla 

přejmenována na “vodní díla”, viz vypořádání 

připomínky č. 201. Pojem „vodní díla“ je v souladu s § 

55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Pojem bude definován v ontologickém 

popisu, který je součástí dokumentace Jednotného 

výměnného formátu a bude zveřejněn na portálu IS 

DMVS. 

363 Z K Příloze č. 1, kapitola 3 – Vodohospodářské stavby – 

Skupina: Odběr, jímání vody 

Požadujeme doplnit podzemní vodní zdroje o vrt a pramenní 

jímku a povrchový vodní zdroj o odběrný objekt nádrže. 

Odůvodnění: 

Definovat pouze studnu jako jediný objekt pro odběr a jímání 

vody je nedostačující. 

Vysvětleno. 

Pojem vrt je k dispozici v kategorii 7 “Příslušenství a 

zařízení staveb” ve skupině “Společná stavba”. 

Objekty typu “Pramenní jímka” a “povrchový vodní 

zdroj” nebude doplněn, neboť se jedná o speciální 

údaje evidované v jiných informačních systémech 

veřejné správy. 

364 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Vodovod 

Požadujeme doplnit upřesnění, že se u trasy vodovodní sítě – 

vodovodní přípojka jedná o veřejnou část. 

Odůvodnění: 

Doplnit upřesnění, protože vodovodní přípojka je dále řešena 

také v jiné kategorii – viz trasa domovní přípojky vodovodní 

sítě. 

Vysvětleno. 

Ano, jedná se o veřejnou část vodovodní přípojky. 

Pojem bude vysvětlen v tomto duchu v popisu 

ontologie a popisu datového modelu jednotného 

výměnného formátu. 

365 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Vodovod 

Požadujeme upravit následovně: 

„trasa vodovodní sítě – typ média: voda průmyslová užitková 

Akceptováno. 

V příloze 1 u typu objektu “trasa vodovodní sítě” v 

atributu “typ média vodovodní sítě” bude změněna 

hodnota “voda průmyslová” na hodnotu “voda 

užitková”. 
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Trasa vodovodní přípojky – typ média: voda průmyslová 

užitková 

Technologický objekt vodovodní sítě – typ média: voda 

průmyslová užitková“. 

Odůvodnění: 

Nemusí se jednat vždy jen o průmyslové vody, ale také např. 

pro zemědělství, tj. voda nesplňující parametry vody pitné. 

V příloze 1 u typu objektu “trasa domovní přípojky 

vodovodní sítě” v atributu “typ média vodovodní sítě” 

bude změněna hodnota “voda průmyslová” na hodnotu 

“voda užitková”. 

V příloze 1 u typu objektu “technologický objekt 

vodovodní sítě” v atributu “typ média vodovodní sítě” 

bude změněna hodnota “voda průmyslová” na hodnotu 

“voda užitková”. 

366 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Vodovod 

Požadujeme doplnit mezi aktivní zařízení také položku 

„vodoměrná šachta“ a hydrant vodovodní sítě podzemní a 

nadzemní. 

Odůvodnění: 

V uvedeném přehledu vodoměr umístěný v šachtě chybí. 

Doporučuje se rozlišovat nadzemní (např. rychlé využití pro 

hasiče) a podzemní hydrant. 

Vysvětleno. 

Položka „vodoměrná šachta“ patří pod “typ aktivního 

zařízení vodovodní sítě” s hodnotou “šachta 

vodovodní sítě”. 

Rozlišení podzemního a nadzemního hydrantu je 

řešeno atributem údajem o umístění a průběhu dle § 2 

odst. 1 písm. e) vyhlášky. (tj. podzemní, povrchové, 

nadzemní). 

367 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Vodovod 

Požadujeme doplnit mezi aktivní zařízení také „automatická 

(hydroforová) tlaková stanice vodovodní sítě (ATS)“. Případně 

zařadit mezi položky Technologický objekt (za položku čerpací 

stanice). 

Odůvodnění: 

Za redukční ventil zařadit položku ATS (jedná se o opačnou 

funkci na vodovodní síti než redukční ventil, ale ATS je 

vybavena technologií), případně lze přeřadit k Technologickým 

objektům. 

Akceptováno. 

Do typu objektu “Technologický objekt vodovodní 

sítě” do atributu “typ objektu vodovodní sítě” bude 

doplněna hodnota “ATS vodovodní sítě”. 

368 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Vodovod 

Akceptováno. 
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Požadujeme za redukční ventil zařadit položku „přerušovací 

komora“. 

Odůvodnění: 

Je to stejná funkce jako redukční ventil, ale objekt je bez 

technologie. Případně zvážit zařazení přerušovací komory mezi 

vodojemy, které jsou zařazeny ve skupině technologicky 

vybavených objektů. 

Do typu objektu “aktivní zařízení vodovodní sítě” do 

atributu “typ aktivního zařízení vodovodní sítě” bude 

doplněna hodnota “přerušovací komora”. 

369 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Vodovod 

Požadujeme mezi úpravny vody doplnit také „odkyselovací a 

odradonovací stanice“. 

Odůvodnění: 

Bylo by vhodné upřesnit uvedeným doplněním, protože 

odkyselovací a odradonovací stanice nejsou uvedeny 

samostatnou položkou, případně zavést jako samostatné 

položky. 

Akceptováno. 

Do typu objektu “technologický objekt vodovodní 

sítě” do atributu “typ objektu vodovodní sítě” bude 

doplněna hodnota “odkyselovací a odradonovací 

stanice”. 

 

  

370 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Vodovod 

Požadujeme zpřesnit typ vodojemů na „podzemní zasypaný“ a 

„podzemní nezasypaný“. 

Odůvodnění: 

Ponechat jen rozlišení věžový x podzemní nebo upřesnit druh 

podzemního vodojemu. 

Akceptováno. 

Bude vypuštěna položka „nezasypaný“, namísto 

položky „podzemní“ budou doplněny položky 

„podzemní zasypaný“ a „podzemní nezasypaný“. 

371 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Vodovod 

Požadujeme u Technologického objektu uvádět namísto 

kapacity vhodněji objem a umístění vodojemu v m3 a 

s minimální hladinou (m n. m.). 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

V typu objektu “technologický objekt vodovodní sítě” 

bude změněn atribut “kapacita vodojemu” na “objem 

vodojemu” a doplněn nový atribut “min. výška hladiny 

vodojemu”. Oba atributy budou číselné. 
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Je vhodné doplnit nejen jednotku objemu, ale také výškové 

umístění = je to důležitý podklad pro projektanty k posouzení 

tlaku ve vodovodní síti. 

372 Z Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Kanalizace 

Požadujeme upravit text následovně: 

„trasa kanalizační sítě – typ trasy kanalizační sítě: kanalizační 

řad stoka 

trasa kanalizační sítě – typ trasy kanalizační sítě: kanalizační 

přípojka (veřejná část)“. 

Odůvodnění: 

Označení „řad“ se uvádí jen u vodovodů. Doplnit upřesnění, 

protože kanalizační přípojka je dále řešena také v jiné kategorii 

– viz trasa domovní přípojky kanalizační sítě. 

Akceptováno. 

V typu objektu “trasa kanalizační sítě” bude v atributu 

“typ trasy kanalizační sítě” změněna hodnota 

“kanalizační řad” na “kanalizační stoka”. 

 

V typu objektu “trasa kanalizační sítě” bude v atributu 

“typ trasy kanalizační sítě” změněna hodnota 

“kanalizační přípojka” na “kanalizační přípojka 

(veřejná část)”. 

373 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Kanalizace 

Požadujeme doplnit trasa kanalizační sítě – typ pohybu 

kanalizačního média o „Podtlaková (vakuová)“. 

Odůvodnění: 

V uvedeném přehledu chybí tento typ. 

Akceptováno. 

V příloze 1 v typu objektu “trasa kanalizační sítě” 

bude do atributu “typ pohybu kanalizačního média” 

doplněna hodnota “podtlaková (vakuová)”. 

374 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Kanalizace 

Požadujeme upravit text následovně: 

„trasa domovní přípojky kanalizační sítě – typ a objekty 

přípojky kanalizační sítě; 

měrná kanalizační a kontrolní šachta, domovní čerpací 

stanice, domovní sběrná šachta se sacím ventilem 

(podtlaková), vsakovací zařízení s přepadem,“. 

Akceptováno jinak. 

Doplněn bude nový typ objektu “zařízení domovní 

přípojky kanalizační sítě” s bodovou geometrií, 

společnými atributy a specifickými atributy: 

- způsob pořízení TI: geodeticky, přibližný zákres, 

nezjištěno 

- typ zařízení domovní přípojky kanalizační sítě: 

šachta kanalizační, šachta měrná a kontrolní, domovní 

čerpací stanice, vsakovací zařízení s přepadem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSMCHQAF)



   

Odůvodnění: 

Tyto objekty jsou součástí domovních přípojek a ve výčtu 

nejsou vůbec uvedeny. 

Podrobné informace o objektu budou vedeny pomocí 

společného atributu “popis”. 

375 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Kanalizace 

Požadujeme upravit znění následovně: 

„technologický objekt kanalizační sítě – typ objektu kanalizační 

sítě – dešťová nádrž na kanalizační síti; 

technologický objekt kanalizační sítě – typ objektu kanalizační 

sítě – podtlaková (vakuová) stanice na kanalizační síti“. 

Dále požadujeme upřesnit nebo zrušit pojem „liniový 

odvodňovač“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o jinou dešťovou nádrž, než je uvedena v kap. 3. 

Vodohospodářské stavby – skupina Nádrž – dešťová usazovací 

nádrž. Nejedná se ani o dešťovou nádrž, která je součástí ČOV 

a nezakresluje se samostatnou značkou. 

Akceptováno a vysvětleno. 

V typu objektu “technologický objekt kanalizační sítě” 

bude do atributu “typ objektu kanalizační sítě” 

doplněna hodnota “dešťová nádrž na kanalizační síti” a 

“podtlaková (vakuová) stanice na kanalizační síti”. 

Pojem liniový odvodňovač bude upřesněn v 

ontologickém popisu. 

  

376 Z K Příloze č. 1, kapitola 4 – Speciální stavby – technická 

infrastruktura – Skupina: Elektronické komunikace 

Požadujeme do skupiny „Elektronické komunikace“ doplnit i 

trasy nadzemních vedení sítě elektronických komunikací (např. 

radioreléové spoje). 

Odůvodnění: 

Nadzemní komunikační vedení nejsou ve výčtu uvedeny, 

ačkoliv v kapitole 11 je s ochranným pásmem takových sítí 

uvažováno („OP radioreléové trasy“).  Nadzemní vedení je 

definováno v ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb. 

jako „drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně 

souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, 

postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov“. Je tedy nutné 

Akceptováno. 

Trasy radioreléových spojů nadzemních vedení sítí 

elektronických komunikací budou doplněny. 
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v DTM zobrazit i všechna nadzemní vedení, včetně 

bezdrátových. Zápis všech staveb dopravní a technické 

infrastruktury, včetně bezdrátových, požaduje zákon č. 47/2020 

Sb., k němuž je prováděcí vyhláškou právě navržený text, 

V zákoně je v ustanovení § 4b odst. 4 uvedeno, že obsah DTM 

kraje tvoří údaje o „druzích, umístění, průběhu a vlastnostech 

objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury“, bez 

ohledu, zda se jedná o nadzemní či podzemní vedení. 

377 Z K Příloze č. 1, kapitola 10 – Záměry na změnu využití 

území 

Požadujeme vyjasnit, zda se jedná pouze o záměry na „změnu 

využití území“. 

Odůvodnění: 

Změny využití území je pojem definovaný stávajícím i 

připravovaným stavebním zákonem a jedná se např. o terénní 

úpravy, vinice, chmelnice, hřiště apod. Domníváme se, že autor 

měl na mysli pravděpodobně záměry na „změnu v území“, jak 

vyplývá ze soupisu staveb v této kapitole, nikoliv využití 

území. Požadujeme tedy vyjasnit.  

Akceptováno jinak. 

Za účelem vyjasnění toho, o jaké změny se jedná, bude 

upraven název kategorie na „Záměry na provedení 

změn dopravní a technické infrastruktury“ a do § 2 

odst. 5 vyhláška doplněno, že jde o záměry na 

provedení změn dopravní a technické infrastruktury, 

které vyžadují zohlednění v územně analytických 

podkladech podle stavebního zákona, a to včetně 

odkazu na § 27 odst. 2 stavebního zákona. 

378 Z K Příloze č. 1, kapitola 10 – Záměry na změnu využití 

území 

Požadujeme záměry na změnu v území uvádět jako veřejné 

informace. 

Odůvodnění: 

Všechny informace týkající se budoucích záměrů jsou navrženy 

jako neveřejné. O jaké údaje se jedná? Jsou to údaje z územně 

plánovací dokumentace nebo údaje z územních rozhodnutí či 

stavebních povolení? Pokud se jedná o tyto informace, není 

důvod, aby byly neveřejné. Stejně tak nemohou být neveřejné 

informace o „budoucích záměrech“ vlastníků technické a 

dopravní infrastruktury, které nejsou nikde specifikovány. I tyto 

záměry by měly být vlastníkům dotčených pozemků také 

Vysvětleno. 

Objekty záměrů mají charakter obchodně citlivých 

údajů a přeřazení do kategorie veřejné by znemožnilo 

jejich předání do systému DTM ze strany komerčních 

subjektů (zejména v případě záměrů sítím technické 

infrastruktury). 

Nejedná se o údaje z územních rozhodnutí nebo 

stavebních povolení nebo jiných informačních systémů 

veřejné správy, ale údaje z interních informačních 

systémů vlastníků, správců nebo provozovatelů TI a 

DI, které jsou vstupem pro zpracování územně 

analytických podkladů. 
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k dispozici a měly by být tedy veřejné. U záměrů je nutné jasně 

vymezit, v jaké fázi budou do systému vkládány a kdo bude 

jejich vložení schvalovat. Nelze přece vkládat nijak neověřené 

záměry (neuvedené ani v ÚPD, ani v rozhodnutí stavebního 

úřadu), aby docházelo k blokování pozemků. V odůvodnění 

návrhu vyhlášky nejsou k příloze č. 1 žádné konkrétní 

informace. 

Záměry evidované v DTM nevytvářejí omezení 

související s blokováním pozemků. Naopak, 

primárním zájmem je, aby se jednalo o dosud 

neprověřované nebo jinak nekoordinované údaje, 

jejichž koordinace je účelem ÚAP a navazující ÚPD. I 

z tohoto důvodu nemohou být údaje o záměrech 

veřejné. 

379 Z K Příloze č. 1, kapitola 10 – Záměry na změnu využití 

území –  

Skupina: Vodovod – záměry 

Požadujeme upravit znění následovně: 

„trasa vodovodní sítě – záměr – typ trasy vodovodní sítě: 

tranzitní vodovodní přivaděč; 

trasa vodovodní sítě – záměr – typ trasy vodovodní sítě: 

zásobovací vodovodní řad;14 

 

trasa vodovodní sítě – záměr – typ trasy vodovodní sítě: řad 

rozvodné vodovodní sítě: řad rozvodné vodovodní sítě“. 

Odůvodnění: 

Nutno používat obvyklé názvosloví z vodárenství. 

Akceptováno. 

V typu objektu “trasa vodovodní sítě – záměr” bude v 

atributu “typ trasy vodovodní sítě” změněna hodnota 

“tranzitní vodovod” na hodnotu “vodovodní přivaděč”, 

dále hodnota “zásobovací vodovod” na hodnotu 

“zásobovací vodovodní řad” a doplněna hodnota “řad 

rozvodné vodovodní sítě”. 

 

380 Z K Příloze č. 1, kapitola 10 – Záměry na změnu využití 

území – Skupina: Kanalizace – záměry 

Požadujeme upravit znění následovně: 

„trasa kanalizační sítě – záměr – typ trasy kanalizační sítě: 

svodná kanalizační sběrač (hlavní) 

trasa kanalizační sítě – záměr – typ trasy kanalizační sítě: 

sběrná kanalizace uliční stoka (vedlejší) 

trasa kanalizační sítě – záměr – typ trasy kanalizační sítě: 

kanalizační výtlak“. 

Akceptováno jinak. 

Položky budou upraveny v souladu s vypořádáním 

připomínky č. 372. Není žádoucí, aby položky u 

záměrů TI nabývaly odlišných hodnot, než u existující 

TI. 
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Odůvodnění: 

Nutno používat obvyklé názvosloví z kanalizačního oboru. 

381 Z K Příloze č. 1, kapitola 10 – Záměry na změnu využití 

území – Skupina: Kanalizace – záměry 

Požadujeme k typu kanalizační sítě uvést způsob dopravy 

„gravitační, tlaková, podtlaková (vakuová)“. 

Odůvodnění: 

Postrádáme uvedení způsobu dopravy. 

Akceptováno. 

Do typu objektu “trasa kanalizační sítě – záměr” bude 

doplněn atribut “typ pohybu kanalizačního média” s 

hodnotami “gravitační, tlaková, podtlaková (vakuová), 

nerozlišeno”. 

382 Z K Příloze č. 1, kapitola 10 – Záměry na změnu využití 

území –  

Skupina: Meliorační opatření – záměry 

Požadujeme doplnit následovně: 

„osa melioračního příkopu, žlabu – záměr: vsakovací průlehy a 

vsakovací objekty“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o jiný pojem než odvodnění, účelem je zadržení vody 

v terénu. 

Akceptováno. 

Do typu objektu “osa melioračního příkopu, žlabu – 

záměr” bude doplněna do atributu “druh investice do 

půdy” hodnota “vsakovací průleh, vsakovací objekt”. 

383 Z K Příloze č. 1, kapitola 10 – Záměry na změnu využití 

území –  

Skupina: Společná stavba – záměry 

Požadujeme doplnit následovně: 

„podzemní vodní zdroj – (studna, vrt, pramenní jímka); 

povrchový vodní zdroj – (odběrný objekt nádrže)“. 

Odůvodnění: 

Definovat pouze vrt jako jediný objekt pro odběr a jímání vody 

je nedostačující. 

Neakceptováno. 

Skupiny “Společná stavba - záměry” a typ objektu “vrt 

- záměr” budou zrušeny. 

Vodní zdroje obecně nebudou předmětem v DTM, 

pouze tehdy, pokud se projeví v podobě konkrétní 

technické infrastruktury. 
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384 Z K Příloze č. 1, kapitola 11 – Ochranná a bezpečnostní 

pásma 

Požadujeme upravit následovně: 

„ochranné pásmo vodovodní sítě objektů vodovodu 

ochranné pásmo kanalizační sítě objektů kanalizace“. 

Odůvodnění: 

Ochranná pásma jsou důležitá také např. u zdrojů vody, které 

ale nejsou součástí vodovodní sítě, totéž platí např. u ČOV.  

Akceptováno. 

Bude přejmenován typy objektu “ochranné pásmo 

vodovodní sítě” na název “ochranné pásmo objektů 

vodovodu”. 

Bude přejmenován typ objektu “ochranné pásmo 

kanalizační sítě” na název “ochranné pásmo objektů 

kanalizace”. 

385 Z K Příloze č. 3 

Požadujeme uvádět tyto údaje pouze pro objekty, zařízení apod. 

mimo areály skladů provozovaných jako skladovací zařízení 

podle zákona č. 189/1999 Sb. 

V části 5 Speciální stavby není uvedena skupina produktovody, 

ačkoliv je zahrnuta v příloze 1 jako evidovaná TI. Buď doplnit, 

nebo vysvětlit. Na trasách produktovodů v rámci jejich 

přeložek při výstavbě v okolí nebo při opravách dochází ke 

změnám.  

Odůvodnění:  

Z důvodu ochrany zařízení zařazených do kritické 

infrastruktury státu, a kdy podrobné údaje  

o konstrukčních prvcích objektů by mohly vést k jejich 

ohrožení v případě útoku. 

Vysvětleno. 

Omezení údajů evidovaných v DTM je možné 

provádět pouze s ohledem na utajované informace 

podle zákon č. 412/2005 Sb., které nejsou v DTM 

vedeny. Všechny ostatní údaje základní prostorové 

situace (uvedené v příloze 3) jsou předávány do DTM 

stavebníkem při změnách obsahu DTM v rámci 

geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby nebo geodetického podkladu pro vedení 

digitální technické mapy. 

Podrobná dokumentace průběhu sítí TI a DI v 

uzavřených areálech není předmětem evidence DTM. 

V příloze 3 v části 5 Speciální stavby jsou uvedeny 

pouze domovní přípojky sítí TI, které nebudou 

součástí předávaných dat do DTM ze systémů správců 

sítí (správci je ve svých systémech neevidují) a které 

zasahují do veřejného prostranství. Tyto části sítí proto 

bodu zaměřovány v rámci základní prostorové situace, 

tj. budou do DTM zapracovávány z geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby nebo 

geodetického podkladu pro vedení digitální technické 

mapy. V případě produktovodů se takové domovní 
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přípojky nevyskytují, a proto nejsou v příloze 3 

uvedeny. 

386 Z K Příloze č. 3, kapitola 5 Speciální stavby – technická 

infrastruktura – trasa domovní přípojky vodovodní sítě 

Požadujeme upravit následovně: 

„typ média vodovodní sítě – voda průmyslová užitková“. 

Odůvodnění: 

Nemusí se jednat vždy jen o průmyslové vody, ale také např. 

pro zemědělství, tj. voda nesplňující parametry vody pitné. 

Akceptováno. 

V příloze 3 u typu objektu “trasa domovní přípojky 

vodovodní sítě” v atributu “typ média vodovodní sítě” 

bude změněna hodnota “voda průmyslová” na hodnotu 

“voda užitková”. 

387 Z K Příloze č. 3, kapitola 5 Speciální stavby – technická 

infrastruktura – trasa domovní přípojky kanalizační sítě 

Požadujeme doplnit následovně: 

„typ pohybu kanalizačního média: podtlaková (vakuová)“. 

Odůvodnění: 

V uvedeném přehledu chybí. 

Akceptováno. 

V příloze 1 v typu objektu “trasa domovní přípojky 

kanalizační sítě” bude do atributu “typ pohybu 

kanalizačního média” doplněna hodnota “podtlaková 

(vakuová)”. 

388 D K § 1 písm. g) 

Doporučujeme znění ustanovení upravit následovně: 

„g) obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní 

a technické infrastruktury“ V textu zákona je užíván pojem 

„sítě dopravní a technické infrastruktury“, ale v jiných místech 

také pojem „sítě dopravní nebo technické infrastruktury“. 

Navrhujeme ve vyhlášce buď sjednotit používání pojmu ve 

vyhlášce, nebo vysvětlit, čím se pojmy liší. 

Odůvodnění:  

Doporučujeme toto upřesnění všech ustanovení vyhlášky i 

jejích příloh, kde se oba pojmy vyskytují, aby tak bylo najisto 

postaveno, zda jde o pojem totožný, nebo zda jde o dva 

rozdílné pojmy. 

Vysvětleno. 

Pojmy „dopravní infrastruktura“ a „technická 

infrastruktura“ mohou být spojeny různými spojkami 

v závislosti na tom, jaký smysl má mít konkrétní 

ustanovení.  Pokud je použita spojka „a“, jedná se o 

kumulativní výčet, v případě spojky „nebo“ jde o 

vyjádření možností. V různých souvislostech pak 

přichází v úvahu jiná z těchto možností. 
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389 D K § 2 odst. 2 

Doporučujeme doplnit, jak budou v DTM řešeny opuštěné 

objekty. 

Odůvodnění: 

U opuštěných objektů není známo jejich vlastnictví a jejich 

provozovatel, ale objekt TI prokazatelně existuje. Je třeba 

zvážit, jak s tímto problémem v rámci digitálních map nakládat. 

Neakceptováno. 

V případě, že nebude znám vlastník, správce nebo 

provozovatel objektu a zařízení dopravní a technické 

infrastruktury, tak objekt ani zařízení nebude 

předmětem evidence v DTM. 

Související připomínky: 389, 408. 

390 D K § 2 odst. 5 

Jednotlivé body v odstavci 5 jsou označeny písmeny f) až k). 

Správně mají být v návaznosti na znění § 2 odst. 6 

pravděpodobně označeny písmeny a) až f).  

Odůvodnění: 

Formální chyba způsobuje neaplikovatelnost ustanovení § 3 

odst. 6 vyhlášky. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

391 D K § 8 

V ustanovení § 8 není řešeno, jak musí být identifikovány 

zahraniční občané či právnické osoby. Seznamy v § 8 se touto 

záležitostí nezabývají, ačkoliv na území ČR jsou vlastníky i 

provozovateli také subjekty se sídlem mimo ČR.  

Doporučujeme doplnit do údajů právnických osob také zápis 

v příslušném veřejném seznamu.   

Odůvodnění: 

Je nezbytné, aby tyto záležitosti byly dořešeny, neboť 

v případě, že tuzemské osoby budou řádně zapsány, a 

zahraniční evidovány nebudou, nastane nerovný přístup 

k tuzemským a zahraničním subjektům.  

Akceptováno. 

Bude doplněno, že u všech právnických osob bude 

veden údaj o státu, jehož právním řádem se řídí právní 

osobnost právnické osoby. 

V případě zahraniční právnické osoby, která nepodniká 

na území ČR, pak budou o této osobě vedeny údaje 

přidělené ve státě, jehož právním řádem se řídí právní 

osobnost právnické osoby. 

U fyzických osob pak bude doplněno do § 8 odst. 1 

písm. c) „popřípadě místo a stát narození, narodila-li 

se osoba mimo území České republiky, a do § 8 odst. 1 

písm. d) „popřípadě bydliště v zahraničí u zahraniční 

fyzické osoby,“. 

392 D K § 8 odst. 1 písm. e) Akceptováno jinak. 
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Navrhujeme text daného ustanovení upravit následovně: 

„e) doručovací adresa, případně identifikátor funkční datové 

schránky.“. 

Odůvodnění: 

Je vhodné uvést do souladu údaje o datové schránce v celém 

ustanovení § 8 a u fyzické nepodnikající osoby může být sice 

datová schránka zřízena, ale její provoz může být přerušen.  

Komunikace mezi osobou, která žádá od vlastníka 

technické infrastruktury poskytnutí informace podle § 

161 stavebního zákona, a vlastníkem TI je komunikací 

mezi soukromými osobami. V korespondenci mezi 

soukromými osobami pak neexistuje povinnost 

využívat datovou schránky, i pokud je zřízena. Navíc 

pokud osoba, která žádá od vlastníka technické 

infrastruktury poskytnutí informace podle § 161 

stavebního zákona, nemá sama datovou schránku, 

neměla by jak vlastníka TI kontaktovat. Proto bude v 

§8 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. d) a odst. 3 písm. d) 

uvedeno pouze „údaje pro doručování“, mezi které 

může patřit i datová schránka, pokud to držitel datové 

schránky ve smyslu § 18a zákona č. 300/2008 Sb. 

umožní, nemůže se však jednat o jediný možný 

doručovací kanál. 

Související připomínky č. 94, 95, 392, 393. 

393 D K § 8 odst. 2 písm. d) 

Navrhujeme text daného ustanovení upravit následovně: 

„d) identifikátor datové schránky, byla-li zřízena“. 

Odůvodnění: 

Je vhodné uvést do souladu údaje o datové schránce v celém 

ustanovení § 8 a u fyzické podnikající osoby je datová schránka 

předepsána. 

Akceptováno jinak. 

Komunikace mezi osobou, která žádá od vlastníka 

technické infrastruktury poskytnutí informace podle § 

161 stavebního zákona, a vlastníkem TI je komunikací 

mezi soukromými osobami. V korespondenci mezi 

soukromými osobami pak neexistuje povinnost 

využívat datovou schránky, i pokud je zřízena. Navíc 

pokud osoba, která žádá od vlastníka technické 

infrastruktury poskytnutí informace podle § 161 

stavebního zákona, nemá sama datovou schránku, 

neměla by jak vlastníka TI kontaktovat. Proto bude v § 

8 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. d) a odst. 3 písm. d) 

uvedeno pouze „údaje pro doručování“, mezi které 

může patřit i datová schránka, pokud to držitel datové 

schránky ve smyslu § 18a zákona č. 300/2008 Sb. 

umožní, nemůže se však jednat o jediný možný 

doručovací kanál. 
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Související připomínky č. 94, 95, 392, 393. 

394 D K § 8 odst. 3 

Navrhujeme doplnit, jak má být identifikována nezaměnitelná 

osoba bez identifikačního čísla v případě zahraničního subjektu. 

Odůvodnění: 

I zahraniční právnické osoby je třeba identifikovat pro účel 

komunikace v rámci zpracování a užívání DTM. 

Akceptováno. 

Bude doplněno, že u všech právnických osob bude 

veden údaj o státu, jehož právním řádem se řídí právní 

osobnost právnické osoby. 

V případě zahraniční právnické osoby, která nepodniká 

na území ČR, pak budou o této osobě vedeny údaje 

přidělené ve státě, jehož právním řádem se řídí právní 

osobnost právnické osoby. 

395 D K Připomínka k § 8 odst. 6  

Navrhujeme text daného ustanovení upravit následovně: 

„(6) U vlastníka, provozovatele a správce dopravní nebo 

technické infrastruktury se dále evidují údaje o území, ve 

kterém plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního 

zákona, a to pomocí zákresu hranice hranicí polygonu 

vymezujícího toto území.“. 

Odůvodnění: 

Vyhláška ani zákon, na jehož základě je vydávána, neobsahuje 

vysvětlení pojmu hranice polygonu. Proto buď upravit text 

podle návrhu, nebo doplnit co se rozumí hranicí polygonu, a 

jaké má náležitosti.  

Neakceptováno. 

Povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního 

zákona se týká pouze technické infrastruktury, nikoliv 

infrastruktury dopravní. 

Polygon je obecný pojem s jasným významem 

(mnohoúhelník). V právních předpisech se běžně 

používá, aniž by byl definován – viz např. vyhláška č. 

79/2018 Sb. nebo celá řada předpisů, kterým jsou 

vymezovány přírodní rezervace a přírodní památky. 

Související připomínky: 395, 447. 

396 D K § 9 písm. a) 

Navrhujeme text daného ustanovení upravit následovně: 

„a) údaje obdobně shodně podle § 8 odst. 1 až 3“. 

Odůvodnění: 

Neakceptace vyvolává neurčitost ustanovení a právní nejistotu 

ohledně toho, které údaje jsou obdobné například jménu 

fyzické osoby.  

Akceptováno jinak. 

Text je plně v souladu s Legislativními pravidly vlády, 

kde je význam slova „obdobně“ vysvětlen (čl. 41), 

jeho použití tak nevyvolává pochybnosti o výkladu. 

„Slovo „obdobně" ve spojení s odkazem na jiné 

ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu 

vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené 

právní vztahy v plném rozsahu.“ 
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Po dalším zvážení na základě připomínky 117 i s 

ohledem na výše uvedené bude slovo „obdobně“ bez 

náhrady vypuštěno. 

397 D Připomínka k Příloze č. 1, kapitola 2 – Dopravní stavby, 

Skupina: Drážní doprava 

Doporučujeme pro typ objektu Osa koleje železnice doplnit 

Vedené údaje o rok geodetického pořízení dopravní 

infrastruktury (dále jen „DI“). 

Odůvodnění: 

Poloha osy koleje se může vlivem provozu a údržby v čase 

měnit. Starší údaje, byť pořízené geodeticky, nemají proto 

stejnou přesnost jako údaje mladší. 

Akceptováno. 

Do typu objektu “osa koleje železnice” bude doplněn 

nový veřejný údaj (atribut) “rok geodetického 

pořízení”. 

398 D K Příloze č. 1, kapitola 2 – Dopravní stavby, Skupina: 

Silniční doprava 

Doporučujeme pro typ objektu Osa pozemní komunikace 

doplnit typ pozemní komunikace o hodnotu veřejně nepřístupná 

účelová komunikace. 

Odůvodnění: 

Vymezení veřejné nepřístupnosti ve smyslu § 7 zákona o 

pozemních komunikacích, a tedy možnost jejího využití, je 

dosud nutné zjišťovat dotazem u vlastníka nebo správního 

úřadu. 

Akceptováno. 

Do typu objektu “osa pozemní komunikace” bude do 

údaje “typ pozemní komunikace” doplněna hodnota 

“veřejně nepřístupná účelová komunikace”. 

399 D K Příloze č. 2, bod 3 

Navrhujeme doplnit bod 3 následujícího znění: 

„U prvků digitální technické mapy, které jsou abstraktní a 

budou se odvozovat z jiných údajů (např. osa komunikace) 

uvede se namísto třídy přesnosti znak „A“.“. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

Na jednáních bylo přijato, že třída přesnosti 3 bude 

minimálním základem pro všechny objekty. 

Přesnost abstraktních objektů by měla být stejná jako u 

prvků geodeticky zaměřených, od kterých jsou 

odvozeny. 
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Odlišení abstraktních prvků, u kterých třída přesnosti není 

aplikovatelná. 

Související připomínky: 8, 51, 303, 307, 338, 399, 

431.   

SMOČR 

 

 

400 Z K návrhu vyhlášky obecně 

K digitálním technickým mapám s ohledem na Deklaraci: 

Města a obce plně podporují iniciativu k vytvoření digitální 

technické mapy, což dokládají svou aktivní účastí a pomocí při 

souvisejících pracích v tomto směru. Dne 05.03.2020 pod č. j. 

133/2020  Svaz měst a obcí České republiky svůj postoj 

k problematice digitální technické mapy vyjádřil zcela 

jednoznačně ve své Deklaraci k pořizování dat digitálních 

technických map, kterou adresoval paní ministryni pro místní 

rozvoj Kláře Dostálové.  

V uvedené Deklaraci Svaz měst a obcí České republiky vyjádřil 

své přesvědčení, že mapa digitálních technických map by měla 

obsahovat nejpodrobnější reálně dosažitelný a dlouhodobě 

aktualizovaný obraz stavu polohopisu a sítí technické 

infrastruktury. Jde tak o jedinečnou příležitost jednotným 

způsobem zpřesnit stávající datové sady nebo pořídit potřebné 

datové sady.  

Příprava projektu pořizování dat digitálních technických map se 

však neobejde bez přípravných kroků, mezi něž patří nejen 

analýza stávajícího stavu dat digitálních technických map, ale i 

zjištění požadavků obcí. Většina záměrů podléhajících 

stavebnímu řízení se odehrává v intravilánech 

nebo rozvojových zónách sídel. Pro obce jsou kvalitně vedená, 

aktualizovaná a spravovaná data digitálních technických map v 

rámci stavebního řízení zásadním podkladem. Jde především o 

data sítí, neboť právě ta jsou pro plánování a úspěšný a rychlý 

průběh stavebního řízení klíčová.  

S ohledem k výše uvedenému jsme vyjádřili svůj apel na to, 

aby: 

Vysvětleno. 

K prvním pěti odrážkám: 

Uvedené záležitosti nejsou a nemohou být obsahem 

připravované vyhlášky. Jejich naplnění je především 

zodpovědností správců DTM  při praktických 

postupech naplňujících zákon a vyhlášku. 

K šesté odrážce: 

Kdo bude data DTM aktualizovat je jednoznačně 

stanoveno zákonem – viz § 4b odst. 7 zeměměřického 

zákona. Stejně tak je stanovena i lhůta – podle § 4b 

odst. 8 zapíše editor změnu bezodkladně poté, co dojde 

ke změně údajů, které jsou obsahem DTM. Vyhláška 

na tom nemůže nic měnit. 

K sedmé odrážce: 

Tuto problematiku nelze řešit vyhláškou, neboť pro to 

není opora ve zmocňovacích ustanoveních. Nadto není 

vůbec žádoucí, aby byl právní význam informací 

obsažených v DTM řešen jednotně na jednom místě. 

Naopak jednotlivé zvláštní zákony, které budou řešit 

využití údajů DTM ve svých agendách, musí stanovit, 

jaký je pro danou agendu jejich význam a za jakých 

podmínek mohou být použity (např. pouze při 

dodržení určité přesnosti apod.). Různé agendy totiž 

potřebují tyto údaje pro rozdílné účely s rozdílnou 

mírou přesnosti a úplnosti. 
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1. byl kladen důraz na prioritní pořizování dat sítí v 

intravilánech obcí a v prostorech jejich plánovaného 

rozvoje; 

2. data byla pořizována takovými prostředky a metodami, jež 

zajistí potřebnou přesnost geometrického a polohového 

určení sítí, neboť ta je rozhodující;  

3. byla stanovením kvalifikace a podmínek VZK požadována 

vysoká erudice a dlouhodobé zkušenosti dodavatelských 

firem, s důrazem nejen na kvalitu pořizování a kontroly dat, 

ale i zajištění následného provozu, tj. správy, rozvoje a 

aktualizace;  

4. subjekt vybraný pro zhotovení digitálních technických map 

musel prokázat dostatečné reference a odborné a 

kvalifikační předpoklady;  

5. stávající data, která by byla přebírána, byla ověřena, a aby 

byla převzata rovněž v náležité kvalitě;  

6. bylo jasně nastaveno, jak a kdo bude v jakých lhůtách data 

v digitálních technických mapách aktualizovat a kdo bude 

povinen nést náklady spojené s touto činností;  

7. data v digitálních technických mapách byla nadána určitou 

závazností a důvěrou, tedy měla jakousi „úřední platnost“ 

obdobně nastavení principu materiální a formální publicity 

katastru nemovitostí.  

Bohužel odpovědi na výše uvedené apely jsme doposud 

nedostali a nejsou patrné ani v textu navrhované vyhlášky. 

Navrhujeme proto, aby výše uvedené body byly podrobeny 

diskusi a v co nejširší míře byly začleněny do vyhlášky. 

401 Z K návrhu vyhlášky obecně 

Stávající digitální technické mapy 

Již nyní existuje řada „technických map“ (například Sdružení 

Východní Čechy). V rámci vyhlášky ani v jiném dokumentu 

Vysvětleno. 

Digitální technické mapy měst a obcí budou existovat i 

nadále, s obsahem rozšiřujícím digitální technické 

mapy krajů. 
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jsme nenalezli, jak bude řešena existence obdobných 

dokumentů vedle sebe – zda je bude možné navázat, za jakých 

podmínek, v jakém rozsahu atd. Jeví se jako nadbytečné, aby 

bylo více takových technických map a proto prosíme o zvážení 

bližší spolupráce na toto téma a rozvinutí diskuse. 

Navrhujeme proto, aby bylo zváženo využití stávajících 

digitálních technických map a vedena diskuse k zakomponování 

jejich využití do vyhlášky. 

Vztah mezi digitálními technickými mapami a obcí 

řeší ustanovení § 4c zeměměřického zákona, 

podrobněji viz důvodová zpráva k novele 

zeměměřického zákona. 

402 Z K návrhu vyhlášky obecně 

Povinnost investora k předání podkladů a další otázky 

spojené s digitálními technickými mapami: 

V návrhu vyhlášky a shodně ani v zákoně č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zeměměřictví“) není nikde patrno, v jaké 

lhůtě je povinen stavebník (investor) předat podklady 

do digitální technické mapy od okamžiku uvedení stavby do 

provozu, aby byla garance její aktuálnosti v rozumně 

limitovaném časovém úseku. 

Současně v souvislosti s předložením vyhlášky vyvstává celá 

řada dalších otázek, jež nejsou plně objasněny ani ve vyhlášce 

samotné, ani v jejím odůvodnění, příkladem lze uvést: 

- Může být více značek v ploše (např. společná cyklostezka 

s chodníkem)? 

- Budou topologické kontroly? Kdo je bude a za jakých 

podmínek provádět? 

- Jakým způsobem bude probíhat propojení na pasporty? 

- Je odhadována složitost správy a údržby celého systému 

digitálních technických map? 

- Bude nutné dělat identifikátory k trasám a zařízením 

optiky atd.? 

Vysvětleno. 

V případě objektů základní prostorové situace 

aktualizované na podkladě geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby jsou lhůty 

pro předávání podkladů do digitální technické mapy 

závislé na procesech stavebního zákona, na základě 

kterých je podle § 121 zákona č. 183/2006 Sb. 

stavebník povinen předávat údaje do digitální 

technické mapy. 

Po přijetí nového stavebního zákona budou lhůty 

nepřímo vyplývat z tohoto předpisu, neboť splnění této 

povinnosti bude např. podmínkou kolaudace – viz § 

229 a 231 návrhu nového stavebního zákona. 

- Více značek se v jedné ploše nemůže vyskytovat, 

toto bude upřesněno v podrobných metodických 

pokynech pro správu DTM. 

- Topologické kontroly budou prováděny pro data 

základní prostorové situace. Provádět je bude správce 

ZPS, tj. kraje. Podmínky kontrol budou upřesňovat 

další metodiky a návody, které se pro realizaci a 

provoz DTM připravují. 

- Technický popis způsobu propojení objektů DTM na 

pasporty není záležitostí vyhlášky. V každém případě 

DTM bude vytvářet technologické podmínky tak, aby 
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- Jak budou řešeny prakticky stahovací a zobrazovací 

služby? Jak často se budou stahovat data? Dojde 

k eliminaci přetížení například připojením WMS služby? 

- Kdo bude dělat vedení mapy (editaci) – výlučně kraj? 

Navrhujeme proto, aby bylo zváženo využití stávajících 

digitálních technických map a vedena diskuse k zakomponování 

jejich využití do vyhlášky. 

data DTM bylo možné v pasportech efektivně 

využívat. 

- Identifikátory k trasám a zařízením optiky nejsou 

povinné. 

- Stahovací služby budou řešeny ve formě služeb 

WMS, WFS a dále budou data pravidelně (předpoklad 

denně) vystavována ke stažení ve formátu JVF DTM. 

Eliminace přetěžování služeb bude řešeno na základě § 

7 odst. 2) vyhlášky. 

- Editaci dat ZPS bude provádět kraj, editaci dat TI a 

DI budou provádět jejich vlastníci, správci a 

provozovatelé. Využití stávajících digitálních map je 

řešeno v přechodných ustanoveních zákona. 

Související připomínky: 339, 402, 403. 

403 Z K § 5 vyhlášky 

V tomto ustanovení je řešeno předávání údajů o změnách 

obsahu digitální technické mapy. Dle odst. 1 uvedeného 

ustanovení stavebník předá údaje o objektu nebo zařízení, které 

tvoří obsah digitální technické mapy, prostřednictvím 

jednotného rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na 

internetových stránkách digitální mapy veřejné správy. Dle 

odst. 2 citovaného ustanovení v případě změny prostorových 

údajů o objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální 

technické mapy, se údaje předají ve formě za a) geodetické 

části dokumentace skutečného provedení stavby podle jiného 

právního předpisu anebo za b) geodetického podkladu pro 

vedení digitální technické mapy. 

1) Stavebník předá údaje o objektu nebo zařízení, které tvoří 

obsah digitální technické mapy, prostřednictvím jednotného 

rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na 

internetových stránkách digitální mapy veřejné správy 

spravovaných Úřadem (dále jen „portál“). 

Neakceptováno. 

Změnu obsahu digitální technické mapy kraje řeší § 4b 

odst. 8 zeměměřického zákona: „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.“ 

Vyhláškou nelze stanovit lhůty, neboť k tomu není 

odpovídající zmocnění. Po přijetí nového stavebního 

zákona budou tyto lhůty nepřímo vyplývat z tohoto 

předpisu, neboť splnění této povinnosti bude např. 

podmínkou kolaudace – viz § 229 a 231 návrhu 

nového stavebního zákona. 

Související připomínky: 339, 402, 403. 
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Není však uvedeno, v jaké časové lhůtě má tuto povinnost 

stavebník uloženu, stejně tak i v případě realizace stavby (mezi 

povolením od stavebního úřadu a provedením stavby může 

uběhnout velký časový úsek, některé stavby ani nejsou 

kolaudovány). 

Navrhujeme uvedení lhůty, do kdy [od nabytí právní moci? 

(účinnosti?) povolení stavebním úřadem] tak má stavebník 

učinit. 

404 Z K § 5 

Nově zaváděný pojem „geodetický podklad pro vedení digitální 

technické mapy“ není doposud zaveden v podmínkách ke 

stavebnímu řízení. 

Navrhujeme zahrnout pojem „geodetický podklad pro vedení 

digitální technické mapy“ do podmínek ke stavebnímu řízení. 

Vysvětleno. 

Tato připomínka se netýká návrhu vyhlášky, ale 

stavebního zákona. Ten je s požadavkem 

připomínkového místa v souladu – viz § 229 a 231 

návrhu nového stavebního zákona. 

 

405 Z K § 6 vyhlášky 

K uvedenému ustanovení jsme nuceni doplnit 2 zásadní 

připomínky: 

1. Výměnný formát musí umožňovat rozšíření o prvky vedené 

nad rámec rozsahu vyhlášky o digitální technické mapě 

kraje a o další rozšíření definic prvků (informací o prvcích) 

vedených v rámci vyhlášky o digitální technické mapě kraje, 

které budou (jsou) požadovány, definovány a údaje o nich 

nastaveny na základě vydané obecně závazné vyhlášky 

jednotlivé obce. 

2. Portál kraje pro aktualizaci digitálních technických map 

dle vyhlášky o digitální technické mapě kraje pro sběr dat 

musí umožňovat sběr, rámcovou kontrolu a výdej dat pro 

aktualizaci prvků nad rámec obsahu a rozsahu vyhlášky o 

digitální technické mapě kraje, které budou (jsou) 

požadovány, definovány a údaje o nich nastaveny na 

základě vydané obecně závazné vyhlášky jednotlivé obce 

s tím, že o definici, strukturu a obsah těchto prvků bude 

Neakceptováno. 

Faktické rozšíření obsahu DTM o objekty a zařízení, 

které nejsou definovány prováděcí vyhláškou, není 

zakázáno a je na rozhodnutí kraje, zda obsah pro své 

potřeby rozšíří. Předávání a poskytování těchto údajů 

však bude muset probíhat mimo IS DMVS a DTM, 

přičemž i pro tyto údaje bude využitelná struktura JVF 

DTM. 

Související připomínky: 242, 405. 
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možno rozšířit výměnný formát dle vyhlášky o digitální 

technické mapě kraje. 

V případě nezajištění (nevypořádání) připomínek výše 

uvedených ad 1) a ad 2) dojde k zatížení rozpočtů obcí o 

navýšení financí, které v rámci stávajících platných obecně 

závazných vyhlášek o vedení digitální technické mapy obce 

vynakládaly a jejich velikost snižovaly díky vedení digitální 

technické mapy obce prostřednictvím digitální technické mapy 

kraje. Bude se jednat například u zřízení dalšího portálu pro 

sběr a výdej dat nezahrnutých v krajské vyhlášce (obsažené v 

obecně závazné vyhlášce obce) tak, aby byla zajištěna 

kontinuita a efektivnost vůči dosavadnímu sběru, aktualizaci a 

vedení dat digitální technické mapy obce. Dále to bude 

zahrnovat veškeré nároky na vývoj vlastního výměnného 

formátu, nárůstu spisové agendy a v neposlední řadě i zvýšení 

nároků na personální zajištění těchto činností. Zároveň dojde 

k zátěži podnikatelské sféry geodetů z pohledu požadavku na 

aktualizaci (sběr a odevzdávání) „dvojí“ dokumentace na dvou 

„různých“ místech (a tím i nárůst cen zakázek z pohledu 

investorů). V případě, že obce rozhodnou či zjistí, že tyto 

finance nemůžou na tuto další činnost vynaložit, dojde 

k degradaci několikaleté činnosti v oblasti vedení digitální 

technické mapy obcí a ztrátě v řádech desítek miliónů korun 

vynaložených v rámci dosavadní odpovědné a efektivní správy 

věcí veřejných zajišťované prostřednictvím maximálního 

využívání (vytěžování) možností a výstupů stávající digitální 

technické mapy jednotlivých obcí pro další agendy řešené 

v rámci veřejné správy. 

406 Z K § 8 vyhlášky 

V § 8 je stanoveno, jaké konkrétní údaje jsou o vyjmenovaných 

osobách vedeny, a to takovým způsobem, aby shromažďování a 

zpracovávání údajů bylo prováděno jen v nezbytném rozsahu 

tak, aby byl zajištěn účel stanovený zákonem. Mezi tyto údaje 

je zahrnuto dle § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky i místo a okres 

Vysvětleno. 

K jednoznačné identifikaci osoby je i z hlediska vedení 

informačního systému vhodnější používat údaje, které 

nejsou v čase proměnné. Proto byla zvolena 

kombinace jméno, datum narození a místo a okres 
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narození, přičemž s ohledem na zbývající údaje se tento údaj 

jeví jako zbytný. 

Navrhujeme tak vypuštění § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky bez 

náhrady a s tím související změnu písmenného pořadí. 

narození. Úřad na ochranu osobních údajů v této 

souvislosti nevznesl žádné připomínky. 

Adresa trvalého pobytu je pak evidována nikoliv pro 

zajištění identifikace, ale proto, že v řadě případů bude 

sloužit jako adresa korespondenční, pak ji bude možné 

(na rozdíl od korespondenční adresy odlišné od místa 

trvalého pobytu) automatizovaně aktualizovat na 

základě údajů základního registru obyvatel. 

Související připomínky: 197, 406. 

407 Z K bodu I. článku 5. Odůvodnění 

V daném bodě jsou rozebrány mj. finanční dopady a jejich 

předpokládané sanování. Z rozboru nicméně neplyne, na koho 

všechno jsou vztahovány a v jakém rozsahu a v jakém poměru 

budou pro jednotlivé úrovně hrazeny náklady včetně 

následného provozu systému a jeho aktualizace, a to včetně 

úrovně obcí. 

Z navrhované vyhlášky plyne, že Český úřad zeměměřický a 

katastrální stanoví pravidla pro tvorbu výměnného formátu 

digitální technické mapy, předávání údajů do digitální 

technické mapy, poskytování údajů z digitální technické mapy, 

stavové údaje, změnové údaje, datový model, ontologický 

katalog. Ke všemu uvedenému je třeba zajistit implementaci, 

provoz, provázanost se stávajícími systémy, nástroje pro 

stavebníky, nástroje pro editory atd.  

Dále je uvedeno, že údaje z veřejné části digitálních 

technických map budou poskytovány formou nahlížení 

prostřednictvím aplikace, prohlížecích služeb a stahovacích 

služeb. V souvislosti s tímto bude třeba zajistit implementaci a 

provoz prohlížecích a stahovacích služeb do/v systémech měst 

a obcí (např. VITA, MARUSHKA, ESRI), a rozdělení přístupů 

z aplikací, aby nedošlo k odstřižení jednou aplikací od portálu 

pro všechny aplikace obce/města. 

Vysvětleno. 

Finanční dopady vznikly již přijetím zákona, nikoliv 

až vyhlášky.  

Text je citací z důvodové zprávy k již přijatému 

zákonu, a tudíž ho nelze nijak modifikovat. Z 

odůvodnění je patrné, že jde o citovaný text. 
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Je tedy zjevné, že samotné uvedení vyhlášky v aplikační praxi 

bude velice náročné i po finanční stránce a to nejen na úrovni 

krajů, ale i měst a obcí. Je proto nezbytné řešit konkrétně tuto 

otázku a mít (natož v současné době) postaveno najisto, 

z jakých zdrojů a za jakých podmínek bude možné tyto náklady 

hradit. 

Navrhujeme doplnit uvedený bod o výše uvedené, tj. o 

upřesnění rozboru finančních dopadů do veřejných rozpočtů 

včetně rozpočtů územních samosprávných celků nejen na 

krajské, ale i obecní úrovni. 

SPČR 

 

 

408 Z K vymezení vyhlášky 

Není zcela jasné, zda se budou změny týkat jen nových 

(změněných) technických zařízení, kde se bude postupovat dle 

nové Vyhlášky, nebo se budou chtít doplnit dle nové Vyhlášky 

i "staré" sítě, které buď v digitální mapě nejsou nebo jsou, ale 

nejsou zde zaneseny všechny údaje dle nové Vyhlášky (např. 

souřadnice "z").  

Např. kolektory apod. nebo kabelovody z minulých let bude mít 

problém s určením vlastníka. 

Vysvětleno. 

Změny se budou se týkat všech objektů a zařízení 

dopravní a technické infrastruktury. 

V případě, že nebude znám vlastník, správce nebo 

provozovatel objektu a zařízení dopravní a technické 

infrastruktury, tak tento objekt či zařízení nebude 

předmětem evidence v DTM. 

Související připomínky: 389, 408. 

409 Z K poskytování údajů ze strany správců technické 

infrastruktury 

Ve vyhlášce je popsáno, jak bude DTM data poskytovat, tj. 

směr ke stavebníkům. Není však zřejmé, jakým způsobem 

budou data jednotliví správci technické infrastruktury 

poskytovat do DTM. Přepokládáme, že podobně jako směrem 

ke stavebníkům, tj. pomocí stahovacích služeb v souborech 

v definovaném výměnném formátu. Nutno ve vyhlášce 

podrobně akcentovat.  

Vysvětleno. 

Data budou předávána prostřednictvím jednotného 

rozhraní, které je definováno v § 4d odst. 3 písm. b) 

zeměměřického zákona.  

Související připomínky: 127, 308, 409. 

410 Z K četnosti poskytování údajů 

Ve vyhlášce není definována četnost, s jakou budou data 

poskytována, ani není patrné, kdy lze očekávat výzvu k jejich 

Akceptováno jinak. 

Poskytování údajů v širším smyslu lze rozdělit na tři 

podoby - 
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jednorázovému poskytnutí před zprovozněním DTM k 30. 12. 

2022. Toto je třeba doplnit jednoznačně.  
 poskytování údajů do DTM vlastníky, správci 

nebo provozovateli DI a TI ve smyslu § 4b 

odst. 8 ZemZ – tj. slovy zákona editace, 

 poskytování údajů do DTM stavebníky ve 

smyslu § 4b odst. 9 ZemZ – tj. slovy zákona 

předávání údajů o objektu nebo zařízení ZPS, 

 poskytování údajů z DTM navenek – 

poskytování v užším „vlastním“ smyslu podle 

§ 4b odst. 10 ZemZ. 

Ustanovení § 7 vyhlášky řeší pouze poskytování 

v užším smyslu – tj. navenek z DTM. Toto ustanovení 

bude doplněno v tom smyslu, že „stavová“ data budou 

poskytována za měsíc, změnové údaje za den. 

Pokud jde o četnost „poskytování“ údajů do DTM, pak 

ta je stanovena přímo zákonem, kdy editor má změnu 

údajů zapsat bezodkladně poté, co k ní dojde. Zda se 

tak bude dít samostatně pro jednotlivou změnu nebo 

dávkově za určité období, je pouze otázkou 

technického řešení, to je pak limitováno pouze 

maximálním objemem přenášených dat. Je tedy na 

editorech, aby zvolili vhodné řešení tak, aby jimi 

spravovaná data co nejvíce odpovídala skutečnosti. 

Související připomínky: 128, 309, 410. 

411 Z K poskytování údajů o ochranných pásmech 

Nepovažujeme za nutné, aby správci technické infrastruktury 

staveb, u nichž vzniká nebo dříve vzniklo ochranné pásmo se 

zákona, předávali do DTM informace o něm. Jde o informace, 

které má statní správa k dispozici (zákonné vymezení 

ochranných pásem) a není třeba jí je předávat, protože jej lze 

vyvodit z trasy vedení.  

Pokud by bylo nutné zakreslovat do podkladů pro digitální 

mapu i ochranná pásma (OP) či bezpečnostní pásma, byly by 

správci technické infrastruktury nuceni vyhotovovat 

geometrické plány dvakrát, jednou pro Katastrální úřad bez OP 

Neakceptováno. 

Editační povinnost ohledně údajů ochranných a 

bezpečnostních pásmech DTI je stanovena v § 4b odst. 

4 a) a odst. 7 ZemZ. Z těchto ustanovení vyplývá, že 

zápis údajů o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech 

objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních 

pásmech provádí vlastník technické a dopravní 

infrastruktury, případně její provozovatel nebo 

správce. Ani ČÚZK a ani kraje nejsou oprávněni do 
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(tak jak je dohodnuto ve smlouvě o zřízení věcného břemene, 

jinak by za něj pravděpodobně museli platit) a podruhé s OP 

dle zákona pro digitální mapu. Jedná se o zbytečné navýšení 

nákladů.  

Z těchto důvodů by mělo být, pokud je to možné, ošetřeno SW 

v digitálních mapách (automatické přidání OP dle zákona 

platného v dané době např. dle typu sítě). 

editace těchto prvků jakkoliv zasahovat nebo ji 

ovlivňovat, neboť by to bylo porušením zákona.  

Související připomínky: 122, 310, 411. 

412 Z K sjednocení značení sítí 

Do vyhlášky požadujeme doplnit ustanovení, kterým by bylo 

zajištěno sjednocení značení sítí a dalších údajů s územními 

plány, které doposud používají různé značení (pravděpodobně 

dle zvyklostí jednotlivých zpracovatelů). Nabízí se možnost 

využití příslušné části jednotného standardu územně plánovací 

dokumentace navrhované v novele stavebního zákona v rámci 

novely zákona č. 416/2009 Sb.  

Vysvětleno. 

Vyhláška ukotvuje obsah DTM a nespecifikuje způsob 

značení sítí, který je nad její rámec. Způsob značení 

sítí bude záviset na účelu jejich využití a kartografické 

prezentace. 

Z důvodů jednotné prezentace WMS služeb krajů bude 

připraven standard značkového klíče (legendy) všech 

objektů DTM včetně sítí technické a dopravní 

infrastruktury. 

Využití jednotného standardu ÚPD není účelné, neboť 

uvedený standard pracuje s výrazně nižší objektovou 

podrobností než DTM kraje. 

Související připomínky: 123, 412. 

413 Z K příloze č. 1 

Některé stavby jsou v příloze vedeny jako stavby technické 

infrastruktury, byť takové zařazení ze stávajícího znění 

stavebního zákona není jednoznačné a lze jej dovozovat pouze 

výkladem. Upozorňujeme však, že pokud jsou v příloze stavby 

explicitně uváděny jako stavby technické infrastruktury, lze ji 

použít jako interpretační vodítko a znamená to pro ně následně 

široké spektrum negativních právních dopadů. Doporučujeme 

důsledně prověřit označení staveb za technickou infrastrukturu.  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky 150. 

414 Z K § 1 Vysvětleno. 
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Součástí elektrostanic jsou i pozemní komunikace (např. 

účelové pozemní komunikace – sjezdy z místních komunikací 

či komunikace uvnitř stanic). Jak budou tyto účelové 

komunikace posuzovány? Mají se evidovat jako součásti stanic 

(tedy z pohledu práva jako nesamostatné věci) nebo se pro 

potřeby evidence mají evidovat samostatně nikoli jako stavby 

technické infrastruktury, ale jako stavby dopravní? 

V případě geometrie půjde o plochu stanice a pak o samostatné 

plochy komunikací? Nebo půjde o plochu jedinou – např. pouze 

technickou infrastrukturu, typ objektu elektrická stanice? 

Stejný dotaz i ve vztahu k více typům objektů – např. součástí 

elektrické stanice (v rámci oploceného areálu) jsou např. vodní 

díla (čističky vod, apod). Mají se evidovat jen jako jeden typ 

(jediný objekt v DTM, a to elektrická stanice) nebo jako více 

samostatných typů (elektrická stanice, samostatný objekt 

kanalizace, vodního díla, apod.)?  

Stejná připomínka k šachtám na produktovodech nebo 

ropovodech. 

Pozemní komunikace, které jsou součástí elektrostanic, 

se v DTM evidují jako samostatné objekty, a to buď 

jako součást ZPS (v případě hranic a ploch) nebo jako 

součást DI (v případě os komunikací). Nicméně v 

případě plošného typu objektu “stanice elektrické sítě” 

bude objekt prostorově (geometricky) vymezen tak, 

aby hranice korespondovala s oplocením areálu, nebo 

aby obsahovala i přidružené ostatní stavby, jako jsou 

např. i účelové pozemní komunikace. Typ objektu 

“stanice elektrické sítě” je v DTM veden zejména pro 

potřeby ÚAP, pro které je nutné takové areálové 

vymezení provést. Objekty komunikací proto budou z 

hlediska prostorového umístění součástí stanic. 

Naproti tomu takovéto prostorové vymezení nevytváří 

žádné právní souvislosti mezi objekty. Právní dopady 

pro objekty DTM budou řešeny na základě vazby 

objektů na DSŘ (vazba bude řešena přes identifikační 

číslo stavby). 

V případě geometrie bude vždy plocha stanice i plocha 

komunikace vedena samostatně. 

V případě dalších typů objektů (oplocené areály 

vodovodů, čističky vod apod.) je princip a způsob 

evidence plošných objektů analogický. 

Přesná specifikace způsobu pořizování objektů DTM 

bude provedena v samostatné metodice. Práce na 

metodice budou zahájeny bezprostředně po vydání 

vyhlášky tak, aby reagovaly na konečný stav po 

vypořádání připomínek. 

415 Z K § 1 písm. c) 

Text požadujeme upravit dle následujícího s vyznačením změn. 

Návrh nového znění: 

Akceptováno částečně. 

Text upraven následovně: 

„c) zjednodušený způsob vedení údajů digitální 

technické mapy,“ 
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„c) zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické 

mapy, které nedosahují požadované úplnosti,“  

Odůvodnění: 

Požadujeme tuto úpravu, protože podle zákona 47/2020 Sb. § 

20 odst. 1 písm. i) jde o zjednodušený způsob vedení údajů, 

které nedosahují požadované úplnosti, nikoliv „zjednodušený 

způsob vedení digitální technické mapy“. Námi požadovaná 

úprava je uvedena přímo v názvu § 4 této vyhlášky 

Základní podmínku, při jejímž splnění je možné vést 

údaje DTM zjednodušeným způsobem (tj. pokud 

nedosahují požadované úplnosti), stanoví zákon a není 

důvod ji do vyhlášky opakovat. Úkolem vyhlášky je 

naopak stanovit, kdy tato situace nastává. 

Související připomínky: 129, 415. 

416 Z K § 1 písm. g) 

Text požadujeme upravit dle následujícího s vyznačením změn. 

Návrh nového znění: 

„g) obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní 

a technické infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém 

území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona a v jakém území působí, a“  

Odůvodnění: 

Žádáme doplnit tuto část textu z § 4d odst. 4 písm. c) zákona 

47/2020 Sb., která je důležitá z hlediska určení osoby, která 

bude poskytovat údaje stavebníkům. 

Neakceptováno. 

Povinnosti podle § 161 odst. 1 stavebního zákona se 

týkají pouze vlastníků technické infrastruktury, text 

byl proto záměrně zjednodušen. Jinak by zde totiž 

muselo být uvedeno i to, že u vlastníků dopravní 

infrastruktury je veden údaj o tom, v jakém území 

působí. To nepovažujeme za potřebné ani žádoucí - 

konkrétní údaje vedené v seznamu a jejich rozdělení 

jsou uvedeny v ustanovení § 8. 

Související připomínky: 130, 416. 

417 Z K § 2 

Nekonzistentnost v kategorizaci objektů. Např. v případě 

kategorie 10. Záměry na změnu využití území je stožár veden 

jako samostatný typ objektu Stožár elektrického vedení - 

záměr, v případě kategorie 4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura je stožár veden jako hodnota vlastnosti Podpěrné 

zařízení u typu objektu Podpěrné zařízení. 

Vysvětleno. 

Typ objektu “podpěrné zařízení” slouží pro evidenci 

více druhů bodových zařízení na sítích (např. sloupů, 

příhradový stožárů apod.), které v území ve 

skutečnosti existují, tj. představuje obecný typ objektu 

pro evidenci takových druhů zařízení na síti. 

Typ objektu “Stožár elektrického vedení - záměr” bude 

vypuštěn. 

418 Z K § 2 odst. 1 (návětí) Neakceptováno. 
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Nepovažujeme za vhodné, aby byla v § 2 odst. 1 (v návětí) 

uvedena i ochranná a bezpečnostní pásma a požadujeme 

ustanovení přeformulovat.  

Odůvodnění: 

Jejich identifikace položkami uvedenými pod písm. a) až h) 

není možná, protože se (jak je dále ve vyhlášce v § 3 odst. 2 

věcně správně vymezeno) uplatní pouze údaje o poloze, přesto 

stávající struktura vyhlášky naznačuje, že by i tyto údaje měly 

být o ochranném a bezpečnostním pásmu poskytovány. Rovněž 

tak nevyplývá z konstrukce zákona, který neuvádí, jaké 

konkrétní informace mají být vedeny o ochranných 

a bezpečnostních pásmech. Považujeme za účelnější, aby 

namísto předložené úpravy v § 2 odst. 1 byl doplněn nový bod 

i), který by zněl „údaje o poloze jejich ochranných a 

bezpečnostních pásmech“ a předmětná slova z návětí 

vypuštěna. Pak by byla na zvážení nezbytnost úpravy v § 3 

odst. 2, který by bylo možné vypustit. 

Údaje o ochranných a bezpečnostních pásmech nelze 

oddělovat od údajů o dopravní a technické 

infrastruktuře. Nemůže existovat ochranné pásmo bez 

příslušné infrastruktury. Ve vztahu k ochrannému a 

bezpečnostnímu pásmu pak musí být vedeny nejen 

údaje o jeho poloze, ale i prakticky totožné údaje jako 

o samotné infrastruktuře. Pokud by totiž například 

nebylo z informací o ochranném pásmu zřejmé, kdo je 

vlastník DTI, k jehož ochraně toto pásmo slouží, 

nebylo by zřejmé, kdo má být ve vztahu k zásahu do 

tohoto pásma osloven. Stejně tak musí být vedeny 

údaje identifikující zápis, kterým bylo ochranné pásmo 

do DTI zapsáno apod. 

Z výše uvedených důvodů je nejvhodnějším řešením 

společné vedení těchto údajů tak, jak je v § 2 odst. 1 

navrženo. 

Související připomínky: 322, 418. 

419 D K § 2 odst. 1 písm. a) a dalším obdobným ustanovením 

Doporučujeme revidovat bod z hlediska jeho formulace ve 

vztahu k zákonnému zmocnění.  

Odůvodnění: 

Zákon v § 4 odst. 4 uvádí, že obsah DTM tvoří údaje o 

„druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů“. S pojmem 

druh však vyhláška nepracuje. Pokud se druhem myslí 

„kategorie, skupina a typ“, pak by to mělo být ve vyhlášce 

explicitně uvedeno. 

Akceptováno.  

Ustanovení bude upraveno tak, že písmeno a) bude 

znít „druh v členění podle kategorie, skupiny a typu,“. 

 

Související připomínky: 131, 323, 419. 

 

420 D K § 2 odst. 1 písm. b)  

Písmeno b) neodpovídá terminologii vyhlášky, kde se ve 

sloupci tabulky uvádí namísto „vlastnosti“ „vedené údaje“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

421 D K § 2 odst. 1 písm. g)  Vysvětleno. 
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Navrhuje v počátečních ustanoveních zavést definice ve 

vyhlášce uváděných pojmů, např. identifikátor změny, ale i 

například pojem vlastnost není nikterak vymezen, jen v příloze 

č. 1 využíván.  

Odůvodnění: 

Zvýšení přehlednosti a jednoznačnosti. 

S ohledem na různorodost informací o rozdílných 

typech jednotlivých obsahových prvků DTM není 

účelné pokoušet se o obecnou definici pojmu 

„vlastnost DTI“. Vlastnosti jsou tak vymezeny 

fakticky tím, že jsou to ty informace z Přílohy č. 1, 

které nejsou informacemi o poloze nebo o způsobu 

pořízení informací o poloze. V ostatních případech jde 

o obecně srozumitelné pojmy, které není potřebné 

nějak dále definovat. 

Související připomínky: 132, 326, 421. 

422 D K § 2 odst. 1 písm. h)  

V DTM by měl být také dán prostor pro možnost zaevidovat u 

objektu či zařízení „název“, který pro tento objekt či zařízení 

vlastník používá (např. název silnice, číslo elektrického vedení 

apod.). V příloze č. 1 u jednotlivých objektů a zařízení tato 

„kolonka“ chybí. V předchozí verzi však existovala, šlo o 

položku „popis“. Doporučovali bychom proto její obnovení. 

Akceptováno. 

Pro každý objekt DTM budou uvedeny ve společných 

atributech dva údaje nad rámec návrhu 

k meziresortnímu připomínkovému řízení:: Evidenční 

číslo a Popis. 

423 Z K § 2 odst. 1 písm. g), § 2 odst. 3 písm. e) a § 2 odst. 5 písm. 

j) 

Žádáme upřesnit, co přesně je myšleno „označení osoby, která 

změnu do digitální technické mapy zapsala“. Požadujeme, aby 

bylo dostatečné splněním identifikací právnické osoby.  

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za potřebné, aby ustanovením byla vyžadována 

identifikace konkrétního uživatele v rámci jednotlivých 

napojených informačních systémů v rámci definovaného 

rozhraní. Domníváme se, že i z hlediska GDPR může být 

poskytnutí konkrétní identifikace uživatele problematické. 

Vysvětleno. 

Ze zákona jednoznačně plyne, kdo je osobou, která 

zapisuje změnu do DTM – je to editor nebo osoba, 

prostřednictvím které editor na základě písemné 

dohody zajišťuje plnění své editorské povinnosti. 

Nejedná se tedy o konkrétního zaměstnance editora. 

Související připomínky: 133, 327, 423. 

424 Z K § 2 odst. 2 

Text požadujeme upravit dle následujícího s vyznačením změn.  

Neakceptováno. 

Povinnosti podle § 27 a § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona jsou uloženy primárně vlastníkovi 
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Návrh nového znění: 

„(2) Podrobnosti údajů podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou 

stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Údaj o vlastníkovi 

technické infrastruktury nemusí být veden, pokud vlastník není 

známý nebo je uveden provozovatel či správce, pokud je 

zároveň editorem údajů podle § 4b zákona o zeměměřičství a 

zároveň plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé 

stavebního zákona. a zákon stanoví, kdo je správcem nebo 

provozovatelem této infrastruktury.“ 

Odůvodnění: 

Požadujeme vypustit konec první věty, protože pro energetiku 

neplatí. Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) neurčuje 

kdo je správcem nebo provozovatelem energetického zařízení. 

Navrhujeme ho nahradit novým textem, který by umožnil 

neevidovat vlastníky, pokud by byl evidován provozovatel nebo 

správce v případě, že je editorem údajů a zároveň plní 

povinnost podle § 161 stavebního zákona – je tedy 

zodpovědnou osobou za poskytování relevantních údajů o 

technické infrastruktuře, která zároveň bude poskytovat 

žadatelům vyjádření podle stavebního zákona. 

DTI, proto nelze stav, kdy nebude údaj o vlastníkovi 

veden, ve standardním obsahu DTM připustit. Prvotní 

je údaj o vlastníkovi, provozovatel od něj může pouze 

svá oprávnění odvozovat. Pokud není v těchto 

případech známý údaj o vlastníkovi, bude se jednat 

pouze o zjednodušenou evidenci.  

Související připomínky: 134, 424. 

 

425 Z K § 2 odst. 5 

Požadujeme upravit ustanovení tak, aby bylo zřejmé jeho 

naplnění.  

Odůvodnění: 

Kdo stanoví, který záměr vlastníka TI je natolik významný pro 

zpracování územně analytických podkladů, aby o něm poskytl 

údaje do DTM? Nebo jakými kritérii se řídit? Zároveň je nutné 

v písm. k) upravit větu „identifikátor objektu nebo zařízení 

v editačním informačním systému editora, pokud je 

identifikátor známý“, aby bylo zamezeno výkladovým 

rozporům. 

Vysvětleno. 

Ustanovení vyhlášky vychází z platného znění § 27 

stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení jsou 

vlastníci DTI povinni poskytovat pro pořízení územně 

analytických podkladů údaje o území, mezi které podle 

§ 27 odst. 2 patří i informace nebo data o záměrech na 

provedení změny v území, a to již od počátku 

účinnosti současného stavebního zákona. Jedná se tedy 

o dosavadní povinnost a měla by být plněna ve 

stejném rozsahu jako doposud. Pokud tedy mají 

vlastníci DTI nejasnost v tom, jak mají plnit povinnost 

vyplývající z § 27 stavebního zákona, je nutné, aby to 

řešili s MMR v souvislostech stavebního zákona. 

Prováděcí vyhláška k zákonu o zeměměřictví nemůže 
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určovat obsah povinností, které vyplývají z jiného 

právního předpisu. 

Související připomínky č. 137, 330, 425. 

426 Z K § 2 odst. 6 a 7 

Upozorňujeme, že odst. 6 a taktéž odst. 7 odkazuje na odst. 5 

písm. a) a b), která ovšem neexistují. Je třeba vyřešit. 

Odůvodnění: 

Bez upřesnění nejsou jasné povinnosti a práva subjektů 

podřízených vyhlášce. 

Vysvětleno. 

V důsledku použití šablony a formátováním došlo 

k posunu číslování. V odstavci 5 začínají písmena od 

a). 

427 Z K § 3 odst. 1 a 3 

V ustanovení je požadováno poskytovat údaje o „výšce a údaj 

vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům 

dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní 

prostorové situace“. Požadujeme předmětné ustanovení 

podrobně vysvětlit a upravit ve smyslu odůvodnění.  

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jaké informace jsou myšleny o vztahu k povrchu? 

Jaké informace o výšce mají být poskytovány, informace o 

výšce vodičů nebo stožárových konstrukcí, jakých bodů na 

nich? Co znamená vztah k jiným objektům, není přeci cílem, 

aby byly zadávány vzdálenosti k jiným prvkům, když lze tyto 

vzdálenosti vyčíst z DTM a jsou přeci jedním z důvodů pro 

jejich evidenci. 

Pokud vztah k povrchu znamená rozlišení např. nadzemního a 

podzemního objektu a vztah k jiným objektům např. zavěšení 

jednoho objektu na jiném, není tento údaj uveden u 

odpovídajících typů objektů v Příloze č. 1. 

Je výškou myšlena souřadnice udávající nadmořskou výšku 

(systém Bpv) nebo je zde myšlena výška objektu v metrech? 

Prosíme o přesnou specifikaci, předpokládáme vzhledem 

Vysvětleno. 

Údaj o vztahu k povrchu bude pro jednotlivé objekty 

realizován pomocí společného atributu „level“, který 

bude nabývat hodnot „podzemní, nadzemní, povrch“. 

Tato specifikace bude součástí popisu jednotného 

výměnného formátu. Údaj o výškovém vztahu mezi 

jednotlivými objekty budou realizovány 

prostřednictvím souřadnice výšky v tripletu X, Y, 

Z geometrického popisu objektů. 

Do Přílohy 1 vyhlášky bude doplněn k jednotlivým 

objektům údaj o tom, zda se u něj vede výška. 

Adekvátně tomu bude upraveno i znění § 3. 

Neuvedení údaje o výšce pak bude znamenat 

zjednodušenou evidenci – viz § 4 odst. 3 vyhlášky. To, 

jaké konkrétní prvky či jejich části mají být v tomto 

ohledu zaměřeny, bude předmětem podrobné 

metodiky, která bude následně vypracována. Údaj o 

výšce pak ponese příslušná linie, která bude vyjadřovat 

polohu objektu, na svých lomových bodech. 

 

Související připomínky: 84, 140, 334, 427. 
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k dalšímu textu vyhlášky, že se jedná o nadmořskou výšku dle 

systému Bpv. 

Upozorňujeme, že údaje o výšce bude zřejmě moci obsahovat 

pouze geodetické zaměření, a nikoliv data o síti, které budeme 

exportovat o celé síti přes jednotné rozhraní informačního 

systému digitální mapy veřejné správy. I v tomto směru 

požadujeme upravit text odstavce. 

 

428 D K § 3, odst. 2 a 4 

Doporučujeme na konci věty u obou odstavců před slovo 

„poloze“ vložit slovo „jejich“, aby v kontextu celé věty obou 

odstavců bylo jednoznačně zřejmé, k čemu se slovo „poloha“ 

vztahuje. 

Vysvětleno. 

Pojem „údaje o poloze“ je zde použit jako typové 

vymezení údaje (srov. odst. 1 „údaje o poloze a 

výšce“) – viz jejich obsah podle odstavce 5. Zájmeno 

„jejich“ je nadbytečné, neboť to, že jde o polohu 

ochranných a bezpečnostních pásem objektů a zařízení 

dopravní a technické infrastruktury (v odst. 2, který byl 

připomínkovým místem zvolen jako příklad, obdobně i 

v dalších odstavcích) plyne již z úvodní části věty, 

která zní „O umístění a průběhu ochranných 

a bezpečnostních pásem objektů a zařízení dopravní 

a technické infrastruktury“. 

Související připomínky: 139, 428. 

429 D K § 3 + Příloha č. 1, kapitola 1 Budovy 

V rámci zobrazovaných údajů není nikde identifikována výšky 

budovy. Přivítali bychom, kdyby se v rámci zobrazovaných 

údajů, které se v digitální mapě vedou, objevila u budov i jejich 

výška (popřípadě přibližná úprava výšky – s ohledem na tvar 

střechy apod.). Tento údaj by byl vhodným doplňkem k celému 

zobrazování reality do technické mapy a rozhodně využitelný 

pro další zpracování údajů, poskytnutým veřejnosti.  

Neakceptováno. 

Určení údaje o výšce budovy vyžaduje komplexní 

znalost střešního pláště budovy a jeho segmentaci, 

přičemž toto měření přesahuje rámec podrobnosti 

DTM a jsou řešitelné v rámci 3D modelů zástavby. 

Předpokládá se, že údaj o výšce nových budov však 

bude uveden v rámci informačního systému 

identifikačního čísla stavby a bude rovněž součástí 

modelu vystavěného prostředí dle aktuálně 

připravovaného zákona. 

430 Z K § 4 Vysvětleno a akceptováno jinak. 
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Požadujeme vysvětlit a upravit ve smyslu odůvodnění.  

Odůvodnění: 

V části ustanovení týkajícího se zjednodušeného způsobu 

vedení údajů digitální technické mapy je uvedeno, že za úplné 

se považují objekty alespoň ve 3. tř. přesnosti (odst. 2), ale u 

zjednodušeného způsobu (odst. 3) už přesnosti definovány 

nejsou. Pro zjednodušený způsob tedy žádné třídy přesnosti 

definovány nejsou? 

Charakteristiky přesnosti prostorových informací 

DTM jsou stanoveny v příloze č. 2 této vyhlášky. 

Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky pouze konstatuje 

potřebnou přesnost prostorových informací, aby mohly 

být údaje o DTI považovány za úplné. Příloha č. 2 tak 

platí i pro údaje vedené zjednodušeným způsobem.  

Pro jednoznačnost vedení údajů o přesnosti 

prostorových informací DTM byl doplněn text v § 3 

odst. 6 vyhlášky o větu „Údaje o poloze a výšce se 

vedou včetně údaje o jejich přesnosti podle přílohy č. 2 

k této vyhlášce.“.   

Související připomínky: 337, 430. 

431 Z K § 4 odst. 2 písm. b) 

Požadujeme upravit vyhlášku ve smyslu odůvodnění.  

Odůvodnění: 

Vyhláška pracuje s pojmy využívající slovo „prostorové“, 

avšak pouze jedinkrát je doplněno definicí („základní 

prostorová situace“). V ostatních případech, kdy je použito 

jako „prostorové údaje“ nebo „prostorové informace o 

průběhu“ není zřejmé, o jaká konkrétní data se jedná nebo jestli 

se jedná v obou případech o stejnou skupinu dat. To je zásadní 

například ve vztahu k § 4 odst. 2 písm. b), kde pak není zřejmé, 

jaké údaje mají být v požadované přesnosti? Buď tedy půjde o 

informace o poloze nebo půjde o informace o umístění a 

průběhu, jak předjímá v § 3 odst. 4. Není nutné zavádět další 

pojem, kterým se akorát snižuje jednoznačnost povinností. 

Vysvětleno. 

Na jednáních bylo přijato, že třída přesnosti 3 bude 

minimálním základem pro všechny objekty. 

Přesnost abstraktních objektů by měla být stejná jako u 

prvků geodeticky zaměřených, od kterých jsou 

odvozeny. 

Související připomínky: 8, 51, 303, 307, 338, 399, 

431.  

 

432 Z K § 4 odst. 3 písm. e) 

Požadujeme v tomto paragrafu sjednotit terminologie. Zde 

slovo „umístění“ v odst. 2 písm. b) slovo „průběhu“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

433 Z K § 5 odst. 5) Vysvětleno. 
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Žádáme upravit a vyjasnit § 5 dle odůvodnění.  

Odůvodnění: 

Z celého textu § 5 není absolutně zřejmé to, co k tomuto 

ustanovení uvádí důvodová zpráva – tj. že se vztahuje pouze na 

základní prostorovou situaci a nikoli infrastrukturu. Pokud se 

tedy § 5 na síťaře nemá vztahovat, je nutné tuto skutečnost 

uvést zde a nikoli pouze v důvodové zprávě. Jelikož součástí § 

5 je i příloha č. 4, je pak otázkou, jakým způsobem má údaje o 

svém objektu nebo zařízení předávat síťař ze svého systému? 

Chápeme totiž, že jelikož se § 5 na síťaře nevztahuje, 

neaplikuje se vůči němu (resp. jeho stavbám) ani příloha č. 3 a 

4. 

Vlastníci a provozovatelé DTI do DTM údaje 

nepředávají, ale zapisují – viz rozdílný obsah odstavců 

8 a 9 § 4b ZemZ. Ustanovení vyhlášky vycházejí ze 

zákona a je třeba je vykládat ve vazbě na příslušná 

ustanovení zákona. To, co plyne ze zákona, se již do 

vyhlášky neuvádí – plyne-li tedy z textu zákona, že 

vlastníci a provozovatelé DTI plní své povinnosti 

odlišným způsobem, než tím, že by předávali údaje, je 

bez dalšího zřejmé, že se na ně obsah § 5 vyhlášky 

nevztahuje. 

434 Z K § 5 odst. 4) 

Doporučujeme prověřit použité formulace.  

Odůvodnění: 

V § 5 odst. 4 je uvedeno, že součástí geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby jsou i změnové 

údaje ve výměnném formátu, podobně jsou v § 5 odst. 5 

uvedeny další zpřesnění obsahu dokumentace skutečného 

provedení stavby, jejíž obsah je však již stanoven příslušným 

prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu. Tyto formulace 

tak mohou být nepřímou novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, což není obecně považováno za přípustný 

legislativní postup. Doporučujeme prověřit. 

Neakceptováno. 

V daném případě nejde o nepřímou novelu vyhlášky č. 

499/2006 Sb., neboť náležitosti geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby neobsahuje 

tato vyhláška, nýbrž vyhláška č. 31/1995 Sb. Odkaz na 

vyhlášku č. 499/2006 Sb. bude vypuštěn. 

Jelikož však ne každá geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude sloužit k aktualizaci 

DTM, nejeví se jako vhodné upravovat tuto 

problematiku ve vyhlášce č. 31/1995 Sb., která je 

obecnou úpravou pro všechny případy, kdy má být 

vyhotovena geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby. Z pohledu adresáta právní normy je 

nepochybně vhodnější, pokud bude speciální pravidlo 

týkající se obsahu GDSPS používané pro aktualizaci 

DTM obsaženo ve vyhlášce, která se celá věnuje 

DTM. 

Související připomínky: 142, 340, 434. 

435 Z K § 5 odst. 5) a 6) Vysvětleno. 
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Požadujeme formulovat konkrétněji, jakou technickou zprávu 

má zpracovatel na mysli.  

Odůvodnění: 

V ustanovení je uvedeno, že informace o výsledku ověření jsou 

součástí „technické zprávy“, není však zřejmé jaké. Je potřeba 

formulovat konkrétněji.  

V odst. 6) se pak užívá pojem „popisné údaje“, je nutné 

specifikovat a dát do souladu s terminologií vyhlášky. 

Technická zpráva je jako součást geodetického 

podkladu pro vedení DTM uvedena v příloze č. 4 odst. 

1 písm. c) vyhlášky. 

Související připomínky: 143, 341, 435. 

436 Z K § 6 odst. 4) 

Výměnný formát zatím není vyhláškou nijak definován a je 

pouze odkazováno na budoucí zveřejnění parametrů portálu. 

Požadujeme již v této fázi seznámit budoucí editory 

s představou těchto formátů.  

Odůvodnění: 

V případě vlastníků technické infrastruktury, které mají 

působnost na většině území ČR, bude třeba zahájit přípravy na 

komunikaci s DTM co nejdříve, proto je třeba co nejdříve znát 

všechny podrobné technické parametry, které DTM vymezují. 

Zákon stanoví, že vyhláška stanoví mimo jiné výměnný formát 

DTM. Totéž je uvedeno v § 1 písm. e) vyhlášky. Obsahem 

ustanovení § 6 není stanoven výměnný formát, pouze je 

uvedeno, jaké údaje budou v souboru ve výměnném formátu, 

ale jaký je konkrétně výměnný formát nespecifikuje. Vzhledem 

k tomu, že v tomto formátu mají všechny subjekty povinnost 

předávat údaje, je nezbytné, aby výměnný formát byl buď 

vyhláškou stanoven, nebo aby byl stanoven alespoň termín a 

subjekt, který je povinen výměnný formát stanovit včas, tak aby 

všechny subjekty znaly své povinnosti a mohly je splnit. 

Vysvětleno. 

Popis a struktura výměnného formátu DTM budou 

zveřejněny na stránkách úřadu a to v souladu s § 6 

odst. 4 vyhlášky. 

Jeho definitivní podoba stále není dokončena, je 

zpracovávána v rámci projektu Beta2 na TA ČR a 

současně vázána na definitivní podobu příloh 1 a 3 

vyhlášky. 

Související připomínky: 144, 342, 436. 

 

437 Z K § 7 – Předávání dat 

Požadujeme předávat správcům technické infrastruktury údaje z 

veřejné i neveřejné části (z neveřejné části minimálně o jim 

Vysvětleno. 

Stahovací služby IS DTM krajů bude možné využívat 

také pro poskytování údajů z veřejné části DTM 
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příslušejících zařízeních technické infrastruktury) formou 

stahovacích služeb ve výměnném formátu pro vzájemnou 

synchronizaci a aktualizaci dat. 

Odůvodnění: 

V části poskytování údajů z digitální technické mapy je 

popsáno, že: „Údaje z veřejné části … se poskytují formou 

prohlížecích služeb a formou stahovacích služeb v souborech ve 

výměnném formátu“. Z neveřejné části budou údaje 

poskytovány jen ve výměnném formátu. Pro potřeby správy 

technické infrastruktury je třeba předávat i neveřejná data 

relevantní k jim příslušející technické infrastruktuře formou 

stahovacích služeb ve výměnném formátu. 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI a 

dále pro poskytování údajů z neveřejné části 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI v 

rozsahu údajů o jimi 

vlastněných/spravovaných/provozovaných objektech. 

Možnost využití stahovacích služeb k uvedenému 

účelu plyne již ze současného textu vyhlášky.  

Možnosti, aby pro poskytování údajů z neveřejné části 

vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí TI a DI 

v rozsahu údajů o objektech 

vlastněných/spravovaných/provozovaných jinými 

osobami byly využity prohlížecí služby, byla podrobně 

diskutována se závěrem, že povaha prohlížecích služeb 

je pro řešení takové úlohy zcela nevhodná. I zde by 

totiž muselo proběhnout posouzení oprávněnosti 

požadavku na poskytnutí neveřejných údajů, což nelze 

učinit „online“. Prohlížecí služby jsou pro poskytování 

údajů z části DTM využitelné pouze v rozsahu, ve 

které není nutno rozhodovat o oprávněnosti 

požadavku. 

Související připomínky: 145, 343, 437. 

438 Z K § 7 – Omezení stahování 

Toto ustanovení počítá při poskytování údajů formou 

stahovacích služeb na omezení stahování na úrovni území 

jednotlivých obcí. Domníváme se, že toto stahování je dost 

omezené. Obcí je více než 7.000, stahování tak bude spolu s 

dalšími daty (např. všechny tramvajové koleje, železniční 

koleje aj.) velmi složité, administrativně i časově náročné, 

doporučujeme tedy zavést větší územní rozmezí z důvodu 

jednodušší manipulace s výslednými daty. V zájmu zajištění 

bezpečnosti, ochrany a zejména aktuálnosti stahovaných dat, 

musí být zajištěno, že údaje a data nebudou poskytovány pro 

různé provozovatele webových mapových portálů, a 

Akceptováno a vysvětleno.  

Výměnné formáty DTM budou poskytovány jak po 

obcích, tak po vyšších územních samosprávných 

celcích – krajích – doplněno do textu § 7. 

Bude se jednat o otevřená data. S odkazem na § 4b 

odst. 10 ZemZ se údaje z veřejné části DTM poskytují 

každému, nelze tedy požadovat jejich omezení. Nadto 

by takové omezení bylo v rozporu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024, ze 

dne 20. června 2019, o otevřených datech 

a opakovaném použití informací veřejného sektoru.  
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jednoduché mapové prohlížeče, kde není záruka původu a 

aktuálnosti dat. 

439 Z K § 7 – Typ licence, bezúplatnost 

Nikde v paragrafovém znění, ani ve vysvětlujících komentářích 

k jednotlivým ustanovením není uvedena licence, pod jakou 

úřad údaje z digitální technické mapy chce zveřejňovat. S 

ohledem na případné využití těchto údajů pro další zpracování 

je tento údaj nezbytný.  

Bezúplatnost poskytnutí dat by měla být spojena jen s 

omezeným rozsahem poskytovaných dat, měla by k tomuto být 

vedena ještě další diskuse. Samo pořízení dat pro DTM ze 

strany správce TI je spojeno se značnými náklady.  

Neakceptováno.  

Bude se jednat o otevřená data podle zákona č. 

106/1999 Sb. Za jejich použití nese odpovědnost ten, 

kdo je bude využívat. Navrhované omezení by bylo 

v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1024, ze dne 20. června 2019, o otevřených 

datech a opakovaném použití informací veřejného 

sektoru.  

Související připomínky: 146, 439, 441. 

440 D K § 7 odst. 2, poznámka pod čarou č. 3 

Limity poskytovaných dat co do území mohou plynout i z 

jiných právních předpisů. Dosavadní znění poznámky pod 

čarou nepřipouští další předpisy kromě krizového zákona. Je 

ale nutné doplnit i zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací apod. 

Odůvodnění: 

Neakceptace by zmařila aplikaci zákona č. 412/2005 Sb. a 

mohla by ohrozit ochranu utajovaných skutečností. 

Akceptováno jinak. 

V případě, že by poskytnutí informací nebylo možné 

podle jiných právních předpisů než podle krizového 

zákona, nesouviselo by to s členěním poskytovaných 

údajů podle obcí. V dané souvislosti tak není namístě 

odkaz na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací. 

Pokud by tedy měl být doplněn odkaz na tyto jiné 

předpisy, muselo by to být v jiné souvislosti – 

například doplněním odstavce 5 následujícího znění: 

(5) Údaje z veřejné ani neveřejné části digitální 

technické mapy se neposkytnou, pokud tomu brání 

omezení vyplývající z jiných právních předpisůx). 

---- 

x) zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací aj.“. 

Související připomínky: 347, 440. 

441 Z K § 7 odst. 2 Neakceptováno.  
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V zájmu zajištění bezpečnosti, ochrany a zejména aktuálnosti 

dat, k nimž bude mít veřejnost přístup, požadujeme, aby 

„podmínkami, které Úřad zveřejní na portálu“ bylo zajištěno, 

že údaje a data nebudou poskytovány pro různé provozovatele 

webových mapových portálů a jednoduché mapové prohlížeče, 

kde není záruka původu a aktuálnosti dat. 

Bude se jednat o otevřená data podle zákona č. 

106/1999 Sb. Za jejich použití nese odpovědnost ten, 

kdo je bude využívat. Navrhované omezení by bylo 

v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1024, ze dne 20. června 2019, o otevřených 

datech a opakovaném použití informací veřejného 

sektoru. 

Související připomínky: 146, 439, 441. 

442 D K § 7 odst. 2 

Pojem „technologická infrastruktura“ hrozí záměnou s pojmem 

„technická infrastruktura“ a není nikde ve vyhlášce objasněn. 

V textu je třeba doplnit, kdy nastane „přetížení“, nebo 

„neodborné užívání“. Neodborně budou aplikaci v praxi 

zpočátku užívat všechny subjekty, pokud nezajistí správce 

řádné seznámení s jejími provozními pravidly.  Oprávnění 

správce by mělo být spojeno i s jeho povinností, neboť 

odpovídá za ochranu dat v aplikaci.  

Poznámka: co se stane, když pro neodborné používání služeb 

vyřadí správce z užívání DTM provozovatele technické 

infrastruktury? 

Změna by mohla vypadat např. takto: 

„V případě, že uživatel této aplikace nebo služeb přetěžuje 

technologickou infrastrukturu aplikaci dostupnou na portálu 

nebo tyto služby neodborně používá nebo je užívá k jinému 

účelu, než pro něž je získal v souladu se zákonem, je správce 

oprávněn mu v tomto jednání zabránit technickými prostředky   

zabrání mu správce v užívání aplikace nebo služeb 

technickými prostředky v rozsahu potřebném k zamezení 

takového jednání.“ 

Akceptováno částečně. 

Do textu vyhlášky bude doplněno, že se jedná o 

technologickou infrastrukturu informačního systému 

digitální technické mapy následovně: 

„V případě, že uživatel této aplikace nebo služeb 

přetěžuje technologickou infrastrukturu informačního 

systému digitální technické mapy nebo tyto služby 

neodborně používá, je správce oprávněn mu v tomto 

jednání zabránit technickými prostředky.“ 

Provozní podmínky budou řádně zveřejněny na 

webových stránkách správce. Každý uživatel je 

povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a 

dodržovat je.  

V případě vytěžování, které probíhá neodborně příp. 

v rozporu s podmínkami užívání aplikace, může 

správce IS DMVS uživateli zabránit technickými 

prostředky v jejím užívání. Pro opětovné zpřístupnění 

aplikace může správce IS DMVS vyžadovat vyjádření 

oprávněného zástupce majitele příslušné IP adresy.  

Související připomínky: 346, 442, 470. 

443 D K § 7 odst. 3 – oprávněné osoby Vysvětleno. 

Jak z kontextu celého ustanovení § 7 vyhlášky, tak z 

jeho souvislosti s příslušným ustanovením 
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Jelikož není pojem „oprávněné osoby“ použitý v odst. 3) 

definován ve vyhlášce ale v zákoně o zeměměřičství, mělo by 

být odkázáno na § 4b odst. 10 zákona.  

Dále je nutné řešit, jak musí být identifikovány zahraniční 

občané či právnické osoby. Seznamy v § 8 se touto záležitostí 

nezabývají, ačkoliv na území ČR jsou vlastníky i provozovateli 

také subjekty se sídlem mimo ČR.  Doporučujeme doplnit do 

údajů právnických osob také zápis v příslušném veřejném 

seznamu. 

zeměměřického zákona je zřejmé, že oprávněnou 

osobu je myšlena osoba oprávněná k tomu, aby jí byly 

poskytnuty údaje z neveřejné části DTM – tedy osoba 

podle § 4b odst. 10 věty třetí zeměměřického zákona. 

Ustanovení vyhlášky je nezbytné vykládat 

v souvislosti s ustanoveními zákona, k jehož provedení 

je vyhláška vydávána. 

Uvedené přitom není vhodné řešit použitím odkazu na 

zcela konkrétní ustanovení zákona, neboť i při věcně 

nesouvisející změně zákona spočívající např. 

v doplnění nového odstavce před odstavec, na který je 

odkazováno, je pak nezbytné novelizovat i vyhlášku. 

Vhodnější pojem se pak v dané souvislosti nepodařilo 

nalézt, a ani připomínkové místo jiný vhodnější pojem 

nebo způsob řešení nenavrhuje. 

K odstranění pochybností bude vysvětlení pojmu 

„oprávněná osoba“ doplněno do důvodové zprávy. 

Související připomínky: 90, 148, 187, 195, 222, 443, 

471. 

444 Z K § 7 odst. 3 – neveřejná část 

Vzhledem k tomu, že zařazení údajů do neveřejných má za účel 

ochránit některé informace, je důvodné, aby v případě rizika 

mohl vlastník a provozovatel sítí TI obdržet informaci o 

poskytnutí těchto údajů i subjektu, který je obdržel, aby tak 

mohl včas učinit případné kroky k ochraně sítě TI. 

Návrh na změnu: 

„(3) Údaje z neveřejné části digitální technické mapy se 

poskytují na základě žádosti oprávněné osoby formou 

stahovacích služeb a to v souborech ve výměnném formátu a 

v nezbytném a odůvodněném rozsahu. O takto vydaných 

datech musí být informován prostřednictvím aplikace vlastník 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Související připomínky: 348, 444. 
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a provozovatel sítí technické infrastruktury, kterých se stažené 

údaje z neveřejné části dotýkají.“ 

445 Z K § 7 nový odst. 4 

Požadujeme do tohoto paragrafu doplnit nový odstavec 4 s 

následujícím zněním včetně poznámky pod čarou. 

Návrh na změnu: 

„(4) Údaje o umístění a průběhu technické infrastruktury 

mají informativní charakter a nelze jimi nahradit sdělení 

údajů o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další 

údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby ze 

strany jejich vlastníka podle jiného právního předpisu4) nebo 

je použít pro účely stanoviska jejich vlastníka k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 

a bezpečnostních pásem nebo podle jiného právního 

předpisu5)“ 

Poznámky pod čarou: 

„4) § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), 

5) § 86, 105 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon),“ 

Odůvodnění: 

Návrh tohoto ustanovení vychází ze společného memoranda, 

které bylo dohodnuto na samém začátku prací na DTM s 

vlastníky technické infrastruktury a má pro ně zcela zásadní 

význam. Bylo rozhodující podmínkou k tomu, aby vlastníci TI 

za energetiku do tohoto projektu šli a podíleli se na jeho tvorbě. 

Jeho smyslem je, aby veřejnost a zejména stavebníci nemohli 

údaje a data z DTM zneužít nežádoucím způsobem, který by 

mohl významně poškodit postavení vlastníka (provozovatele 

nebo správce TI v povolovacích procesech podle stavebního 

zákona, a především ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu 

příslušné TI. 

Neakceptováno. 

Návrh připomínkového místa nemá oporu ve 

zmocňovacích ustanoveních, vyhláška nemůže tyto 

otázky řešit. Nadto není vůbec žádoucí, aby byl právní 

význam informací obsažených v DTM řešen jednotně 

na jednom místě. Naopak jednotlivé zvláštní zákony, 

které budou řešit využití údajů DTM ve svých 

agendách, musí s ohledem na specifika dané agendy 

stanovit, jaký je pro příslušnou agendu jejich význam a 

za jakých podmínek mohou být použity (např. pouze 

při dodržení určité přesnosti apod.). Různé agendy 

totiž potřebují tyto údaje pro rozdílné účely s rozdílnou 

mírou přesnosti a úplnosti. 

To, že údaje DTM nenahrazují údaje podle § 161 

stavebního zákona, jednoznačně plyne přímo z tohoto 

ustanovení stavebního zákona, které požaduje celou 

řadu informací, které nejsou a nemohou být obsahem 

DTM. Z povahy věci tak nelze vůbec smysluplně 

uvažovat o tom, že by údaje DTM mohly nahradit 

údaje podle § 161 stavebního zákona. Takovéto 

„vysvětlování“ obsahu stavebního zákona, neboť o nic 

jiného v navrhovaném ustanovení nejde, ovšem do 

vyhlášky nepatří. Nemá totiž normativní povahu a 

vyhláška ani neslouží k provedení stavebního zákona. 

Související připomínky č. 147, 445. 
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446/1 D K § 8  

Dále je nutné řešit, jak musí být identifikovány zahraniční 

občané či právnické osoby. Seznamy v § 8 se touto záležitostí 

nezabývají, ačkoliv na území ČR jsou vlastníky i provozovateli 

také subjekty se sídlem mimo ČR.  Doporučujeme doplnit do 

údajů právnických osob také zápis v příslušném veřejném 

seznamu. 

Akceptováno. 

Bude doplněno, že u všech právnických osob bude 

veden údaj o státu, jehož právním řádem se řídí právní 

osobnost právnické osoby. 

V případě zahraniční právnické osoby, která nepodniká 

na území ČR, pak budou o této osobě vedeny údaje 

přidělené ve státě, jehož právním řádem se řídí právní 

osobnost právnické osoby. 

U fyzických osob pak bude doplněno do § 8 odst. 1 

písm. c) „popřípadě místo a stát narození, narodila-li 

se osoba mimo území České republiky, a do § 8 odst. 1 

písm. d) „popřípadě bydliště v zahraničí u zahraniční 

fyzické osoby,“. 

446/2 Z K § 8 odst. 3 a 4 

Žádáme vysvětlit a upravit dle odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Pojem „údaje o zmocněnci a rozsahu zmocnění“ je zcela 

nejasný. Zmocněnci k čemu, rozsahu k čemu? Nechápeme, k 

čemu by měly sloužit údaje o zmocněnci a rozsahu zmocnění, 

není zřejmé, o jakého zmocněnce se jedná a k čemu by měl být 

zmocněn. Podle našeho názoru pro řádné fungování DTM 

nejsou tyto údaje potřebné.  

Dále upozorňujeme na zřejmě chybné rozdělení § 3 a 4.  

V § 4 není jasné, co je myšleno „údaji o skupině objektů“. Jde o 

jiné údaje než v Příloze č. 1? 

Není jasné, co je myšleno „typem právního vztahu“ k zařízení 

infrastruktury v § 4. Právních vztahů existuje velké množství. 

„K ní“ – ke skupině? Nebo k jednotlivým zařízením a 

objektům? Pokud jde o užívací tituly, ty zřejmě nebudou 

vázány na skupinu, ale na jednotlivé věci (objekty a zařízení). 

Akceptováno. 

Údaje slouží pro účely plnění povinnosti vlastníka TI 

plynoucí z § podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního 

zákona – tj. povinnosti sdělit údaje o poloze TI, 

podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné 

pro projektovou činnost a provedení stavby. 

K poskytování těchto údajů může vlastník zmocnit i 

jinou osobu a vyhláška s tím musí počítat. Aby byla 

uvedená souvislost zřejmá, bude ustanovení upraveno 

následovně: 

U vlastníka, provozovatele a správce technické 

infrastruktury se dále evidují údaje o  

a)    skupině objektů nebo zařízení technické infrastruktury 

a typu právního vztahu k ní, 

b)     území, ve kterém plní povinnost sdělit údaje o poloze 

technické infrastruktury a další související informace podle 

stavebního zákona, a to hranicí polygonu vymezujícího toto 

území ve vztahu k jednotlivé skupině objektů nebo zařízení 

technické infrastruktury, 
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Užívacím titulem lze chápat zastřešující termín pro vlastnické 

právo, jiné věcné právo, relativní právo (nájem, pacht, …). 

c) údaje o případném zmocněnci a rozsahu zmocnění 

pro účely plnění povinnosti sdělit údaje o poloze technické 

infrastruktury a další související informace podle 

stavebního zákona. 

447 Z K § 8 odst. 6 

Žádáme vysvětlit a upravit dle odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Vyhláška ani zákon, na jehož základě je vydávána neobsahuje 

vysvětlení pojmu hranice polygonu. Proto buď upravit text 

podle návrhu, nebo doplnit co se rozumí hranicí polygonu, a 

jaké má náležitosti. 

Neakceptováno. 

Polygon je obecný pojem s jasným významem 

(mnohoúhelník). V právních předpisech se běžně 

používá, aniž by byl definován – viz např. vyhláška č. 

79/2018 Sb. nebo celá řada předpisů, kterými jsou 

vymezovány přírodní rezervace a přírodní památky. 

Související připomínky č. 395, 447. 

448 D K § 9 

Občanský zákoník zavádí dva pojmy. Rejstřík (pro evidenci 

osob) a seznam (pro evidenci věcí). Nemělo by tedy jít o 

seznam editorů, ale o rejstřík editorů. 

Vysvětleno. 

Pojem „seznam editorů“ je zaveden v zeměměřickém 

zákoně. Ve vyhlášce tak nemůže být použit pojem 

jiný. 

V daném případě se nejedná ani o veřejný seznam ve 

smyslu občanského zákoníku, ani o veřejný rejstřík ve 

smyslu občanského zákoníku. Pojem seznam je v dané 

souvislosti použit v obecném významu tohoto slova. 

449 Z K § 9 písm. d) 

Z ustanovení není patrné, jaké údaje musí editor evidovat o 

dohodách. Údaje o osobách jsou uvedeny pouze v ustanovení 

písm. a), nikoliv b), kde je uveden jen rozsah, ve kterém je 

editor oprávněn editovat údaje. Neakceptace ponechá právní 

nejistotu ohledně požadovaných údajů o dohodách a chybu v 

odkazu. 

Možný návrh na změnu: 

„d) údaje o osobách, jejichž prostřednictvím editor zajišťuje na 

základě písemné dohody plnění své editorské povinnosti, a 

údaje o těchto dohodách (datum uzavření, doba platnosti), 

o těchto osobách se evidují údaje podle písmene a) a b) a 

Akceptováno částečně. 

I o osobě, která za editora plní jeho editorskou 

povinnost, je třeba evidovat, ve vztahu k jaké skupině 

objektů nebo zařízení technické či dopravní 

infrastruktury je tak oprávněna činit. Nemusí to přitom 

být všechny skupiny, které je oprávněn editovat 

příslušný editor, ale pouze některá z nich. 

Text písmene d) bude upraven následovně: 

d) údaje o osobách, jejichž prostřednictvím editor 

zajišťuje na základě písemné dohody plnění své 

editorské povinnosti, a to údaje podle písmene a) 
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údaje o rozsahu, ve kterém jsou oprávněny editovat údaje 

podle písmene b).“ 

a b) a údaje o datu uzavření a době platnosti 

dohody o zajištění editorské povinnosti. 

Související připomínky č. 98, 351, 449. 

450 Z Obecně k příloze 

a. V DTM by měl být také dán prostor pro možnost 

zaevidovat u objektu či zařízení „název“, který pro tento 

objekt či zařízení vlastník používá (např. název silnice, 

číslo elektrického vedení apod.). V příloze č. 1 u 

jednotlivých objektů a zařízení tato „kolonka“ chybí. Tento 

údaj by byl velice přínosný i pro adresáty DTM (veřejnost), 

jelikož by věděla název stavby, který by následně 

komunikovala se síťařem či stavebním úřadem apod. Bez 

názvu ji nebude moci označovat v komunikacích. 

b. V předchozí verzi tabulky však existovala, šlo o položku 

„popis“. Žádáme tedy proto o obnovení této položky 

minimálně u všech elektroenergetických objektů a zařízení. 

c. Veškeré údaje o objektech, budovách a zařízeních ve všech 

kategoriích (vč. elektrických a jiných vedení), pokud leží ve 

skladech provozovaných jako skladovací zařízení podle z. 

č. 189/1999 Sb. buď nebudou předmětem povinné evidence 

DTM, nebo budou údajem důsledně neveřejným (důvod: 

bezpečnost zařízení subjektu kritické infrastruktury). 

Doplnit do vyhlášky vedle pojmu produktovod také pojem 

ropovod. 

d. Údaje o průběhu tras produktovodů a ropovodů v rozsahu 

větším, než jedno katastrální území a údaje o průměru i 

další informace budou neveřejné – důvod: zákon č. 

412/2005 Sb. a nutnost zajistit bezpečný a spolehlivý 

provoz zařízení. 

e. Příloha ani vyhláška nevymezuje, co je vlastností objektu a 

umožňuje požadovat od vlastníků také „další“ údaje, aniž 

by se přímo opíraly o zákon. 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

ad a) Akceptováno jinak. Informace budou vedeny v 

údaji “popis”, který bude doplněn ke všem typům 

objektů. 

ad b) viz bod a) výše. 

ad c) viz vypořádání připomínky č. 358. 

ad d) viz vypořádání připomínky č. 358. 

ad e) viz vypořádání připomínky č. 358. 

ad f) viz vypořádání připomínky č. 358. 

ad g) viz vypořádání připomínky č. 358. 

ad h) viz vypořádání připomínky č. 358. 

ad i) viz vypořádání připomínky č. 358. 
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f. Není definováno, co je míněno obvodem pozemní 

komunikace. Má zahrnout i např. odvodňovací zařízení a 

vpustě? 

g. Příloha 1 zahrnuje řadu pojmů, které nejsou vymezeny pro 

účel vyhlášky, např. „označení komunikace“, jiná 

technologická stavba TI, obvod jiné technologické stavby, 

aktivní zařízení sítě produktovodu. 

h. Požadavek na informaci o stavu objektu z pohledu 

provozování či neprovozování (včetně produktovodů a 

ropovodů) by měl mít i volbu údaje „nezjištěno“. 

i. Železniční i vodní doprava – některé vyžadované údaje 

nemá vlastník k dispozici a jejich získání – pokud je uloží 

zákon, bude velmi nákladné, ačkoliv nemá vlastník nárok 

na náhradu nákladů. 

451 Z Speciální stavby – technická infrastruktura (nad rámec již 

zmíněných) 

a. Proč je tato kategorie staveb uvedená „speciální stavba“? 

Vodní stavby, dopravní stavby – u nich tato slova nejsou 

použita, proč ne pouze „technická infrastruktura“? Ve 

vztahu k terminologii stavebního zákona nedává smysl – je 

nutné upravit na „Stavby technické infrastruktury“.  

b. Zároveň je třeba ošetřit případné zveřejňování údajů, které 

je pro řadu vlastníků a správců TI problematické. Takové 

zveřejnění by mělo být možné pouze s jeho souhlasem nebo 

by to měl být neveřejným údajem (to se týká např. pojmů 

„dimenze“ a „typ média“ v trase sítě – vedených ve skupině 

"Teplovod" nebo „Produktovod“ či pojmů „trasa sítě“ a 

„stav objektu“ u Produktovodů a Ropovodů). Je také nutné 

zaručit možnost předání dat jen v rozsahu tak, aby žadatel 

nemohl získat celkový přehled všech tras, který je uveden v 

seznamu utajovaných skutečností podle zákona č. 412/2005 

Sb. a který je třeba chránit z důvodu fyzické bezpečnosti za 

účelem spolehlivého provozu kritické infrastruktury. 

Akceptováno a vysvětleno. 

ad a) Kategorie “4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura” bude přejmenována na “4. Stavby 

technické infrastruktury”. 

 

ad b) Zveřejňování citlivých údajů technické 

infrastruktury, které jsou pro řadu vlastníků a správců 

TI problematické, bylo upraveno na základě 

konkrétních připomínek v tomto připomínkovém 

řízení. Přístupnost k veřejným a neveřejným údajům o 

technické a dopravní infrastruktuře v rámci DTM 

upravuje zákon 47/2020 Sb. jednotně, neexistuje 

zmocnění, které by umožňovalo rozhodovat o 

zveřejňování nebo nezveřejňování údaje ad hoc na 

základě rozhodnutí správce technické infrastruktury… 

Údaje o technické infrastruktuře vedené v režimu 

utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. 

nebudou v DTM vedeny. 
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452 Z Skupina: Sdílená speciální stavba 

a. K prvkům „kolektor“ a „kabelovod“ patří rovněž „Kabelová 

komora“. Prvek umístěný pod povrchem nebo souběžně 

s povrchem. Prosíme doplnit. Ke kolektoru je také doplnit: 

a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí dle 

ČSN 73 7505 a patrně doplnit názvosloví ve vazbě na ČSN 

73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického 

vybavení, tam se objevují nové prvky jako např. 

MULTIKANÁL – odolná trvalá trasa technické 

infrastruktury budovaná ze stavebnicových 

multikanálových prvků vyrobených HDPE montáží suchou 

cestou. 

b. Rozvaděč IS - způsob pořízení TI – ve většině případů se 

jedná o prvky umístěné uvnitř objektů el. stanic. Zákres 

prvku je tedy přibližný a nemusí korespondovat s fyzickým 

umístěním v rámci objektu (umístění značky do místa 

v rámci polygonu stavebního objektu). Žádáme doplnit. 

c. Rozvaděč IS - typ rozvaděče IS - síť EK – myšleno pro 

optické rozvaděče a metalické kabelové závěry uvnitř 

objektů? Žádáme vysvětlit/doplnit. Kromě sloupu je také 

nutné doplnit stožár, jelikož i u stožáru se rozlišují tyto 

parametry. Dále uvádíme, že v tabulce uvedený „hlavní 

uzávěr plynu“ některé společnosti (např. společnost 

GasNet) nemohou poskytovat, protože jej neevidují – tyto 

společnosti geodeticky zaměřené PRIS nevedou. 

d. Podpěrné zařízení - Proč je podpěrné zařízení součástí 

skupiny Sdílená speciální stavba – v čem spočívá „sdílení“ 

(např. stožár elektrického vedení vede pouze elektrické 

vedení, nejde o žádné „sdílení“)? 

e. Jiná technologická stavba TI Hodnoty pro tento typ 

staveb budou z číselníku nebo volné pole pro libovolný 

text? Žádáme doplnit. 

Akceptováno a vysvětleno. 

ad a) Akceptováno, viz vypořádání připomínky č. 158 

a 152. 

 

ad b) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 159. 

 

ad c) Vysvětleno a akceptováno částečně, viz 

vypořádání připomínky č. 160 a 153. Dále objekty 

“sloup” nebo stožár jsou vedeny v rámci typu objektu 

“podpěrné zařízení”. 

 

ad d) Vysvětleno. Podpěrné zařízení je typ objektu, 

který může být využit pro vedení více druhů (skupin) 

sítí technické infrastruktury. Proto je umístěn do 

skupiny objektů “Sdílená speciální stavba”. 

 

ad e) Akceptováno, viz vypořádání připomínky č. 161. 
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453 Z Skupina Elektrické vedení 

a. Trasa elektrické sítě – způsob pořízení TI - Bude potřeba 

definovat, do jaké kategorie zařadit přesnost zákresu z GIS 

u „Přibližně z dokumentace“, nejspíše přibližný zákres, ale 

kam zařadit „Zaměřeno – letecké snímkování“? Požadujeme 

potvrdit zařazení „přibližně z dokumentace“ a zařadit 

letecké snímkování jako samostatnou kategorii. 

b. Trasa elektrické sítě – Napěťová hladina u tras a stanic 

nemůže mít pouze definované hodnoty z tabulky (NN, VN, 

VVN, ZVN, nezjištěno). Musí se buď jmenovat Maximální 

napěťová hladina nebo tam musí být i kombinace těch 

hodnot (ZVN/VVN/…). Žádáme upravit. 

c. Trasa elektrické sítě – Napěťová hladina U konkrétní 

hodnoty napětí u těchto prvků je údaj Maximální provozní 

napětí a textový údaj provozní napětí. Žádáme sjednotit. 

d. Trasa elektrické sítě – Provozní napětí Proč je důležité 

vést k napětí dva údaje? Maximální a provozní? Pokud se 

opravdu mají vést oba údaje, pak jsou v současné chvíli v 

návrhu vyhlášky tyto dvě kolonky otočené. Tedy vše nyní 

uvedené v kolonce maximální napětí není maximální 

napětí, ale napěťové hladiny provozního napětí. Je to tedy 

přesně naopak. Např. maximální napětí elektrického vedení 

bude 420 kV, zatímco provozní napětí je 400 kV. 

e. Jiné technologické stavby TI (nově přidaná položka) jsou 

definovány zvlášť jako Bod a zvlášť jako Obvod, 

překvapilo nás, že má být i Linie. Žádáme vysvětlit a 

případně upravit.  

f. Jiné technologické stavby TI – napěťová hladina Je třeba 

brát v úvahu, že v elektrických stanicích se často nachází 

transformace. Tedy z vyššího napětí se snižuje na napětí 

nižší.  V elektrické stanici se tak nachází ZVN, VVN i VN, 

apod. Jaká hodnota se bude zadávat? 

ad a) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 162. 

 

ad b) Akceptováno, viz vypořádání připomínky č. 163. 

 

ad c) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 164. 

 

ad d) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 164. 

Pořadí údajů v tabulce není významné. 

 

ad e) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 165. 

 

ad f) Vysvětleno, v případě typu objektu “stanice 

elektrické sítě” v údaji “napěťová hladina” se bude 

zadávat hodnota vyššího napětí. 

 

ad g) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 164. 

Pořadí údajů v tabulce není významné. 

 

ad h) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 166. 

 

ad i) Neakceptováno, viz vypořádání připomínky č. 

167. 
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g. Jiné technologické stavby TI – provozní napětí Proč je 

důležité vést k napětí dva údaje? Maximální a provozní? 

Pokud se opravdu mají vést oba údaje, pak jsou v současné 

chvíli v návrhu vyhlášky tyto dvě kolonky otočené. Tedy 

vše nyní uvedené v kolonce maximální napětí není 

maximální napětí, ale napěťové hladiny provozního napětí. 

Je to tedy přesně naopak. Např. maximální napětí stanice 

bude 420 kV, zatímco provozní napětí je 400 kV. 

h. U Stanice elektrické sítě to je spojeno do jedné skupiny, 

kde jsou dvě možnosti geometrie (polygon a bod). 

Polygony nejsou všemi správci TI evidovány. Žádáme 

upravit. 

i. Skupina Elektrické vedení – záměry má u tras 

definovaný mimo linie i polygon (plochu). K tomu však 

není důvod, jedná se jednoznačně o linii, uvádění polygonu 

(plochy) není v tomto případě relevantní a požadujeme jej 

vypustit.  

454 Z Skupina Elektronické komunikace  

a. Trasa sítě EK - trasou sítě EK se rozumí i trasa prázdné 

HDPE trubky a Svazku mikrotrubiček (MT) pro 

dodatečnou instalaci optického kabelu (do HDPE a 

mikrokabelu (do MT)). Žádáme doplnit informaci. 

b. Aktivní zařízení sítě EK – typ aktivního zařízení sítě 

EK – u skříň sítě EK se může také jednat o skříň 

s pasivním zařízením - optický rozvaděč, splitr, atd. 

Žádáme doplnit. 

c. Aktivní zařízení sítě EK - umístění objektu – skříň sítě 

EK může být umístěna samostatně, ale stojí u stěny 

objektu. Žádáme doplnit/upřesnit. 

ad a) Akceptováno jinak, viz vypořádání připomínky č. 

168. 

 

ad b) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 169. 

 

ad c) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 170. 

455 Z Skupina Plynovod 

a. Ke zkratce VTL doplnit slova „do 40 barů včetně“. 

Akceptováno částečně. 

Viz vypořádání připomínky č. 154. 
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b. Ke zkratce VVTL doplnit slova „nad 40 barů včetně“. 

c. U typu média plynovodní sítě doplnit chybějící druhy plynů 

– zemní plyn a propan butan. 

d. Položku „Způsob pořízení TI“ doporučujeme vypustit. 

Většina dat správců TI bude uvádět hodnotu „Nezjištěno“ a 

to nejen u zákresů pořízených v minulosti. I u nově 

pořizovaných dat je informace o přesnosti zákresu v praxi 

využitelná pouze teoreticky a je zapotřebí stále počítat s 

chybovostí. Dohledatelnost chyb a vymahatelnost nápravy a 

zodpovědnosti u geodetů bývá v praxi velmi obtížná. Pokud 

by nešlo vypustit tak tento údaj nezveřejňovat. 

e. U položky „Typ aktivního zařízení plynovodní sítě“ 

požadujeme vypustit „doprovodný sdělovací kabel“. 

Hlavně je však třeba prodiskutovat jeden z následujících 

možných přístupů: 

a. Rozlišovat pouze to, co je uvedeno v tomto katalogu 

Přílohy 1 

b. Rozlišovat zařízení přesně podle GIS (nekompatibilní 

napříč společnostmi + k čemu je dobrý takový detail?) 

c. Uvádět „Nerozlišené aktivní zařízení plynovodní sítě“ 

Pouze vybraná zařízení s grafickou reprezentací na 

povrchu -  dvě geometrie řešit takto: ((Aktivní zařízení 

PS = geometrie na potrubí; Přístupový bod (Povrchový 

znak) = geometrie na povrchu)) 

f. U položek „stav objektu“ a „dimenze“ požadujeme změnit 

dostupnost údaje z veřejného na neveřejný. 

456 Z Skupina Produktovod (nad rámec již zmíněných) 

Technologický objekt sítě produktovodu a Aktivní 

zařízení sítě produktovodů - bude třeba z věcně 

technického hlediska specifikovat, to v krátkém časovém 

úseku nebylo možné. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 358. 

Specifikace (definice) typů objektů “technologický 

objekt sítě produktovodu” a “aktivní zařízení sítě 

produktovodu” budou uvedeny v ontologickém popisu, 

pro který budou využity poskytnuté podklady. 
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Ontologický model bude součástí dokumentace 

Jednotného výměnného formátu a bude zveřejněn na 

portálu IS DMVS. 

457 Z Skupina Zařízení speciálních staveb (nad rámec již 

zmíněných) 

a. Přístupový bod k zařízení TI - (zřejmě označníky tras) – 

vypustit údaj pro produktovod a ropovod. Aktualizace dat 

by byla administrativně i nákladově náročná. 

b. Název „Přístupový bod k zařízení TI“ změnit na podle 

nás vhodnější název „Povrchový znak TI“. 

c. Z pohledu společnosti GasNet pak ještě upozorňujeme na 

následující problémy u této položky: 

a. Povrchové znaky byly vedeny duplicitně zejména 

jako součástí ÚMPS/ZPS a až v posledních letech 

teprve jako druhá geometrie PZ v GIS TI. 

b. Relevance údaje v GIS GasNet je velmi orientační a 

bez garance polohy. 

c. Geodetické zaměření PZ obvykle vzniká ještě před 

dokončením povrchů, a proto bývá údaj nedostupný v 

GZ GasNet. 

d. Pokud nezůstane Povrchový znak součástí 

ÚMPS/ZPS, tak hrozí ztráta dat. 

d. U typu protikorozní ochrany doplnit vedle stávajících 

položek ještě: anoda, propojovací kabeláž. 

U položek „stav objektu“, „způsob pořízení TI“ a „dimenze“ 

požadujeme změnit dostupnost údaje z veřejného na neveřejný. 

ad a) Vysvětleno, viz vypořádání připomínky č. 358. 

Typ objektu “přístupový bod k zařízení TI” je 

evidován v případě produktovodu a ropovodu 

analogicky jako u jiných typů sítí. Nejedná se o 

označníky, ale o povrchové znaky sítě. 

 

ad) b) až d) akceptováno nebo akceptováno částečně, 

viz vypořádání připomínky č. 155. 

458 Z Stavby pro průmyslové účely a hospodářství 

K digitálním technickým mapám uvádíme, že je na zvážení, 

aby byly doplněny hranice dobývacích prostorů, popřípadě 

územní limity. Na straně 27 (5. Stavby pro průmyslové účely 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky 171. 
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a hospodářství a hospodářství) a na straně 51 (6. stavby pro 

průmyslové účely a hospodářství) se uvádí u důl, lom, 

geometrie, plocha a u plochy rekultivace rovněž 

459 Z Záměry na změnu využití území  

a. Stožár elektrického vedení - Rozvojové záměry nejsou 

nikdy tak detailní. Rozvojové záměry jsou definované 

koridory, a to mnohdy koridory velice širokými (i stovky 

metrů). Umístění jednotlivých stožárů je často známé až 

v blízkosti zahajování řízení podle stavebního zákona. 

Evidence „stožárů“ by tak měla být z části přílohy 

„záměry na změnu“ odstraněna. 

b. Skupina: Produktovod - záměry - doplnit doprovodné 

zařízení – arm. šachta, SKAO, anoda, doprovodný optický 

kabel apod. 

c. Skupina: Plynovod - záměry - Typ trasy plynovodní 

sítě požadujeme vypustit a nerozlišovat (přímý a těžební 

plynovod nemá význam). 

ad a) Akceptováno. 

Typ objektu “Stožár elektrického vedení - záměr” bude 

vypuštěn. 

ad b) Neakceptováno, viz vypořádání připomínky č. 

358. V případě záměrů, tj. skupiny “Produktovod – 

záměry”, jsou evidovány pouze objekty liniového a 

plošného typu. Doprovodný optický kabel je nutné 

evidovat jako samostatnou trasu pomocí typu objektu 

“trasa sítě EK - záměr” 

ad c) Akceptováno, viz vypořádání připomínky č. 156. 

460 Z Ochranná a bezpečnostní pásma 

a. Požadujeme, aby tyto údaje byly neveřejné, protože s 

ohledem na vzájemné nepřesnosti polohy mapového 

podkladu a polohy sítě, uvedou v omyl podstatně více 

vlastníků nemovitostí a provozovatelům tím výrazně 

vzrostou požadavky na vyjasnění polohy včetně řešení 

sporů a z toho vyplývajících i soudních řízení. 

b. Chybí ochranné pásmo ropovodu a skladovacího zařízení 

podle zákona č. 189/1999 Sb. 

ad a) Neakceptováno, viz vypořádání připomínky č. 

157. 

 

ad b) Akceptováno, viz vypořádání připomínky č. 358. 

 

461 D Obecně k příloze č. 3 

Navrhuje se uvádět tyto údaje pouze pro objekty, zařízení apod. 

mimo areály skladů provozovaných jako skladovací zařízení 

podle zákona č. 189/1999 Sb. V části 5 Speciální stavby není 

uvedena skupina produktovody, ačkoliv je zahrnuta v příloze č. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 385. 
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1 jako evidovaná TI. Buď doplnit, nebo vysvětlit. Na trasách 

produktovodů v rámci jejich přeložek při výstavbě v okolí nebo 

při opravách dochází ke změnám. Tato úprava je nutná z 

důvodu ochrany zařízení zařazených do kritické infrastruktury 

státu, a kdy podrobné údaje o konstrukčních prvcích objektů by 

mohly vést k jejich ohrožení v případě útoku. 

ČKAIT 

 

462 Z Obecně k návrhu 

Předmětem předkládaného návrhu vyhlášky k provedení zákona 

č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství v platném znění, je forma a 

obsah digitálních technických map. Jako zásadní připomínku 

musíme uvést, že návrh vyhlášky uvádí řadu pojmů, které 

nejsou definovány jednotně a některé pojmy mají v jiných 

právních předpisech jiný význam. Chápeme, že nelze 

požadovat, aby tento návrh vyhlášky řešil nejednotnost pojmů 

v našich právních předpisech, ale musíme trvat na tom, aby byl 

předložený návrh prováděcího předpisu jednoznačně konkrétní. 

Proto požadujeme, aby byl tento předpis doplněn o 

terminologický výklad a definice v něm použitých pojmů. Tyto 

pojmy by měly být jednoznačné a měly by vycházet ze 

stávajících právních předpisů a technických norem. 

Vysvětleno. 

Velká část dotčených terminologických úprav byla 

provedena v souvislosti s vypořádáním připomínek 

jiných připomínkových míst. 

Terminologická nejednotnost, resp. roztříštěnost 

jednotlivých pojmů se vyskytuje napříč právními 

předpisy ČR. Není bohužel možné zajistit, aby 

vyhláška o DTM kraje řešila v úplnosti nejednotnost 

pojmů obsažených v jiných zákonech.  

Pro odstranění těchto terminologických nesouladů 

bude v rámci DTM zaveden tzv. ontologický popis, 

který bude obsahovat jednoznačnou a konkrétní 

definici jednotlivých typů objektů a dále vazby na 

legislativní předpisy, kde jsou takové typy objektů 

používány pouze v jiné terminologii. Díky tomu se 

bude předcházet výkladovým obtížím a případnému 

nejednotnému nakládání s termíny. 

463 Z Obecně k návrhu 

S odvoláním na důvodovou zprávu k návrhu vyhlášky musím 

bohužel konstatovat, že předkládaná verze neumožní plnění 

povinností ČR vyplývající ze Směrnice EP a Rady 

č.2014/62/EU transponovanou zákonem 194/2017 Sb. o 

vysokorychlostním internetu.  Jedná se o nesoulad návrhu 

vyhlášky a zákona 194/2017 Sb. kdy se předpokládá přístup 

„oprávněným osobám“ k souboru dat prostřednictvím 

Jednotného informačního místa a získání informací o fyzické 

infrastruktuře. Návrh vyhlášky s pojmem „fyzická 

Vysvětleno. 

Zákon č. 194/2017 Sb. vymezuje pojem fyzická 

infrastruktura způsobem, který neumožňuje stanovit 

konečný rozsah typů objektů ani jednoznačně 

identifikovat typ subjektů, kteří by z titulu 

vlastníka/správce nebo provozovatele měli poskytovat 

údaje o svých objektech fyzické infrastruktury: 

„a) fyzickou infrastrukturou prvek sítě2), který je 

určen k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal 
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infrastruktura“ vůbec nepracuje. Tato připomínka je zásadní a 

jak je zřejmé z uvedeného je návrh vyhlášky v rozporu 

s důvodovou zprávou a dle našeho názoru není pomocí pro 

řešení problematiky snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (viz 

Směrnice EU a Zákon 194/2017 Sb.) 

aktivním prvkem sítě; jedná se zejména o potrubí, 

stožáry, kabelovody, kolektory, inspekční komory, 

vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy 

do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné 

konstrukce; fyzickou infrastrukturou nejsou kabely, 

včetně nenasvícených optických vláken, a vodovody 

sloužící k rozvodu pitné vody3),“ 

Obsahem DTM jsou především údaje o půdorysném 

průmětu staveb a zařízení na povrch. Nelze zajistit, 

aby obsahem DTM byla také 3D reprezentace 

zahrnující objekty na střechách, 3D průběhy věží, 

podpěrných konstrukcí a dalších potenciálních nosičů 

fyzické infrastruktury. 

Povinnosti poskytování údajů do DTM o sítích 

technické a dopravní dle zákona č. 47/2020 Sb. jsou 

vztaženy na vlastníky, správce nebo provozovatele 

objektů technické infrastruktury, nikoli na vlastníky, 

správce nebo provozovatele všech typů staveb 

(budovy, podpůrné konstrukce, věže, aj.). 

DTM poskytne údaje o existenci, poloze a základních 

vlastnostech staveb a zařízení v území, bude tedy moci 

být využita jako základ pro vytvoření navazujícího 

informačního systému veřejné správy pro podporu 

činnosti Jednotného informačního místa. 

V souladu s připomínkou č. 221 uplatněnou ČTÚ bude 

odůvodnění vyhlášky (bod 4 obecné části odůvodnění) 

upraveno v tom smyslu, že vytvoření digitálních 

technických map přispěje k efektivnímu plnění (nikoli 

umožní efektivní plnění) povinností vyplývajících ze 

směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/61/EU 

o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

Související připomínky: 125, 319, 463. 
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464 Z Obecně k návrhu 

Zdůrazňujeme a to zejména v Přílohách 1,3, 10 a 11 sjednotit 

terminologii a pracovat i s předpokládaným rozvojem, zejména 

v oboru elektronických komunikací. Tak, jak jsou „Přílohy“ 

zpracovány, bude problém je respektovat tak, aby plnily svoji 

funkci a byly pomocníkem při přípravě, projektování a realizaci 

staveb a to jako „závazný podklad pro projektanta“. 

Akceptováno částečně. 

Viz vypořádání připomínky č. 126. 

465 Z K úvodní větě 

Navrhuje se: Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jenom 

„Úřad“) stanoví podle … 

Odůvodnění: 

V textu vyhlášky se používá „Úřad“, který není specifikován 

Vysvětleno. 

Legislativní zkratka „Úřad“ je zavedena 

v zeměměřickém zákoně. Text odpovídající zavedené 

legislativní zkratce může být použit v prováděcím 

předpisu, je-li zaveden v prováděném zákoně (čl. 44 

Legislativních pravidel vlády). 

466 Z K § 2 odst. 1 

Navrhuje se: 

O objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury 

a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmechx) se v digitální 

technické mapě vedou ….. 

Odůvodnění: 

U ochranných a bezpečnostních pásem uvést odkaz na příslušné 

zákonné předpisy, ze kterých jsou tato pásma stanovena 

Neakceptováno. 

Poznámky pod čarou nemají normativní charakter, 

podle judikatury Ústavního soudu je jejich účelem jen 

zpřehlednění předpisů. Tento účel je však v daném 

případě dostatečně naplněn tím, že konkrétní typy 

ochranných pásem jsou uvedeny v příloze č. 1, bod 11. 

Není tedy žádný důvod zatěžovat text vyhlášky 

rozsáhlým poznámkovým aparátem, který nadto 

obvykle pouze zastarává - podle Legislativních 

pravidel vlády se totiž texty v poznámkách pod čarou 

zpravidla samostatně nenovelizují (č. 55 Legislativních 

pravidel vlády). 

467 Z K § 2 odst. 1 písm. f, odst. 3 písm. d) 

Poznámka: 1) pod čárou je zmatečná; § 184i SZ neexistuje ve 

SZ 

Odůvodnění: 

Upřesnit 

Vysvětleno. 

§ 184i byl do stavebního zákona vložen novelou č. 

47/2020 Sb. s účinností od 1. 7. 2023 (tj. s účinností 

odpovídající účinnosti vyhlášky). 
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Tato poznámka pod čarou však bude na základě 

připomínky MF č. 56 nahrazena normativním 

odkazem. 

468 Z K § 5 

Nový text: 

(7) Stavebník předá údaje, které tvoří obsah digitální technické 

mapy, prostřednictvím jednotného rozhraní, jehož internetová 

adresa je zveřejněna na internetových stránkách digitální mapy 

veřejné správy spravovaných Úřadem (dále jen „portál“) do 

XX-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu. 

Odůvodnění: 

Doplnění časového údaje pro vklad. Stavebník má povinnost 

vložit údaje do digitální mapy, ale neříká se kdy. Stavebník je 

stavebníkem již vydáním stavebního povolení, to ale 

neznamená, že stavbu ještě musí postavit.  

Přísnější kritérium by bylo, že minimálně žádost o vklad by 

byla nutnou podmínkou k vydání kolaudačního souhlasu. 

Neakceptováno. 

Požadovaný časový údaj je stanoven § 4b odst. 9 

zeměměřického zákona: „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.“ 

K přesnějšímu stanovení lhůty není dáno zmocnění, a 

proto nemůže být obsahem vyhlášky. Po přijetí nového 

stavebního zákona budou tyto lhůty nepřímo vyplývat 

z tohoto předpisu, neboť splnění této povinnosti bude 

např. podmínkou kolaudace - viz § 231 návrhu nového 

stavebního zákona. 

469 Z K § 6 

Jednotná specifikace použitých názvů vrstev/hladin, per/barev a 

typů čar 

Připomínku předkládám jako koncový uživatel datových 

služeb. DTM budu stahovat jako podklad pro zpracování 

projektové dokumentace. Z hlediska opakovaného stahování 

DTM a nutné následné datové konverze do svého grafického 

programu je nezbytné, aby byly jasně nastavená pravidla pro 

názvy jednotlivých vrstev/hladin, specifikována čísla jejich 

per/barvy a předepsané typy čar včetně jejich přesného 

pojmenování a definice použitých textových fontů. Toto 

umožní uživatelům různých grafických programů si vytvořit a 

nastavit jeden převodník pro celé území ČR, který umožní 

jednoduché a přesné opakované převádění podkladů do jejich 

Vysvětleno. 

Jednotná symbolizace vzhledu kartografického 

vyjádření DTM bude stanovena v metodickém 

podkladu pro realizaci prohlížecích WMS služeb. 

Nejedná se o specifikaci, jejíž vytvoření ukládá zákon 

č. 47/2020 Sb. pro prováděcí vyhlášku. 
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pracovního souboru v různých grafických programech včetně 

jejich následné aktualizace.  

Odůvodnění: 

Současná situace při převodu katastrálních map je taková, že 

jednotlivé vrstvy/hladiny jsou v jednotlivých katastrálních 

území pojmenovány nejednotně a nelze si vytvořit jeden 

univerzální převodník ani pro jedno město, natož celou ČR. 

Toto následně ztěžuje práci tisícům koncových uživatelů a nutí 

je dělat zbytečnou rutinní práci, která by se jinak dala využít 

smysluplněji při vlastní odborné činnosti.   

470 Z K § 7 odst. 2 

U pojmu technologická infrastrukturax) uvést odkaz, ve kterém 

zákoně je tento pojem uveden používán 

Odůvodnění: 

Vyjasnění pojmu 

Akceptováno jinak. 

Do textu vyhlášky bude doplněno, že se jedná o 

technologickou infrastrukturu informačního systému 

digitální technické mapy následovně: 

„V případě, že uživatel této aplikace nebo služeb 

přetěžuje technologickou infrastrukturu informačního 

systému digitální technické mapy nebo tyto služby 

neodborně používá, je správce oprávněn mu v tomto 

jednání zabránit technickými prostředky.“  

Související připomínky: 346, 442, 470. 

471 Z K § 7 odst. 3 

V odstavci 3) je pracováno s pojmem „oprávněná osoba“, ale 

v návrhu vyhlášky jsme nenašli kdo tou „oprávněnou osobou“ 

je, případně jak se jí stane. Jedná se o oprávněnou osobu dle 

zákona o zeměměřičství č. 200/1994 Sb., anebo o oprávněnou 

osobu dle zákona č. 194/2017 Sb. 

Odůvodnění: 

Mělo by být přesně vymezeno. 

Vysvětleno. 

Jak z kontextu celého ustanovení § 7 vyhlášky, tak z 

jeho souvislosti s příslušným ustanovením 

zeměměřického zákona je zřejmé, že oprávněnou 

osobou je myšlena osoba oprávněná k tomu, aby jí 

byly poskytnuty údaje z neveřejné části DTM – tedy 

osoba podle § 4b odst. 10 věty třetí zeměměřického 

zákona. Ustanovení vyhlášky je nezbytné vykládat 

v souvislosti s ustanoveními zákona, k jehož provedení 

je vyhláška vydávána, nikoliv v souvislosti s jinými 

právními předpisy, které obsahují definici pojmu pro 

své účely, které pak nelze bez dalšího přejímat do 
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dalších právních předpisů. Pokud by tedy měla být 

v dané souvislosti myšlena oprávněná osoba podle 

zákona č. 194/2017 Sb., muselo by to být ve vyhlášce 

přímo uvedeno. 

Uvedené přitom není vhodné řešit použitím odkazu na 

zcela konkrétní ustanovení zákona, neboť i při věcně 

nesouvisející změně zákona spočívající např. 

v doplnění nového odstavce před odstavec, na který je 

odkazováno, je pak nezbytné novelizovat i vyhlášku. 

Vhodnější pojem se pak v dané souvislosti nepodařilo 

nalézt, a ani připomínkové místo jiný vhodnější pojem 

nebo způsob řešení nenavrhuje. 

K odstranění pochybností bude vysvětlení pojmu 

„oprávněná osoba“ doplněno do důvodové zprávy. 

Související připomínky: 90, 148, 187, 195, 222, 443, 

471. 

472 Z K § 8 odst. 4 

§ 161/1 SZ se týká pouze technické infrastruktury (viz § 8/6, 

kde je to zřejmě správně) 

Akceptováno. 

Text upraven. 

473 Z K § 8 odst. 6 

U vlastníka, provozovatele a správce nebo technické 

infrastruktury 

Odůvodnění: 

Textová chyba 

Akceptováno. 

Text upraven. 

474 Z K Příloze č. 1, Dopravní stavby – letecká doprava 

Doplnit k VPD další dvě kolonky: 

- nadmořská výška, např. 420 m nebo ELEV 1378ft 

- směry startů a přistání, např. 13/31 

Tyto údaje s udávaným povrchem a plochou či délkou jsou 

podstatné pro leteckou činnost 

Neakceptováno. 

Uvedené údaje jsou mimo podrobnost DTM a musí být 

vedeny v pasportních systémech. Pro případ potřeby 

správce DI bude doplněn atribut “popis”, který bude 

dostupný pro všechny typy objektů. 
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 475  K Příloze č. 1, Dopravní stavby 

Doplnit kategorii „neveřejné“ 

Pokud dobře chápu o neveřejných dopravních stavbách (kromě 

letišť) nebude vedeno “nic“. Problém nastává s prázdnou 

plochou bez členění – viz dnešní katastrální mapa, kde nově 

nejsou chodníky, parkoviště, různá propojení. Dřív katastrální 

mapa poskytovala slušný podklad – dnes jen volné plochy. To 

samé hrozí zde – pokud by se jednou, což není neobvyklé, 

převáděla neveřejná komunikace mezi veřejně přístupné. 

 Je tu určitě i vazba na zákon č.13/97 Sb., resp. 361/2000 Sb. 

Vysvětleno. 

Hranice dopravních staveb nejsou děleny na veřejné a 

neveřejné, protože se jedná o plochy, které jsou 

součástí ZPS. ZPS je možné evidovat a spravovat 

kdekoliv, tj. jak na veřejných, tak i neveřejných 

prostranstvích. Volné plochy se proto v případě DTM 

nebudou na soukromých prostranstvích vyskytovat, 

resp. hranice dopravních staveb bude v DTM možné 

vést jak na veřejných, tak i neveřejných prostranstvích. 

 

476  
K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina Nádrže 

Doplnit atribut „výška a délka hráze“. 

Jedná se o další významný parametr objektu. 

 

Neakceptováno. 

Objekty DTM se pořizují včetně polohových i 

výškových údajů, ze kterých je možné základní 

informace o jednotlivých stavbách či jejich částech 

získat. Údaje o délce a výšce hráze (včetně specifikace 

o jakou výšku se jedná) by měly být vedeny v jiných 

informačních systémech veřejné správy spolu s dalšími 

vodohospodářskými údaji o vodním díle. 

477  
K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina Nádrže 

Namísto objektu „průmyslová nádrž“ doplnit objekty 

„povrchová průmyslová nádrž“ a „podzemní průmyslová nádrž“. 

Jedná se o významný charakter objektu. 

Vysvětleno. 

Na základě jiných připomínek byl objekt „průmyslová 

nádrž“ zařazen jako specifický typ objektu „vodní 

nádrž“. Umístění objektu vzhledem k povrchu je 

řešeno atributem o umístění a průběhu dle § 2 odst. 3 

písm. c) vyhlášky, na základě kterého bude možné u 

objektu evidovat umístění podzemní nebo povrchové. 

478  
K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina Nádrže 

Namísto objektu „dešťová akumulační nádrž“ doplnit objekty 

„povrchová dešťová akumulační nádrž“ a „podzemní dešťová 

akumulační nádrž“. 

Vysvětleno. 

Na základě jiných připomínek byl objekt „dešťová 

usazovací nádrž“ zařazen jako specifický typ objektu 

„vodní nádrž“. Umístění objektu vzhledem k povrchu 

je řešeno atributem o umístění a průběhu dle § 2 odst. 
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Jedná se o významný charakter objektu. 3 písm. c) vyhlášky, na základě kterého bude možné u 

objektu evidovat umístění podzemní nebo povrchové. 

479  
K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina Nádrže 

U objektu „dešťová průsaková nádrž“ doplnit přívlastek 

„podzemní“. 

Jedná se o významný charakter objektu. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání předchozích připomínek. 

480  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina: Úprava vodního toku 

U objektu „upravené koryto“ doplnit atribut „délka“. 

Neakceptováno. 

Uvedený typ objektu je evidován ve formě definičního 

bodu a dále plošného objektu. Liniové vedení objektu, 

v rámci kterého může být vedena jeho délka, je nad 

rámec DTM a je předmětem pasportních systémů. 

481  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina: Úprava vodního toku 

Doplnit další objekt „Ochrannými hrázkami upravené koryto“ 

s atributy délka a definiční bod. 

Vysvětleno. 

Na základě jiných připomínek byl objekt „upravené 

koryto“ přejmenován na typ objektu „stavebně 

upravené koryto“, v rámci kterého bude „Ochrannými 

hrázkami upravené koryto“ evidováno. Pro upřesnění 

způsobu stavební úpravy je možné využít atribut 

„popis“. Atribut délka je nad rámec DTM a je 

předmětem pasportních systémů. 

482  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina: Úprava vodního toku 

Doplnit další objekt „neupravené koryto“ s atributy délka a 

definiční bod. 

Vysvětleno. 

Neupravené koryto je vedeno v kategorii „Vodstvo, 

vegetace a terén“ v typu objektu „vodní tok“. Atribut 

délka je nad rámec DTM a je předmětem pasportních 

systémů. 

483  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina: Meliorační opatření 

U objektu „meliorační příkop, žlab“ doplnit atribut „délka“. 

Neakceptováno. 

Parametr délka je nad rámec DTM a je předmětem 

pasportních systémů. 
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484  K Příloze č. 1, kategorie Vodstvo, vegetace a terén, skupina 

Hospodářská plocha 

Doplnit u objektu „zemědělská plocha“ další dvě kolonky: 

- ostatní plocha 

- honitba 

Tyto údaje s doplněním o uživatele či správce mimo vlastníka 

jsou důležité, protože zejména u lesů je vždy povolen vstup 

veřejnosti. 

K doplnění objektu „ostatní plocha“: 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Ostatní plocha je vedena v rámci typu objektu 

„hospodářsky nevyužívaná plocha“. V případě 

zařazení ostatní plochy do typu objektu „zemědělská 

plocha“ bude doplněna do atributu „Typ zemědělské 

plochy“ hodnota „neurčeno“. 

K doplnění objektu „honitba“: 

Neakceptováno. 

Základní rámec obsahu DTM je stanoven § 4b odst. 4 

zeměměřického zákona. Tento rámec nesmí prováděcí 

předpis překročit. Honitba není ani stavební, ani 

technický a ani přírodní objekt, proto nemůže být 

obsahem DTM. 

485  K Příloze č. 1 

Kategorii „Vodohospodářské stavby“ přejmenovat na „Vodní 

díla“. 

Uvedení pojmu do souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. - § 55 a 

další. 

Akceptováno. 

 

486  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby 

Přesunout pojem „přehrada“ z „vodní nádrž, rybník, přehrada“ 

k pojmu „hráz“ – stejný charakter objektu. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky 201. 

487  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby 

Upravit název objektu „Jez, přepad, stupeň“ na „Jez, stupeň“. 

Pojem přepad je jev, kdy přepadá voda přes jez nebo přes 

stupeň. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky 201. Pojem “přepad” 

nahrazen za “přeliv”. Pojem “jez” přesunut do typu 

objektu “hráz”. 

488  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby 

Objekt „Upravené koryto“ přejmenovat na „Upravené koryto, 

Neakceptováno. 
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jezová zdrž“. 

Odůvodnění: Přidání pojmu jezová zdrž – vzdutí vody 

způsobené jezem, obdoba vodní nádrže (voda vzdutá 

přehradou). 

Viz vypořádání připomínky 201. Jezová zdrž je 

součástí typu objektu „stavebně upravené koryto“ nebo 

“vodní tok”. Bude vysvětleno v ontologickém popisu. 

489  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

skupina Úprava vodního toku 

Doplnit „stavby k pozorování stavu povrchových vod 

(limnigrafické stanice, měrné profily)“. 

Neakceptováno. 

Uvedené objekty jsou mimo podrobnost DTM a jsou 

předmětem pasportních systémů. 

490  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby 

U objektu „Trubní vedení, meliorace“ přidat stav objektu. 

Odůvodnění: Doplnění na úroveň informací jako např. u 

vodovodní sítě (v provozu, ke zrušení, mimo provoz, …). 

Neakceptováno. 

Typ objektu „trubní vedení meliorace“ byl sloučen s 

typem objektu „osa melioračního příkopu, žlabu“, viz 

vypořádání připomínky 201. V případě meliorací typu 

„drén“ nelze zajistit validní a aktualizované údaje o 

provozu drénu ve stejném smyslu jako u vodovodní 

sítě. 

 491  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby 

Objekt „studna“ rozšířit na „Studna, pozorovací vrt, 

monitorovací vrt, termální vrt, tepelné čerpadlo“. 

Odůvodnění: Přidání dalších vodních děl obdobného 

charakteru, ale jiné funkce, o kterých je třeba mít informace 

Neakceptováno. 

Viz vypořádání připomínky 201. 

 492  
K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby 

U objektu „protipovodňová hráz“ doplnit mezi typy 

protipovodňové zábrany protipovodňovou hráz. 

Akceptováno jinak. 

Pojem “protipovodňová hráz” byl nahrazen pojem 

“protipovodňová zábrana” a byly upraveny hodnoty 

atributu „Typ protipovodňové zábrany“, viz 

vypořádání připomínky 201. 

 493  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby 

Objekt „protipovodňová retenční nádrž (polder)“ přejmenovat 

na „protipovodňová retenční nádrž (poldr)“.  

Odůvodnění: Změna v souladu s českými technickými 

Akceptováno jinak. 

Typ objektu “protipovodňová retenční nádrž (polder)” 

byl přejmenován na “suchá nádrž”, viz vypořádání 

připomínky 201. 
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normami. 

 494  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby  

U objektu „osa protipovodňové stěny“ doplnit protipovodňovou 

hráz – jeden z typů protipovodňové stavby tohoto druhu. 

Akceptováno jinak. 

Pojem “osa protipovodňové stěny ” byl nahrazen 

pojem „osa hráze, zdi, mobilní zábrany” a byly 

upraveny hodnoty atributu „Typ protipovodňové 

zábrany“, viz vypořádání připomínky 201. 

Akceptováno jinak, viz vypořádání připomínky 492 

výše. 

 495  
K Příloze č. 1, kategorie 10. Záměry na změnu využití 

území, Skupina: Technické protipovodňové opatření – 

záměry 

U objektu „protipovodňová hráz - záměr“ doplnit mezi typy 

protipovodňové zábrany protipovodňovou hráz. 

Akceptováno jinak. 

Viz vypořádání připomínky 492 výše. 

 496  K Příloze č. 1, kategorie 10. Záměry na změnu využití 

území, Skupina: Technické protipovodňové opatření – 

záměry 

Objekt „protipovodňová retenční nádrž (polder) - záměr“ 

přejmenovat na „protipovodňová retenční nádrž (poldr) - 

záměr“.  

Odůvodnění: Změna v souladu s českými technickými 

normami. 

Akceptováno jinak. 

Viz vypořádání připomínky 493 výše. 

  

 497  K Příloze č. 1, kategorie 10. Záměry na změnu využití 

území, Skupina: Technické protipovodňové opatření – 

záměry 

U objektu „osa protipovodňové stěny – záměr“ doplnit 

protipovodňovou hráz – jeden z typů protipovodňové stavby 

tohoto druhu. 

Akceptováno jinak. 

Viz vypořádání připomínky 492 výše. 

 498  K Příloze č. 1, kategorie 11. Ochranná a bezpečnostní 

pásma 

Vysvětleno. 
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Doplnit nový objekt - ochranné pásmo vodního zdroje (a 

informace o něm) definované v § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

Ochranná pásma jsou podle § 4b odst. 4 

zeměměřického zákona obsahem DTM pouze tehdy, 

pokud jde o ochranná pásma dopravní nebo technické 

infrastruktury. Vodní zdroj v obecné poloze není 

technickou infrastrukturou, proto nelze jeho ochranné 

pásmo vést v DTM. Požadavek je v rozporu se 

zákonem. 

 499  K Příloze č. 1, kategorie 11. Ochranná a bezpečnostní 

pásma 

Doplnit nový objekt - ochranné pásmo vodního díla (a 

informace o něm) definované v § 58 odst. 3 zákona č. 254/2001 

Sb. 

Akceptováno jinak. 

Do přílohy doplněna ochranná pásma u vodních děl 

zařazených z hlediska technickobezpečnostního 

dohledu do I. a II. kategorie (§ 61 zákona č. 254/2001 

Sb.). 

 

 500  K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura, Skupina: Vodovod 

Typ objektu „trasa vodovodní sítě“  

Vedené údaje: dimenze, materiál 

Dostupnost údaje: neveřejný 

Odůvodnění: 

- je to pro provozovatele vodovodu strategický údaj 

- bezpečnostní důvod – možnost zneužití nepovolanou osobou 

- rovný přístup ke všem inženýrským sítím – např. u sítí 

Elektronických komunikací nebo u Plynovodu jsou tyto 

údaje navrženy jako neveřejné 

Akceptováno částečně. 

Dimenze bude neveřejný údaj u všech objektů TI. 

K neveřejnosti údajů o materiálu vodovodních sítí není 

důvod. Sítě vodovodů a kanalizací totiž mají charakter 

lokálního monopolu, tj. údaje o těchto sítích nemají 

charakter obchodně citlivých informací jako je tomu 

v případě telekomunikační a energetické 

infrastruktury. 

 501  K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura, Skupina: Vodovod 

Typ objektu: 

aktivní zařízení vodovodní sítě 

Vedené údaje: typ aktivního zařízení vodovodní sítě  

Neakceptováno. 

Sítě vodovodů a kanalizací mají charakter lokálního 

monopolu, tj. údaje o těchto sítích nemají charakter 

obchodně citlivých informací jako je tomu v případě 

telekomunikační a energetické infrastruktury. 
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Dostupnost údaje: neveřejný 

Odůvodnění: 

- je to pro provozovatele vodovodu strategický údaj 

- bezpečnostní důvod – možnost zneužití nepovolanou osobou 

- rovný přístup ke všem inženýrským sítím – např. u 

Plynovodu je tento údaj navržen jako neveřejný 

 502  K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura, Skupina: Vodovod 

U údaje geometrie upravit hodnoty na „bod nebo plocha“ a 

„definiční bod plochy“. 

Odůvodnění: 

- vyjádření objektů formou plochy je nepřesné např. v případě 

věžového vodojemu, kde velikost samotného objektu je 

větší, než plocha, na které je umístěn  

- problém s překrýváním ploch v případě vedle sebe 

umístěných objektů 

- v současném systému GIS vedeme objekty pomocí mapové 

značky (buňky) 

Vysvětleno. 

Způsob geometrického vymezení objektů v DTM 

(geodetického zaměření) bude upřesněn Metodickém 

návodu na pořizování dat pro účely vedení DTM, který 

bude řešit i problematiku případného překrývání 

objektů. Pro jednoznačnou geometrickou interpretaci 

objektů v DTM je nutné typy objektů pořizovat a 

evidovat podle navržených geometrických typů (bod, 

linie, plocha). 

 503  K Příloze č. 3 

Kategorii „Vodohospodářské stavby“ přejmenovat na „Vodní 

díla“. 

Uvedení pojmu do souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. - § 55 a 

další. 

Akceptováno. 

 504  K Příloze č. 3, kategorie 1. Konstrukční prvky objektů 

U objektu „Hranice vodohospodářské stavby“, atributu „typ 

vodohospodářské stavby“ vypustit pojem přepad, doplnit pojem 

jezová zdrž, opravit překlep ve slově „hráz“. 

Odůvodnění: Uvedení pojmu do souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb. - § 55 a další, oprava překlepu, úprava výčtu dle 

připomínek k příloze č. 1, části 3. Vodní díla 

Akceptováno jinak. 

Na základě jiných připomínek bude typ objektu 

„Hranice vodohospodářské stavby“ bude nahrazen 

pojmem „Hranice vodního díla“. Atribut „Typ 

vodohospodářské stavby“ bude přejmenován na „Typ 

vodního díla“. V hodnotách atributu bude 

přejmenována „hráz“ na „hráz, přehrada, jez“ a dále 

„jez, přepad, stupeň“ na „přeliv, stupeň“. 
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 505  K Příloze č. 3, kategorie 1. Konstrukční prvky objektů 

Objekt „Hranice vodohospodářské stavby“, atribut „typ 

protipovodňové zábrany“. 

Doplnit protipovodňovou hráz – jeden z typů protipovodňové 

stavby tohoto druhu. 

Akceptováno jinak. 

V atributu “Typ protipovodňové zábrany” byly 

upraveny změněny hodnoty na „val, zeď, mobilní 

zábrana, nezjištěno“, viz vypořádání připomínky 201. 

 506  K Příloze č. 3, kategorie 4. Vodohospodářské stavby 

Přesunout pojem „přehrada“ z „vodní nádrž, rybník, přehrada“ 

k pojmu „hráz“ – stejný charakter objektu. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky 201. 

 507  K Příloze č. 3, kategorie 4. Vodohospodářské stavby 

Upravit název objektu „jez, přepad, stupeň“ na „jez, stupeň“. 

Pojem přepad je jev, kdy přepadá voda přes jez nebo přes 

stupeň. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky 201. Pojem “přepad” 

nahrazen za “přeliv”. Pojem “jez” přesunut do typu 

objektu “hráz”. 

 508  K Příloze č. 3, kategorie 4. Vodohospodářské stavby 

Objekt „Upravené koryto“ přejmenovat na „Upravené koryto, 

jezová zdrž“. 

Odůvodnění: Přidání pojmu jezová zdrž – vzdutí vody 

způsobené jezem, obdoba vodní nádrže (voda vzdutá 

přehradou). 

Neakceptováno. 

Viz vypořádání připomínky 201. Jezová zdrž je 

součástí typu objektu „stavebně upravené koryto“ nebo 

“vodní tok”. Bude vysvětleno v ontologickém popisu. 

 509  K Příloze č. 3, kategorie 4. Vodohospodářské stavby 

Doplnit „stavby k pozorování stavu povrchových vod 

(limnigrafické stanice, měrné profily)“. 

Neakceptováno. 

Uvedené objekty jsou mimo podrobnost DTM a jsou 

předmětem pasportních systémů. 

 510  K Příloze č. 3, kategorie 4. Vodohospodářské stavby 

Objekt „studna“ rozšířit na „Studna, pozorovací vrt, 

monitorovací vrt, termální vrt, tepelné čerpadlo“. 

Odůvodnění: Přidání dalších vodních děl obdobného 

charakteru, ale jiné funkce, o kterých je třeba mít informace 

Neakceptováno. 

Viz vypořádání připomínky 201. 
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 511  K Příloze č. 3, kategorie 4. Vodohospodářské stavby 

U objektu „protipovodňová hráz“ doplnit mezi typy 

protipovodňové zábrany protipovodňovou hráz – jeden z typů 

protipovodňové stavby tohoto druhu. 

Akceptováno jinak. 

Pojem “protipovodňová hráz” byl nahrazen pojem 

“protipovodňová zábrana” a byly upraveny hodnoty 

atributu „Typ protipovodňové zábrany“, viz 

vypořádání připomínky 201. 

 512  K Příloze č. 3, kategorie 4. Vodohospodářské stavby 

Objekt „protipovodňová retenční nádrž (polder)“ přejmenovat 

na „protipovodňová retenční nádrž (poldr)“.  

Odůvodnění: Změna v souladu s českými technickými 

normami. 

Akceptováno. 

Typ objektu “protipovodňová retenční nádrž (polder)” 

byl přejmenován na “suchá nádrž”, viz vypořádání 

připomínky 201. 

 

 513  K Příloze č. 3, kategorie 4. Vodohospodářské stavby 

U objektu „osa protipovodňové stěny“ doplnit protipovodňovou 

hráz – jeden z typů protipovodňové stavby tohoto druhu. 

Akceptováno jinak. 

Pojem “osa protipovodňové stěny ” byl nahrazen 

pojem “ osa hráze, zdi, mobilní zábrany” a byly 

upraveny hodnoty atributu „Typ protipovodňové 

zábrany“, viz vypořádání připomínky 201. 

 514  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby 

Objekt „studna“. 

 Nelze veřejně zpřístupňovat, velké riziko pro případný útok na 

zdroj pitné vody. Zdroje nelze z důvodu odlehlosti zabezpečit 

proti úmyslnému poškození. 

Neakceptováno. 

Studny na veřejných prostranstvích mohou být 

takovému útoku vystaveny bez ohledu na to, zda jsou 

či nejsou zveřejněny v DTM. Jejich existence je totiž 

vizuálně zřejmá jak na místě samém, tak i z jiných 

veřejně dostupných mapových produktů, například 

ZABAGED. 

 515  
K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura  

Objekty „trasa domovní přípojky vodovodní sítě, Kanalizační 

přípojka od odvodňovacího zařízení komunikace, trasa 

domovní přípojky kanalizační sítě“ - za uvedení zodpovědný 

vlastník. Bude složité zajistit, vlastníkem přípojky je podle 

zákona 274/2001 vlastník připojené nemovitosti nebo pozemku. 

Vlastník infrastruktury nemůže být zodpovědný za zakreslení 

Vysvětleno. 

Uvedený typ objektu je součástí ZPS (editorem je kraj) 

a na objektu proto není evidován vlastník, správce 

nebo provozovatel. 
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přípojky. 

 516  
K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura  
Aktivní zařízení vodovodní sítě není třeba uvádět mimo 

požárních hydrantů. Nelze zdůvodnit zájem k uvádění veškerých 

ovládacích šoupátek na síti. Dále hrozí neoprávněná manipulace. 

U požárních hydrantů je třeba uvádět parametry Q (průtok) a 

popř. i tlak statický a dynamický. 

Neakceptováno. 

Evidovány jsou pouze vybrané (významné) typy 

zařízení na vodovodní síti, které jsou pro veřejnou 

správu důležité. Parametr průtoku na hydrantech je nad 

rámec DTM, je součástí pasportních systémů a 

případně může být uveden do atributu „popis“. 

 517  K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby – technická 

infrastruktura  

Vpusť kanalizační sítě, lapol (tukový lapol), odlučovač lehkých 

kapalin 

Tato zařízení nejsou součástí kanalizační sítě podle zákona 

274/2001 Sb. Tato zařízení jsou součástí kanalizačních přípojek 

nebo areálových kanalizací 

Neakceptováno. 

Uvedené typy objektů patří mezi běžná zařízení 

kanalizační sítě a pořizují se v rámci geodetických 

částí dokumentací skutečného provedení staveb. 

V rámci DTM se evidují pouze formou bodů bez 

dalších podrobných údajů. 

 518  U TI jednoznačně definovat z-souřadnici. 

z-souřadnice vždy jen ke dnu (spodnímu okraji TI jinak dojde 

k omylům. 

Vysvětleno. 

Způsob geodetického měření objektů, včetně místa pro 

určení z-souřadnice, bude uvedeno v Metodickém 

návodu na pořizování dat pro účely vedení DTM. 

 519  K Příloze č. 1, kategorie 10. Záměry 

Nutno přesně definovat dobu kdy budou jednotlivé záměry 

uvedeny a jak bude zajištěna koordinace v území. 

V současnosti rozhoduje doba podání žádosti na stavební úřad 

nebo územně plánovací dokumentace. 

Vysvětleno. 

Záměry jsou do DTM vkládány zejména z důvodu 

následného využívání těchto dat pro účely vedení 

ÚAP. Předávání dat záměrů do DTM je proto 

prováděno s ohledem na plnění povinností vůči ÚAP 

podle zákona č. 183/2006 Sb. 

Účelem vkládání záměrů do DTM je jejich ochrana 

v územně plánovacích dokumentacích, nikoli zajištění 

koordinací při výstavbě a rekonstrukcích místních sítí. 

 520  K Příloze č. 1, kategorie 10. Záměry Akceptováno jinak. 
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svodná kanalizace (hlavní) 

sběrná kanalizace (vedlejší) 

Používat názvosloví podle platné legislativy zák. 254/2001 a 

274/2001 a platných ČSN. 

S ohledem na vypořádání připomínky 380 bude v typu 

objektu “trasa kanalizační sítě – záměr” v atributu “typ 

trasy kanalizační sítě” změněna hodnota “svodná 

kanalizace (hlavní)” na hodnotu “kanalizační sběrač 

(hlavní)”, dále hodnota “sběrná kanalizace (vedlejší)” 

na hodnotu “uliční stoka (vedlejší)” a doplněna 

hodnota “kanalizační výtlak”. 

 521  K Příloze č. 1, kategorie 11. Ochranná a bezpečnostní 

pásma 

Zadávat automaticky podle zákonem definovaných parametrů 

popř. rozhodnutí tam kde se vydávají. 

Vše musí být v souladu s platnou legislativou. 

Vysvětleno. 

Editační povinnost ohledně údajů ochranných a 

bezpečnostních pásmech DTI je stanovena v § 4b odst. 

4 a) a odst. 7 ZemZ. Z těchto ustanovení vyplývá, že 

zápis údajů o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech 

objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních 

pásmech provádí vlastník technické a dopravní 

infrastruktury, případně její provozovatel nebo 

správce. Ani ČÚZK a ani kraje nejsou oprávněni do 

editace těchto prvků jakkoliv zasahovat nebo ji 

ovlivňovat, neboť by to bylo porušením zákona.  

Související připomínky: 122, 310, 411. 

 522  K Příloze č. 1, kategorie 11. Ochranná a bezpečnostní 

pásma 

Doplnit „Ochranná pásma zdrojů pitné vody a zdrojů 

minerálních vod“. 

Vydává se rozhodnutím, povinnost zadat by měl mít úřad, co 

vydal rozhodnutí, nutno vyřešit zadání ochranných pásem 

vydaných před rokem 1989.  

CHOPAVy a podobná pásma, PHO minerálních vod 

Vysvětleno. 

Ochranná pásma jsou podle § 4b odst. 4 

zeměměřického zákona obsahem DTM pouze tehdy, 

pokud jde o ochranná pásma dopravní nebo technické 

infrastruktury. Vodní zdroj v obecné poloze není 

technickou infrastrukturou, proto nelze jeho ochranné 

pásmo vést v DTM. Požadavek je v rozporu se 

zákonem.  

 523  K Příloze č. 1, kategorie 11. Ochranná a bezpečnostní 

pásma 

Doplnit „Ochranná pásma čistíren odpadních vod“. 

Vysvětleno. 

Ochranná pásma čistíren odpadních vod jsou vázána 

k objektům technické infrastruktury, které jsou 
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Vydává se rozhodnutím, povinnost zadat by měl mít úřad co 

vydal rozhodnutí, nutno vyřešit zadání ochranných pásem 

vydaných před rokem 1989. 

Ochranná pásma podle rozhodnutí nebo podle příslušné TNV? 

spravovány jejich vlastníky, správci nebo 

provozovateli. Zápis těchto údajů do DTM musí 

zajišťovat podle § 4b odst. 4 a) a odst. 7 ZemZ 

vlastníci, správci nebo provozovatelé. Požadavek je 

v rozporu se zákonem. 

 524  K Příloze č. 1, kategorie 3. Vodohospodářské stavby, 

Skupina: Odběr, jímání 

U objektu „studna“ Doplnit: 

pramenní jímka. 

pramenní zářez, 

břehové jímání (č.h.p. vodního toku, říční km) 

Objektem jímání vody nejsou pouze studny, ale i další objekty, 

zasluhující si uvedení v DTM 

Neakceptováno. 

Uvedené typy objektů patří mezi specifické objekty, 

které jsou nad rámec DTM a které jsou spravovány 

v jiných informačních (pasportních) systémech 

veřejné správy. V případě objektu typu „Studna“ 
bude upřesněno, že se jedná pouze o studny na 
veřejných prostranstvích. 

 

 525  K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby 

U technické infrastruktury zdůrazňujeme nutnost přetypování 

názvů sloupců tak aby bylo možno využít této informace k určení 

prvku pasivní infrastruktury (viz zákon č. 194/2017 Sb. - § 2, 

písmeno a). 

Vysvětleno. 

DTM kraje bude zdrojem informací i pro určení prvků 

pasivní infrastruktury. V zákoně č, 194/2017 ovšem 

není uveden přesný výčet prvků pasivní infrastruktury. 

DTM proto nemůže nahradit informační systém o 

pasivní infrastruktuře, ale DTM může být velmi 

cenným zdrojem systematicky pořizovaných 

informací, které by se měly stát jedním ze zdrojů 

takového informačního systému. 

 526  K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby 

U technické infrastruktury dále upozorňujeme na nutnost 

definovat pojem „chránička“ včetně různých „typů“, respektive 

způsobů využití. Jako příklad uvádíme HDPE trubky a 

mikrotrubičky jako ochranu optických kabelů, pevnostní trubky 

nebo „vrapovky“ sloužící k příčnému přechodu podzemních 

vedení přes komunikace, žlaby pro ochranu proti 

mechanickému poškození podzemních vedení atd. Pouze 

podotýkáme, že se jedná o prvky „fyzické infrastruktury“. 

Akceptováno jinak. 

Pojem chránička bude vysvětlen v ontologickém 

katalogu. HDPE trubky nebo mikrotrubičky pro 

ochranu optických kabelů budou vedeny pod typem 

objektu “trasa sítě EK” pomocí nového atributu 

“materiál ochrany vedení sítě EK” s hodnotami “bez 

ochrany vedení, plastová trubka, svazek 

mikrotrubiček, nezjištěno”. Viz vypořádání 

připomínky 173 a 226. 
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 527  K Příloze č. 1, kategorie 4. Speciální stavby 

U technické infrastruktury je třeba u skupiny Elektrické vedení 

a u skupiny Plynovod, případně i u dalších uvádět prvky 

optické infrastruktury, které se v současné době stávají součástí 

těchto vedení a jako prvky „fyzické infrastruktury“ by mohly 

být využívány k přenosu dat. 

Vysvětleno. 

Uvedené prvky optické infrastruktury jsou vedeny 

formou samostatných objektů (včetně jejich průběhů) 

ve skupině „Elektronické komunikace“. Průběhy 

těchto tras pak vedou souběžně s trasami sítí 

elektrických vedení nebo plynovodů. 

 528  K Příloze č. 1, kategorie 10 Záměry na změnu využití 

území, skupina Elektronické komunikace – záměry 

Je třeba doplnit o další „objekty a zařízení“ jako jsou Datová 

centra elektronických komunikací, anténní stožáry, antény a 

další zařízení zejména ve vazbě na rozvoj elektronických 

komunikací (mobilní sítě, 5G, Smart City, internet věcí atd.). 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky 175. 

 529  K Příloze č. 3 – Struktura předávaných údajů o změnách 

obsahu digitální technické mapy. 

Důrazně upozorňujeme, že není jejím obsahem Skupina 

elektronických komunikací. Dedukujeme, že zpracovatel 

nepředpokládá předávat do digitální technické mapy údaje o 

přípojkách sítí elektronických komunikací, údaje o změnách 

mobilních sítí, síť 5G atd. Požadujeme vysvětlení, případně 

doplnění. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky 177. 

 

 530  K Příloze č. 11 – Ochranná a bezpečnostní pásma. 

Poukazuji opět na nutnost sjednocení terminologie. Zákon 

127/2005 Sb. o elektronických komunikacích nezná v §102 

„Ochranné pásmo radioreléového spoje“, ale uvádí pouze 

ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení a 

ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení. Dle mého 

názoru je nutno definovat podle platného právního předpisu a 

nikoliv vlastní definicí. 

Akceptováno. 

V typu prvku “ochranné pásmo sítě EK” budou 

opraveny hodnoty v číselníku atributu “Typ OP sítě 

EK” na hodnoty “Ochranné pásmo komunikačního 

vedení” a “Ochranné pásmo rádiového zařízení a 

rádiového směrového spoje”. Viz vypořádání 

připomínky 176. 

V Praze dne 20. srpna 2020 

 

Vypracoval: Mgr. Lenka Vrzalová        Podpis: …………………………… 
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