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Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
tajemnice výboru: Leona Šafářová, tel. 386 720 147, e-mail: safarova@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice dne 16. 6. 2022 
 

Zápis č. 10/22 
z 10. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 15. 6. 2022 od 14.00 hodin  

v zasedací místnosti Secese, budovy KÚ, ulice U Zimního stadionu, Č. Budějovice  
 

Přítomni: Josef Soumar 

Ing. Marcel Kaštovský, MBA 

 JUDr. Josef Knot, MBA – odchod v 15.45 hodin 

Ing. Jiří Kulík 

 Ing. Pavel Mádl 

 Ing. Ivo Moravec 

 Bc. Irena Ravandi, DiS. 

 David Šašek, DiS.  

Ing. Bohuslav Švehla 

 Ing. Milan Třebín – příchod v 15.00 hodin 

 Ing. Václav Valhoda 

 

Omluveni: Jan Jelínek 

 Ing. Miroslav Pekař, DiS. 

  

Hosté: Ing. Romana Vačkářová – vedoucí oddělení DTM a územně analytických podkladů, OREG 

 Mgr. Tomáš Pokorný - správce GIS, oddělení správy aplikací a GIS, OINF 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení  

2. Digitální technická mapa (DTM) 

3. Různé 

 

K bodu 1 programu jednání 

Zahájení 

Jednání zahájil předseda Hospodářského výboru (HV) Josef Soumar, který přivítal členy a hosty Ing. Romanu 

Vačkářovou – vedoucí oddělení DTM a územně analytických podkladů, OREG a Mgr. Tomáše Pokorného – 

správce GIS, oddělení správy aplikací a GIS, OINF.  
 

Přítomno 10 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. Z jednání se omluvili členové M. Pekař a J. Jelínek, 

který se omluvil z jednání HV až do konce června 2022, neboť není přítomen v ČR. Členové výboru byli 

obeznámeni a souhlasili s tím, že jednání bude otevřené pro krajské zastupitele – účast Ing. Martina Kákony, 

Ph.D. 
 

Hlasování o programu jednání 10/0/0 
 

J. Soumar – uvedl, že členové obdrželi návrhy termínů Hospodářského výboru na 2. pololetí 2022, s kterými 

souhlasili. 

14. 9. od 14 hodin KÚ JK Jihočeská hospodářská komora 

26. 10.  od 9 hodin Temelín 
Návštěva Jaderné elektrárny Temelín 
sraz v 8.45 hodin před elektrárnou 

9. 11.  od 14 hodin KÚ JK Odpadové hospodářství, ZEVO – informace k EIA (až bude přidělena) 

14. 12.  od 14 hodin Písek  
Nanotechnologie (nanoSpace) – neformální setkání výboru ke konci 
roku 2022 
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K bodu 2 programu jednání 

Digitální technická mapa (DTM) 

R. Vačkářová - seznámila s prezentací:  

 

Technická mapa obce - existovala již dříve dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví; jedná se o mapové 

dílo velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a 

technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav (§ 2, písm. m); účelová mapa povrchové situace – 

mapa skutečného stavu; OZV obce (možnost) – obsah nad rámec základního obsahu, povinnost vlastníka 

ohlásit a doložit změny, podmínky zpracování a předávání dokumentace skutečného provedení stavby (§ 20, 

odst. 3 + § 121 zákona č. 183/2006 Sb.); založení a vedení TM obce – zeměměřičská činnost ve veřejném zájmu (§ 4, 

odst. 1, písm. l); ukázka výřezu z kresby katastrální mapy (nahlížení do KN) a výřezu z kresby DTM 

 

DTM jako součást digitalizace stavebního řízení a územního plánování - zákon č. 47/2020 Sb., částka 22, 

účinnost - část od 12. 3. 2020, část od 1. 7. 2023 

• DTM – novelizace zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví (ZZ) 

• digitalizace stavebního řízení a územního plánování – novelizace zákona č. 183/2006 Sb. o stavebním 

řádu a územním plánování – stavební zákon (SZ); novelizace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

• portál občana - informační systém stavebního řízení  

 

DTM v novém pojetí od 1. 7. 2023 

DMVS ČR (digitální mapa veřejné správy) - § 4d zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví + vyhláška č. 393/2020 Sb.  

• katastrální mapa, ortofotomapa a DTM; povinná, přenesený výkon státní správy, správce DMVS ČR = 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK); zajišťuje zejména – jednotné rozhraní pro zobrazení, 

jednotné rozhraní pro předávání a editaci dat, seznam vlastníků dopravní infrastruktury (DI), technické 

infrastruktury (TI) – vymezení území jejich působnosti, seznam editorů DTM 

 

DTM kraje - § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví + vyhláška č. 393/2020 Sb. 

• povinná, přenesený výkon státní správy; správce DTM kraje – krajský úřad; pevný obsah a struktura – 

dáno vyhláškou č. 393/2020 Sb. – objekty a zařízení DI a TI včetně ochranných pásem (OP), 

bezpečnostních pásem (BP) – editují vlastníci DI a TI (mohou pověřit provozovatele nebo správce); 

základní prostorová situace – editují kraje; editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů; 

poskytování služeb pro DMVS ČR (prohlížecí, stahovací aj.); jednotný výměnný formát (JVF) – aktuální 

verze 1.4.2; informační systém DTM vzniká za spolupráce 6 krajů 

• výchozí stav Jihočeského kraje – kraj nikdy neměl jednotnou DTM kraje; pokus o založení proběhl v r. 

2007 - analýza existujících DTM; v ČR existovaly DTM krajů – Hlavního města Prahy, Zlínského kraje, 

Plzeňského kraje a Karlovarského kraje; na území JK existují DTM obcí (celkem 26 DTM obcí) – nejsou ve 

všech ORP - chybí Jindřichův Hradec, Trhové Sviny a Vodňany; celkem 5 správců – TKP geo, s.r.o., 

Hrdlička s.r.o., Geovap s.r.o., Geoplan Prachatice s.r.o., Geoteka, s.r.o. 

 

Princip aktualizace dat DTM krajů 

• základní prostorová situace (ZPS) – na základě geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby nebo geodetického podkladu pro vedení DTM – zpracováno osobou oprávněnou ÚOZI; editaci 

provádí krajský úřad na základě dat poskytnutých v JVF 1.4.2. 

• objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury – na základě geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení DTM – prvotní naplnění připouští i 

horší kvalitu dat (tzv. 9); editace probíhá přímým zápisem do IS DTM 

• procesní schéma DMVS ČR / DTM 

 

(Digitální) technická mapa obce - § 4c zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví + vyhláška č. 393/2020 Sb. 

• nepovinná, samostatná působnost; správce DTM obce – obec (na vlastní náklady); přebírají data z DTM 

kraje; lze si doplnit vlastní potřebné údaje; OZV obcí (původní) – pozbývají platnost ke dni 30. 6. 2023; 

obec může vydat novou OZV po 1. 7. 2023; stanoví si obsah DTM obce – vždy jen nad rámec obsahu DTM 

kraje; podklady pro DTM obce si zajišťuje obec vždy vlastní činností, 
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• příklady objektů nad rámec vyhlášky č. 393/2020 Sb. – různé druhy povrchů (např. změna asfalt/dlažba 

v rámci chodníku – v DTM kraje pouze převažující povrch); rozdílné výšky (např. výška obrubníků); 

jednotlivé stromy (druh stromu + šířka kmene); různá značení (např. dopravní značky, semafory); městský 

mobiliář (např. lavičky, koše); nutné doměřovat prvky zejména pro vedení pasportů zeleně, dopravního 

značení, městského mobiliáře; projekční práce zejména u úprav komunikací. 

 

Časový harmonogram – přechodná ustanovení zákona č. 47/2020 Sb.  

• kraje založí a zprovozní DTM krajů do 30. 6 2023 

• ČÚZK zprovozní seznamy se zájmovým územím síťařů do 31. 12. 2022 

• ČÚZK zprovozní seznamy editorů do 30. 6. 2023 – oslovení editorů ze strany ČÚZK proběhne v období 

1. 1. - 30. 6. 2023 

• ČÚZK plně zprovozní IS DMVS ČR do 30. 6. 2024 

 

Povinnosti obcí ve vztahu k DTM Jihočeského kraje 

• nová povinnost pro obce (i kraje) jako vlastníky dopravní a technické infrastruktury (příp. provozovatele či 

správce); obec = editor údajů o dopravní a technické infrastruktuře ve svém vlastnictví; povinnost 

poskytnout součinnost dle přechodných ustanovení – na výzvu krajského úřadu – předat dosud vedené 

údaje o objektech a zařízeních (přechodné ustanovení č. 1) – proběhlo 12/2021; na výzvu ČÚZK – předat údaje 

do seznamu vlastníků, správců a provozovatelů DI a TI včetně území jejich působnosti (přechodné ustanovení 

č. 3) – proběhne od 15. 6. 2022; na výzvu ČÚZK – předat údaje do seznamu editorů (přechodné ustanovení č. 4) 

• nová povinnost pro obce (i kraje) jako editory – již nyní vkládat do smluv při realizaci staveb DI nebo TI 

odstavec pro splnění povinnosti editora po 1. 7. 2023:  
„Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu provedení Digitální technické 

mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude 

vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb, o digitální technické mapě (vyhláška DTM), 

v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 

návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.“ 

 

Změna v poskytování údajů o území do ÚAP (územně analytické podklady) 

• dopad do územně plánovací činnosti, zejména do územně analytických podkladů (ÚAP) – dnes povinnost 

pro obce jako vlastníky DTI předávat údaje o území dle § 27 SZ, příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.; údaje o území 

obsažené v DTM nebudou předávány do ÚAP viz § 27, odst. 2 SZ; ÚAP již nebudou zdrojem pro DTM, ale 

DTM bude zdrojem pro ÚAP viz § 27, odst. 2, 3 SZ; ruší se povinnost zveřejnit informace o technické 

infrastruktuře a jejím vlastníkovi viz § 166, odst. 2 SZ (povinnost ORP) 

 

DTM Jihočeského kraje 

• projekt financovaný z prostředků EU, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost; 

výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: „Vznik a rozvoj digitálních technických map 

krajů (DTM)“; řídící organ MPO  

• studie proveditelnosti (verze 1.22) – 18. 3. 2021 

• rozhodnutí o poskytnutí dotace – 27. 5. 2021 

• termín konce projektu do 31. 3. 2023, aktuálně posunuto do 30. 6. 2023 

• dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů – IS DTM rozpočet 25,72 mil. Kč (20 mil. Kč způsobilé 

výdaje); HW rozpočet 10,14 mil. Kč (10 mil. Kč způsobilé výdaje); pořízení dat (konsolidace + mapování) 

vysoutěženo 193,57 mil. Kč; kontrola dat rozpočet 1,97 mil. Kč 

 

Projekt DTM Jihočeského kraje – hlavní veřejné zakázky 

• zakázka na pořízení dat pro DTM – probíhá realizace – konsolidace dat ZPS (Základní Prostorová Situace) 

– obce DTMM + zbývají území zástavby; mapování dat ZPS – v rozsahu silnic II. a III. třídy (vlastnictví 

kraje); mapování dat TI (Technická Infrastruktura) – kraje a některých obcí; mapování dat DI (Dopravní 

Infrastruktura) – silnice II. a III. třídy (vlastnictví kraje) 

• zakázka na kontrolu pořízených dat – probíhá realizace 

• zakázka na pořízení Informačního systému DTM Jihočeského kraje tzv. K6 (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, 

Pardubický kraj, Ústecký kraj, Královehradecký kraj, Moravskoslezský kraj) – probíhá zpracování prováděcí 

dokumentace 
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• zakázka na pořízení HW prostředků – vysoutěženo, zasmluvněno 

• zakázka na pořízení dat pro DTM – stav prací - konsolidace dat ZPS – v obcích s DTM + zbývají území se 

zástavbou – převzaty DTM obcí a další zaměření (zejména EG.D, CETIN apod.); téměř dokončeno 

pořízení podkladových dat – letecké měřické snímky (LMS); probíhá konsolidace – ověřování aktuálnosti, 

přesnosti, doplňování výšek; pilotní lokalita ORP Kaplice – bude předána nejpozději 7. 7. 2022, mapování 

dat  - v rozsahu silnic II. a II. třídy (vlastnictví kraje) – téměř dokončeno pořízení podkladových dat, data 

mobilního mapování (MM), probíhá vyhodnocení podkladových dat; mapování dat technické infrastruktury 

(TI) – kraje a některých obcí – mapování především sítí v majetku kraje (zřizované a založené organizace), 

vytvořena databáze cca 350 areálů – příprava pokynů k mapování jednotlivých areálů; mapování dat 

dopravní infrastruktury (DI) – silnice II. a III. třídy (vlastnictví kraje) 

 

 
 

 

Přínosy vzniku DTM Jihočeského kraje 

• mapový podklad zohledňující skutečný stav území – pravidelně aktualizovaný editory (kraj a vlastníci DTI); 

existence DTM pro území všech obcí – nejen obcí, které si DTM obce vedly na vlastní náklady; sdílení a 

vytěžování již existujících geodetických měření – výdej dat projektantům, obcím, geodetům; jednotné 

pořizování dat – datový model, ontologický slovník, výměnný formát, metodické vedení; digitální mapa 

veřejné správy ČR – ortofoto + katastrální mapa + DTM krajů 

 

Pomoc obcím pro splnění povinnosti editora DTM 

• metodická pomoc kraje – semináře, doporučení pro zajištění externího subjektu; předání dostupných 

podkladů, zprostředkování kontaktů; sledování přípravy financování aj. 

• Národní plán obnovy (MPO) – 2. vlna financování DTM – alokace 1,4 mld Kč – cca 100 mil. Kč / kraj; 

přednostně na zpracování dat – pomoc obcím – na konsolidaci a mapování sítí dopravní a technické 

infrastruktury v majetku obcí, na mapování základní prostorové situace (polohopis); výzva cca 3. Q 2022, 

konec projektů 31. 12. 2025; příjemcem dotací budou kraje – kraj zajistí obcím mapování sítí DI a TI 

• již dnes vznikají různé SW nástroje pro splnění povinnosti editora 

 

R. Vačkářová - zodpověděla dotazy členy výborů ohledně informačního systému; přechodných ustanovení a 

povinností obcí; mapování základní prostorové situace; černých staveb; splnění povinnosti vůči DTM bude 

navázáno na kolaudaci stavby; povinnost předat geodetickou dokumentaci pro DTM se vztahuje i na 

nekolaudované stavby; dotaz na neověřená data, přesnost; dotaz na možnost zpřístupnění DTM kraje 

veřejnosti obdobně jako u OpenStreetMap – do DTM není možné přímo vpustit editory z řad veřejnosti, 

autorem aktualizačních dokumentací musí být geodet s oprávněním (ÚOZI), může být ale řešeno jako 

nadstavba nad DTM (jednoduchá aplikace, mapová služba), která umožní podávat veřejností informace 

(podněty) k provedení aktualizačních měření pro udržení aktuálního mapového díla; dotazy na plán 
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financování, prioritou je sehnat finanční prostředky pro mapování sítí; zapojení obcí, správců, geodetů do 

procesu pořizování dat do DTM a zajištění aktualizace těchto dat. 

 

R. Vačkářová – uvedla, že bude ráda za případné náměty; nabídla, že je možno se na ni ohledně DTM 

kdykoliv obrátit; prezentace bude členům výboru poskytnuta. 

 

J. Soumar – poděkoval R. Vačkářové za její práci a představení projektu DTM; vyzval členy, aby o záležitosti 

DTM informovali starosty ve svém okolí.  

 

U s n e s e n í   č. 8/2022/HV-10 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informace o Digitální technické mapě (DTM). 

 

Hlasování 10/0/0 

 

K bodu 3 programu jednání 

Různé 

J. Soumar – poděkoval přítomným členům za účast. Příští jednání výboru se bude konat ve středu dne 14. 9. 

2022. Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin. 

 

 

Zapsala: Leona Šafářová   

 

Ověřovatel:  Josef Soumar, předseda   


