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Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému
Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
Zákon o zajišťování obrany České republiky
Nařízení vlády o plánování obrany státu
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení
věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických
osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor
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Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a
ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území
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Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o
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1. Úvod
Tato analýza byla zpracována na základě Smlouvy o dílo č. j. MV-123976-9/EG-2016 (dále jen
„Smlouva“) uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3,
Praha 7, zastoupenou Ing. Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu jako objednatelem
a Mgr. Michalem Mazlem, advokátem č. reg. u ČAK: 13419, se sídlem Vyžlovská 2248/46, Praha 10
jako poskytovatelem, jejímž předmětem je zpracování komplexní analýzy stávajících právních
předpisů ve vazbě na prostorové informace jako veřejné zakázky malého rozsahu dle výzvy dle
ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s nařízením Ministerstva vnitra č. 44 ze dne 15. Prosince 2014 o zadávání veřejných
zakázek k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávky, uveřejněné pod č. j. MV-1239762/EG-2016.
Analýza právních předpisů je postavena na těchto základních principech:
1. Předmětem hodnocení je stav de lege lata – tedy současný stav práv a povinností v oblasti
prostorových dat.
2. Analýza se týká právních předpisů ve smyslu normativním, nikoli jejich skutečné aplikace
v rámci výkonu veřejné správy či v soukromé sféře.
3. Ke každému právnímu předpisu z přiloženého seznamu je zodpovídán celý seznam otázek,
které jsou předmětem zadání, a předpisy jsou dle požadavku zadání analýzy členěny na
klíčové, podpůrné a méně významné.
Při kategorizaci právních předpisů na klíčové, podpůrné a méně významné jsme vycházeli ze
současného právního stavu – nikoli z hlediska budoucího uspořádání počítajícího s koordinovaným
rozvojem NIPI, respektive s přihlédnutím k doporučením z analýzy vyplývajícím. Za klíčové byly
vybrány tedy ty předpisy, které buď obsahují právní úpravu týkající se prostorových dat ve velké
míře, obsahují duplicity či jiné zásadní problémy, které je třeba de lege ferenda odstranit, anebo
naopak skýtají velký potenciál k dalšímu rozvoji NIPI, byť se (zatím) prostorovými daty nezabývají. To
je např. zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
socialistické republiky (kompetenční zákon), jehož změna je nutná pro určení gestora za oblast
prostorových dat a informací. Předpisy podpůrné obsahují alespoň nějakou úpravu týkající se
prostorových dat či informací, respektive agendy s prostorovým potenciálem. Méně významné
předpisy se pak prostorových dat a informací nedotýkají vůbec nebo jen velmi okrajově. Je zřejmé, že
mezi předpisy klíčovými pro současný stav a pro budoucí stav mohou být značné rozdíly – bude
záležet na řadě faktorů, které budou při dalším rozvoji NIPI zohledněny - zadání funkcionalit,
hierarchie a práv a povinností ohledně NIPI apod. Je zřejmé, že v této oblasti musí být nejprve zřejmé
politické zadání, které jasně označí subjekty veřejné správy, které budou za koordinaci rozvoje NIPI
zodpovědné, i míru zapojení soukromého sektoru. Přitom nejde jen o technické řešení, které se
v současnosti jeví jako poměrně jasné a v rámci digitalizace veřejné správy proveditelné. Větší výzvou
bude stanovit žádoucí obsah NIPI z hlediska dat a okruh osob, které budou za plnění NIPI daty, jejich
garanci a aktualizaci odpovídat.
V rámci popisu současného způsobu využití prostorových dat jsme vycházeli z možností, resp.
povinností daných jednotlivými analyzovanými právními předpisy. Většina z nich neuvádí výslovnou
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povinnost ke zpracování, sdílení či poskytování prostorových dat, nýbrž pouze zpracování informací.
Tyto by mohly/měly být zpracovávány nad prostorovými daty, nicméně reálný výkon veřejné správy
jejími jednotlivými orgány nejsme na základě analýzy právních předpisů schopni hodnotit a ani to
není cílem této analýzy. Při doporučeních nicméně respektujeme závěry dokumentů vzešlých
z dosavadních prací na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do
roku 2020 (dále jen „GeoInfoStrategie“) a rady našich expertů z oblasti geodezie a geoinformatiky.
Zároveň ctíme principy eGovernmentu a Smart Administration.
V rámci zadání byl kladen poměrně velký důraz na analýzu možností/povinností data sdílet
a poskytovat, přičemž tyto pojmy nejsou legislativou jednotně definovány, respektive jednotlivé
právní předpisy neužívají výslovně pojem sdílení nebo poskytování, i když obsah jejich ustanovení lze
pod pojmy sdílení či poskytování do značné míry podřadit. Tato míra se u jednotlivých analyzovaných
předpisů liší a rozhodování o tom, zda konkrétní předpis zařadit do skupiny upravující sdílení či
poskytování dat bylo leckdy složité (viz jednotlivé kapitoly k právním předpisům). Bylo tedy potřeba
definovat pro účely analýzy, co se rozumí pojmy sdílení a poskytování. Sdílením je tedy zajištění
přístupu k datům a informacím pro více uživatelů nezávisle na sobě, při sdílení souborů např.
modelem peer-to-peer, uživatelé mají možnost složky stahovat i nahrávat, bez nutnosti požádat
o data jejich pořizovatele či správce. Poskytovat znamená dávat, skýtat – čili jednosměrná záležitost,
kdy držitel dat (ve smyslu občanskoprávním, majetkovém, tedy nejen subjekty veřejné správy, ale
i fyzická či právnická osoba, která vlastní data) předá jejich soubor dalšímu subjektu (ať už na žádost
nebo ze zákona). I přesto musíme konstatovat, že řada předpisů je těžko zařaditelných – např. RÚIAN
(registr územní identifikace, adres a nemovitostí) zřízený zákonem č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, je typický registr, který je na pomezí sdílení a poskytování dat. V tomto případě jsme se
nakonec přiklonili k zařazení mezi předpisy, na jejichž základě dochází ke sdílení prostorových dat.
Jednotlivé subjekty totiž do tohoto registru údaje (většinou ne přímo prostorová data) vkládají, ale
nestahují z něj „surová“ prostorová data k dalšímu využití, spíše jde o navazování dalších údajů na
prostorová data spravovaná ČÚZK. To ovšem neznamená, že by prostorová data nemohla být získána
k dalšímu užití. Pouze na základě zákona zřizujícího RÚIAN nedochází ke sdílení prostorových dat – ta
jsou na základě tohoto zákona využívána čistě pro vedení tohoto registru či využití souborů dat
z tohoto registru získaných. Naopak zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, jsme
zařadili mezi předpisy, které řeší/umožňují sdílení prostorových dat. Zákon totiž obsahuje
ustanovení, podle něhož jednotlivé správní úřady při plnění úkolů zajišťování obrany státu mj.
využívají jednotné geografické podklady v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) – je zde nastaveno sdílení geografických podkladů (v analogové
nebo digitální podobě, splňující požadavky na interoperabilitu) s orgány krizového řízení. V rámci
zpracování analýzy jednotlivých předpisů je v takovýchto hraničních případech sdílení či poskytování
podrobněji popsáno a případně odůvodněno. Nicméně jsme si vědomi, že v těchto případech může
být o sdílení dat vedena široká diskuse a odborníci na danou problematiku mohou s našimi závěry
polemizovat.
Zároveň je k pojmu poskytování v rámci analýzy uplatňován extenzivní přístup – tedy pokud předpis
upravuje jakoukoli povinnost poskytovat údaje, kterými by mohly být i prostorové informace nebo
data, byla tato zohledněna. Může jít jak o povinnost poskytovat prostorová data veřejnosti ve smyslu
práva na informace, jednak o data pro profesní účely, ale i opačným směrem – povinnost poskytnout
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data a informace orgánům veřejné správy pro účely plánování (územního, krizového, havarijního
apod.).
Během zpracovávání vyvstala potřeba seznam průběžně doplňovat a analyzovat další dotčené právní
předpisy. Výsledkem analýzy je tedy seznam předpisů obsahující podrobný popis ve vztahu
k předmětu zadání, vyhodnocení vzájemných vazeb klíčových právních předpisů a dále manažerské
shrnutí.
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2. Dotčené předpisy a jejich analýza
Účelem této právní analýzy je komplexní posouzení stávajících právních předpisů ve vazbě na
prostorové informace. Cílem analýzy je sestavení přehledu právních předpisů, který bude obsahovat
jejich popis dle požadavků stanovených dle Čl. II odst. 3 bod 1) Smlouvy. Výchozí rozsah
posuzovaných právních předpisů je dán Přílohou č. 1 Smlouvy. Tento rozsah byl dále po pečlivém
uvážení doplněn nad rámec požadavků klienta, a to zejména o některé prováděcí předpisy
k zákonům, které byly v rámci analýzy vyhodnoceny jako klíčové.

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
socialistické republiky (kompetenční zákon)
Číslo předpisu
2/1969 Sb.
Druh předpisu
Klíčový
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

Předpis
rámcově
stanovuje
působnost
jednotlivých ministerstev, a dále obsahuje
zásady, které se vztahují na všechny ústřední
správní úřady, včetně zásad o vzájemné
spolupráci správních úřadů, a to i po linii
vertikální. Rovněž uvádí řídící, kontrolní a
sjednocující roli vlády vůči činnosti ministerstev.
Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy
neaplikuje se
Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
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prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných neaplikuje se
právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Nedostatečná úprava kompetencí ministerstev
v oblasti prostorových dat a prostorových
informací – částečně se dá problematika
zahrnout
do
kompetencí
MV
(oblast
informačních
systémů
veřejné
správy,
koordinační úloha pro informační a komunikační
technologie, problematika státních hranic), MŽP
(zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o
životním prostředí).

Manažerské shrnutí

Jde o jeden z klíčových právních předpisů ČR, kde

9

by bylo vhodné jasně vymezit odpovědnost
některého z ministerstev za oblast národní
infrastruktury pro prostorové informace, a to
zejména s ohledem na potřebu alokovat pro tuto
problematiku potřebné finanční prostředky ze
státního rozpočtu a nastolit jasnou strategii
směřování ČR v této oblasti.
Klíčová slova

Zákon o životním prostředí
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Klíčový, Ministerstvo vnitra, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

17/1992 Sb.
Podpůrný

Popis předpisu

Zákon definuje základní pojmy a stanoví základní
zásady ochrany životního prostředí a některé
povinnosti či východiska při ochraně životního
prostředí a při využívání přírodních zdrojů.

Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů,
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů,
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší,
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném
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registru znečišťování životního prostředí
a
integrovaném
systému
plnění
ohlašovacích
povinností
v oblasti
životního prostředí a o změně některých
zákonů.
Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
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Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Lex generalis k řadě speciálních předpisů,
právních předpisů
s ohledem na prostorová data a informace je
významný zejména velice obecný charakter § 18
(povinnost sledování působení činnosti na životní
prostředí a povinnost poskytovat informace),
jehož promítnutí můžeme vysledovat v řadě
speciálních zákonů zakotvujících povinnost vést
nejrůznější evidence, registry a informační
systémy. Jde např. o:
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů – zavádí hned několik
informačních systémů, evidencí či registrů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů,
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů,
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

není třeba upravovat, jde o velmi obecnou
normu, která zastřešuje speciální odvětvové
zákony

Klíčová slova

Podpůrný, Ministerstvo životního prostředí,
definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Občanský zákoník
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Obecná povinnost dle § 18 – povinnost sledovat
působení vlastní činnosti na životní prostředí (pro
osoby znečišťující nebo poškozující životní
prostředí a osoby využívající přírodní zdroje) a
poskytovat informace o působení na životní
prostředí v rozsahu a za podmínek stanovených
zvl. zákony.

89/2012 Sb.
Podpůrný

Základní předpis komplexně upravující hmotné
soukromé právo obsahuje mimo obecnou část,
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část zvláštní, která se dále dělí na oblast
rodinného práva, absolutních majetkových práv a
relativních majetkových práv.
Gestor předpisu

Ministerstvo spravedlnosti

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon)

ANO
- Nemovité věci
§ 498
Nemovité a movité věci
(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se
samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim,
a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný
právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelzeli takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její
podstaty, je i tato věc nemovitá.
(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo
nehmotná, jsou movité.

- Jednotka
§ 1159
Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část
domu a podíl na společných částech nemovité věci
vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc
nemovitá.

-Společné části
§ 1160
(1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle
své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.
(2) Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen,
nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo
mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro
zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho
tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka
jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k
užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá
některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.
§ 1161
Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k
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povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné, platí,
že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu
k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu

§498 – obecná definice nemovitých věcí
§1159 – bytová jednotka
§ 1160 – společné části nemovité věci u
společenství vlastníků jednotek
§ 1161 – velikost podílů na společných částech
nemovité věci u společenství vlastníků jednotek –
používá pojem podlahová plocha, která se
vypočítá dle § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.,
o úpravě některých záležitostí souvisejících s
bytovým spoluvlastnictvím – zde je však dle
našeho názoru definice nedostatečná, není jasné,
zda do podlahové plochy započítávat např.
okenní ústupky, výklenky pro topení apod.,
pokud jsou umístěny ve svislých konstrukcích
ohraničujících byt. Dále upozorňujeme, že pojem
podlahová plocha je definován také vyhláškou
Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů, konkrétně v příloze 1 této vyhlášky, a
vyhláškou č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů
na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro
dům. Tyto tři definice nejsou v souladu.

Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje
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Popis současných způsobů jejich využívání ve využití informací katastru nemovitostí a zápisy
veřejném prostoru
práv do tohoto veřejného seznamu – výčet
ustanovení viz níže
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Vazba na právní předpisy na úseku katastru
právních předpisů
nemovitostí:
§§ 508, 569, 599, 618, 631, 632, 720, 721, 738,
980 - 986, 1100, 1102, 1105, 1107, 1109, 1138,
1149, 1154, 1164, 1167, 1198, 1217, 1218, 1220,
1223, 1243, 1244, 1249, 1252, 1254, 1262, 1300,
1303, 1305, 1309, 1310, 1316, 1341, 1342, 1358,
1362, 1364, 1371, 1372, 1375, 1377 - 1388, 1391,
1456, 1524, 1569, 1621, 1654, 1903, 1917, 2016,
2041, 2057, 2134, 2138, 2203, 2333, 2708, 2897.
Obecné definice nemovitých věcí a dalších pojmů
soukromého práva je použitelná v řadě dalších
předpisů.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Neupravuje oblast prostorových dat, v případě
agend, které mají prostorových charakter, je
normou obecnou, odkazující na zvláštní zákony
na úseku evidence nemovitostí.

Manažerské shrnutí

Základní soukromoprávní norma obsahující
hmotněprávní úpravu absolutních a relativních
majetkových práv k prostorovým objektům,
definici věcí nemovitých, úpravu společenství
vlastníků jednotek, intabulační princip, princip
dobré víry a materiální publicity, pořadí věcných
práv a další soukromoprávní instituty dopadající
na dispozice s prostorovými objekty.
Je třeba sjednotit definice podlahové plochy bytu
dle prováděcího nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o
úpravě některých záležitostí souvisejících s
bytovým spoluvlastnictvím, s definicemi vyhlášek
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování
majetku (oceňovací vyhláška) a č. 269/2015 Sb.,
o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou
přípravu teplé vody pro dům.

Klíčová slova

Podpůrný, Ministerstvo spravedlnosti, definice:

15

ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o ochraně přírody a krajiny
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

114/1992 Sb.
Podpůrný
A963: Ochrana přírody a krajiny

Popis předpisu

Základní právní předpis v oblasti ochrany přírody
a krajiny představuje komplexní právní normu
upravující nejen speciální ochranu územní a
druhovou, ale i obecně ochranu veškeré přírody a
krajiny, rostlinstva, živočišstva i prvků neživé
přírody. Zákon stanoví základní a bližší ochranné
podmínky a odpovídající právní, ekonomické,
koncepční a sankční nástroje pro kategorie
chráněných území a druhovou ochranu rostlin a
živočichů.

Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 79
(3) Ministerstvo životního prostředí dále
informacím

a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému
ekologické stability podle § 4 odst. 1,
c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a
jeho změně nebo zrušení, vede přehled záchranných stanic a
zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup podle
§ 5 odst. 8 až 11,
e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na
vyhlášení a návrhy právních předpisů, kterými se vyhlašují
národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území,
f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle
§ 11 odst. 3 a vydává povolení k vývozu zvláště chráněných
nerostů podle § 53,
g) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve
vlastnictví státu na území přírodních rezervací a přírodních
památek,
h) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní
parky, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území a zajišťuje jejich realizaci ve
spolupráci s Agenturou a se správami národních parků podle
§ 38,
i) předává dokumentaci vyhlášených národních parků,
chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
rezervací, národních přírodních památek a ochranných
pásem těchto zvláště chráněných území a dále ptačích
oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního
seznamu; oznamuje vyhlášení národních parků, chráněných
krajinných oblastí, národních přírodních rezervací,
národních přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území katastrálním úřadům,

16

j) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského
seznamu podle § 45a odst. 4 a vyhlašuje sporné lokality
podle § 45b odst. 2,
n) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61
odst. 1,
r) zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové
organizace, pokud nebyly zřízeny jiným zákonem,
(4) Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky,
kterými se
a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních
typů evropských stanovišť, evropsky významných druhů a
prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na
území České republiky,
b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému
ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření
v procesu jeho vytváření podle § 4 odst. 1,
c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných
prvků podle § 4 odst. 2,
d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k
jejichž kácení není třeba povolení podle § 8 odst. 3, jestliže
rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto
pozemky užívají, a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek
povolování jejich kácení podle § 8 odst. 5,
e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace
jeskyně při jejím zjištění provozovatelem při dobývání
nerostných surovin nebo při provádění geologických prací
podle § 10 odst. 5,
f) vymezují zóny ochrany přírody národních parků a
chráněných krajinných oblastí podle § 17 odst. 2 a § 27 odst.
2,
g) stanoví výše poplatku podle § 24 odst. 1 a 2, okruh osob
osvobozených od poplatku, vzor potvrzení o zaplacení
poplatku nebo potvrzení o osvobození od poplatku a určení
vybraných míst na území národního parku, na která se
povinnost platit poplatek za vstup vztahuje podle § 24 odst.
3,
h) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných
území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále
vyhlašují nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace
nebo jejich ochranná pásma na území národních parků a
jejich ochranných pásem a stanoví bližší podmínky jejich
ochrany,
i) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle
§ 38 odst. 7, náležitosti a obsah záměru podle § 40 odst. 1,
podrobnosti o vedení ústředního seznamu a určuje
organizační složka státu pověřená vedením ústředního
seznamu podle § 42 odst. 2, podrobnosti o způsobu
označení a vymezení zvláště chráněných území v terénu i
mapových podkladech podle § 42 odst. 5 a bližší podmínky o
způsobu označení památných stromů v terénu i mapových
podkladech podle § 47 odst. 3,
j) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1,
způsob označení smluvně chráněného území a smluvně
chráněného území památného stromu v terénu i mapových
podkladech podle § 39 odst. 2,
k) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky
významných lokalit v terénu i mapových podkladech podle §
45c odst. 1, obsah a náležitosti souhrnů doporučených
opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
podle § 45c odst. 3 a způsob označení ptačích oblastí v
terénu i mapových podkladech podle § 45e odst. 7,

17

m) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů podle § 48, seznam zvláště
chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného
výskytu a dále bližší podmínky jejich ochrany,
p) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva
hospodaření podle § 60 odst. 3 zákona,
q) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu
dotčených pozemků a biologickém hodnocení a jejich
ukládání podle § 67 odst. 1,
r) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování
příspěvku podle § 69 odst. 3 a náležitosti dohody o jeho
poskytování,
s) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z
mezinárodních závazků,
v) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle
zákona č. 40/1956 Sb. do kategorií podle § 90 odst. 5 až 7,
w) zrušuje podle § 90 odst. 10 dosavadní ochrana zvláště
chráněných území vyhlášených podle tohoto zákona do dne
1. března 2009 ústředními orgány státní správy.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Pověřené obecní úřady
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 76
k prostorovým informacím

(2) Pověřené obecní úřady, s výjimkou území národních
parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních
památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných
krajinných prvků podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň
nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují
významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1,
b) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném
památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají
záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1,
vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle §
46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46
odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46
odst. 4; předávají dokumentaci o památných stromech a
smluvně chráněných památných stromech do ústředního
seznamu podle § 47 odst. 1,
c) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle §
46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných
pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují
výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a
uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy,
d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně
přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo
zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
§ 77
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém
správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo
jejich ochranná pásma,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku
nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační
funkce, pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný
prvek podle § 6 odst. 1 a pokud se zároveň nejedná o území
evropsky významné lokality,
b) vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování
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pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních
melioračních systémů podle § 4 odst. 3,
c) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže
neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo
zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná o
zvláště chráněné druhy,
d) rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu
živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud
se nejedná o zvláště chráněné druhy,
e) vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních
druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
podle § 5 odst. 4 a 5,
f) rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně
ptáků podle § 5b odst. 1,
g) ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení
dřevin podle § 7 odst. 2,
h) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o
pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8
odst. 2 a 4,
i) požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o
umožnění přístupu k paleontologickým nálezům podle § 11,
j) vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k
jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný
ráz podle § 12 odst. 2,
k) rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy podle §
13 odst. 1,
l) mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště
chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků
nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních
úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti
podle § 54 odst. 2,
m) v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají
osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom, že se jedná o
živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci
vydaných osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ
a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v
případě potvrzení nezákonného původu živočicha
odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10,
n) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon
činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu
obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové
činnosti zakazují podle § 66,
o) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle
§ 85 odst. 1,
p) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do
původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají provedení
přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a
ukládají pokuty za přestupky podle § 87 a za správní delikty
podle § 88,
q) uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním
plánům z hlediska své přenesené působnosti a dále z
hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a
pověřených obecních úřadů.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a
hodnotí místní systém ekologické stability podle § 4 odst. 1
mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí
a ochranných pásem národních parků.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém
správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo
jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy, vykonávají
státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný
jiný orgán ochrany přírody.
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Krajské úřady
§ 77a
(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany
přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park
nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní
rezervaci, národní přírodní památku a ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy.
(2) Kraje mohou vydávat pro svůj správní obvod, nejde-li o
národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy,
nařízení o zřízení či zrušení přírodních parků a o omezení
využití jejich území podle § 12 odst. 3, nařízení o zřízení
přírodních rezervací podle § 33, přírodních památek podle §
36 nebo jejich ochranných pásem podle § 37 odst. 1 a
zajišťují péči o tato území, dále mohou ve svém správním
obvodu vydat nařízení o zrušení přírodních rezervací,
přírodních památek nebo ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území podle § 45 odst. 1.
(3) Krajské úřady na území přírodních rezervací, přírodních
památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných
území vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v
rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních
úřadů, a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, neníli podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního
prostředí.
(4) Krajské úřady dále ve svém správním obvodu, nejde-li o
národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy
a) vydávají závazná stanoviska ke schválení lesních
hospodářských plánů a k lesním hospodářským osnovám
podle § 4 odst. 3,
b) povolují výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro
jeskyně, vydávají povolení pro průzkum nebo výzkum jeskyní
podle § 10 odst. 3, přijímají oznámení o zjištění jeskyní,
přebírají dokumentaci jeskyní a vedou evidenci převzaté
dokumentace jeskyní podle § 10 odst. 5,
c) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v
přírodních rezervacích podle § 34 odst. 2,
d) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vázaným na
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranných
pásmech přírodních rezervací a přírodních památek podle §
37 odst. 1 a k činnostem podle § 37 odst. 2,
e) zajišťují zpracování plánů péče a schvalují plány péče o
přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území a zajišťují jejich realizaci
podle § 38,
f) sjednávají a zrušují smluvní ochranu podle § 39 a § 45
odst. 2 a předávají dokumentaci o těchto územích do
ústředního seznamu a na základě uzavřených smluv podle §
39 odst. 1 zveřejňují ve Věstníku právních předpisů kraje
území, která jsou smluvně chráněná,
g) zajišťují zpracování, oznamují a projednávají záměry na
vyhlášení a návrhy právních předpisů, kterými se vyhlašují
přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území,
h) povolují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a
přírodních památkách podle § 43,
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i) předávají dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací,
přírodních památek a jejich ochranných pásem do
ústředního seznamu; oznamují vyhlášení přírodních
rezervací, přírodních památek nebo jejich ochranných
pásem katastrálním úřadům,
j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v
bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a
přírodních památek podle § 44 odst. 3,
k) povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky
významné lokality a sporné lokality podle § 45b odst. 1,
l) zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují
evropsky významné lokality, vydávají závazná stanoviska k
zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení
obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů
ochrany podle § 45c odst. 2, a na jejich území vydávají i
stanoviska podle § 4 odstavce 2,
m) vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech podle
§ 45e odst. 2, uzavírají smlouvy o způsobu hospodaření v
ptačích oblastech podle § 45e odst. 4 a zajišťují péči o ptačí
oblasti,
n) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle
§ 45i odst. 1, ukládají kompenzační opatření a informují o
uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo životního
prostředí,
o) povolují výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů
podle § 51 odst. 2,
p) přijímají oznámení o vypuštění vyléčených zvláště
chráněných živočichů ze záchranné stanice podle § 52 odst.
2,
q) mohou požadovat prokázání zákonného původu zvláště
chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků
nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních
úmluv podle § 54 odst. 1 a mohou požadovat prokázání
totožnosti podle § 54 odst. 2,
r) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu
vstupu podle § 64,
s) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon
činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu
obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové
činnosti zakazují podle § 66,
t) ustanovují stráž přírody ve svém územním obvodu podle §
81 odst. 1,
u) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle
§ 85 odst. 1,
v) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do
původního stavu a ukládají provedení náhradních opatření k
nápravě podle § 86 odst. 1 a 2,
w) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na
zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
x) uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje a k
územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska
zájmů chráněných tímto zákonem a dále k ostatním
územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů
chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán
ochrany přírody.
(5) Krajské úřady dále v obvodu své územní působnosti
podle odstavců 3 a 4
a) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže
neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo
zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se jedná o
zvláště chráněné druhy,
b) ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k
zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo
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úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3,
pokud se jedná o zvláště chráněné druhy,
c) uzavírají dohody podle § 49 odst. 4,
d) vydávají předchozí stanoviska k nezbytným zásahům do
přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů podle § 50
odst. 3,
e) spolupracují s Ministerstvem životního prostředí při
přípravě záchranných programů zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů podle § 52,
f) vydávají souhlasy k vypouštění zvláště chráněných
živočichů odchovaných v lidské péči do přírody a k vysévání
či vysazování uměle vypěstovaných zvláště chráněných
rostlin do přírody podle § 54 odst. 3,
g) s výjimkou ptáků chráněných podle § 5a vydávají
osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v
lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54
odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se
stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného
původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst.
10,
h) povolují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy,
pokud jde o blíže neurčený okruh osob, výjimky ze zákazů u
zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů
živočichů podle § 56,
i) uzavírají dohody podle § 56 odst. 5,
j) vydávají předchozí souhlasy k činnostem stanoveným v
bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů podle § 57,
k) odebírají nedovoleně držené jedince zvláště chráněných
rostlin, nebo zvláště chráněných živočichů, ptáků, nebo
rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv
podle § 89.
(6) Krajské úřady vymezují a hodnotí regionální systém
ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo území národních
parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem
těchto zvláště chráněných území.
(7) Krajské úřady jsou dotčenými orgány ochrany přírody a
vydávají v rozsahu své působnosti vyjádření k poskytování
plateb podle jiných právních předpisů.
(8) Krajské úřady vydávají závazná stanoviska k řízením
podle zákona o myslivosti, nestanoví-li tento zákon jinak.

Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky
§ 78
(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejdeli o vojenské újezdy, vykonává státní správu v ochraně
přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních
úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a
krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné
Ministerstvo životního prostředí. Agentura dále na území
národních přírodních rezervací, národních přírodních
památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných
území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních
parků a jejich ochranných pásem, vykonává státní správu v
ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních
úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle
tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.
(2) Správy národních parků na území národních parků a
jejich ochranných pásem vykonávají státní správu v ochraně
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přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů,
pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností a krajských úřadů a Agentury, není-li
podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního
prostředí. Správa Národního parku Šumava vykonává státní
správu též na území Chráněné krajinné oblasti Šumava,
nejde-li o vojenský újezd Boletice a není-li podle tohoto
zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správy
národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody tvořené
národními parky a jejich ochrannými pásmy jsou uvedeny v
příloze tohoto zákona.
(3) Agentura a správy národních parků dále v obvodu své
území působnosti podle odstavců 1 a 2
a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování
ostatních odpadů majících původ na území národních parků
podle § 16 odst. 1 písm. b) a k vyhrazení míst ke
zneškodňování odpadů na území chráněných krajinných
oblastí podle § 26 odst. 1 písm. a),
b) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení míst k
táboření a rozdělávání ohňů podle § 16 odst. 1 písm. c) a
návštěvní řády podle § 19 odst. 1,
c) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a
rozdělávání ohňů na území chráněných krajinných oblastí
podle § 26 odst. 1 písm. b),
d) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání
motorových vozidel a obytných přívěsů na území národních
parků podle § 16 odst. 1 písm. d) a chráněných krajinných
oblastí podle § 26 odst. 1 písm. c),
e) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání a
organizování hromadných sportovních, turistických a jiných
veřejných akcí na území národních parků podle § 16 odst. 1
písm. e) a k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních
kolech na území chráněných krajinných oblastí podle § 26
odst. 3 písm. c),
f) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro provozování
horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a
jízdu na kole na území národních parků podle § 16 odst. 1
písm. f),
g) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních
parků podle § 16 odst. 2 písm. b) a národních přírodních
rezervací podle § 29 písm. d),
h) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení míst k
činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů podle § 29 písm.
f) a j),
i) omezují nebo vylučují výkon práva myslivosti a práva
rybářství v národních parcích podle § 21 a vydávají na žádost
nebo z vlastního podnětu souhlasy k výkonu rybářského a
mysliveckého práva na území národních přírodních rezervací
podle § 30,
j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům v ochranných
pásmech zvláště chráněných území podle § 37 odst. 1 a 2,
k) připravují ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí plány péče o národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky a jejich ochranná pásma podle § 38 a připravují
záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů podle § 52,
l) povolují výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích
podle § 43 odst. 3,
m) vydávají závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 potřebné
k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního
souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání
stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou
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stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení
terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k
nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým
činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona,
n) vydávají souhlasy podle § 44 odst. 3 k činnostem a
zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách
zvláště chráněných území,
o) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu
vstupu podle § 64.
(4) Agentura na celém území České republiky, mimo území
národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území
Chráněné krajinné oblasti Šumava, a správy národních parků
v obvodu své územní působnosti podle odstavce 2, poskytují
finanční náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního
hospodaření z prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst.
3.
(5) Agentura na celém území České republiky a správy
národních parků v obvodu své územní působnosti podle
odstavce 2 dále za účelem podpory výkonu státní správy na
úseku ochrany přírody a krajiny provádějí potřebné
inventarizační přírodovědné průzkumy, monitoring,
dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládají,
zpracovávají, vyhodnocují a poskytují data v ochraně
přírody; přitom spolupracují s odbornými, výzkumnými a
vědeckými pracovišti a zajišťují informační a osvětovou
činnost. Agentura a správy národních parků plní zároveň
úkoly odborných organizací ochrany přírody podle
požadavků Ministerstva životního prostředí.
(6) Agentura může vydávat nařízení pro obvod své územní
působnosti podle odstavce 1, a to podle § 33 odst. 1, § 36
odst. 1, § 37 odst. 1 a § 45 odst. 1, není-li k tomu příslušné
Ministerstvo životního prostředí.
(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž
územních obvodů se týká. Nařízení Agentury musí být
vyvěšeno na úřední desce Agentury po dobu 15 dnů. Za den
vyhlášení se považuje první den vyvěšení nařízení na úřední
desce. Nařízení Agentury nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení, pokud v něm není stanovena
účinnost pozdější. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý
veřejný zájem, může nařízení Agentury nabýt účinnosti již
dnem vyhlášení. Nařízení Agentury musí být každému
přístupné na obecních úřadech v obcích, jejichž územních
obvodů se týká. Nařízení Agentura zašle do 15 dnů ode dne
vyhlášení Ministerstvu životního prostředí a předá do
ústředního seznamu. Dozor nad vydáváním a obsahem
nařízení Agentury vykonává Ministerstvo životního
prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu nebo
jinému právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo životního
prostředí Agenturu ke zjednání nápravy.
(8) Agentura a správy národních parků v obvodu své územní
působnosti podle odstavců 1 a 2 v souladu se schválenými
plány péče zajišťují péči o přírodní a krajinné prostředí,
ekosystémy a jejich složky. K zajištění těchto povinností jsou
příslušné hospodařit s majetkem státu.
(9) Agentura a správy národních parků jsou v obvodu své
územní působnosti podle odstavců 1 a 2 odvolacím orgánem
proti rozhodnutím orgánů obcí vydaným podle tohoto
zákona.
(10) Správy národních parků na území národních parků
vykonávají působnost pověřených obecních úřadů, obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů na
úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Správy
národních parků zřizují radu národního parku podle § 20.
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Česká inspekce životního prostředí
§ 80
(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce")
kontroluje, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních
orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se
ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy
ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby
odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je
oprávněna vyžadovat prokazování původu a totožnosti
podle § 54, ukládat opatření podle § 66, rozhodovat o
možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle
§ 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní
opatření podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené
jedince podle § 89. Inspekce dále provádí kontroly
podmíněnosti podle zákona o zemědělství v souladu s přímo
použitelným
předpisem
Evropských
společenství
upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a
integrovaný administrativní a kontrolní systém, s výjimkou
těchto kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo
podzemních vod.
(2) Inspekce je oprávněna v případech hrozící škody nařídit
omezení, případně zastavení škodlivé činnosti až do doby
odstranění jejich nedostatků a příčin.
(3) Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty
za porušení povinností při ochraně přírody a krajiny podle
tohoto zákona. Inspekce může zahájit řízení o uložení
pokuty pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad obce s
rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo správa
národního parku. Pokud řízení o pokutě zahájí obecní úřad
obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo
správa národního parku a inspekce ve stejný den, provede
řízení o uložení pokuty obecní úřad obce s rozšířenou
působností, krajský úřad, Agentura nebo správa národního
parku. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce a
obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad,
Agentura nebo správa národního parku vzájemně informují.
O odvolání proti rozhodnutí inspekce rozhoduje
ministerstvo životního prostředí.

Újezdní úřady
§ 78a
(1) Na území vojenských újezdů vykonávají státní správu v
ochraně přírody a krajiny újezdní úřady v rozsahu
působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů,
obcí s rozšířenou působností, orgánů krajů, Agentury a správ
národních parků, není-li k ní příslušné Ministerstvo obrany.

Ministerstvo obrany
§ 78a
(2) Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů
a) zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody,
b) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o přírodní
rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma a
zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s újezdními úřady
podle § 38,
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c) sjednává smlouvy o ochraně území podle § 39, prohlašuje
tato území za chráněná a ruší smluvní ochranu těchto území
postupem podle § 45 odst. 2,
d) vydává prováděcí právní předpisy, kterými se vyhlašují
nebo zrušují přírodní rezervace a přírodní památky a
ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a jimiž se
stanoví bližší podmínky jejich ochrany; prohlašuje území za
chráněná podle § 39,
e) předává dokumentaci zvláště nebo smluvně chráněných
území do Ústředního seznamu ochrany přírody; oznamuje
vyhlášení přírodních rezervací, přírodních památek a
ochranných pásem těchto zvláště chráněných území
katastrálním úřadům,
f) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61
odst. 1,
g) spolupracuje s ostatními správními úřady při zajišťování
ekologické výchovy a vzdělávání,
h) vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle §
85 odst. 1,
i) vydává stanoviska k územně plánovací dokumentaci jako
dotčený orgán ochrany přírody z hlediska své působnosti,
j) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným podle
tohoto zákona újezdními úřady.

Vazby na související právní předpisy

-

-

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška,
vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb., o plánech
péče, podkladech k vyhlašování, evidenci
a označování chráněných území,
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se
stanoví obsah a rozsah dokumentace
jeskyní.

ANO
§3
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní
pojmy takto
a) územní systém ekologické stability krajiny (dále jen
"systém ekologické stability") je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické
stability,
b)
významný
krajinný
prvek
jako
ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří
její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části
krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody
jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště
chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f),
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h) zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo
jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny,
geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost,
vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části
třetí nebo páté tohoto zákona,
i) dřevina rostoucí mimo les (dále jen "dřevina") je strom či
keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v
sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond,
j) paleontologický nález je věc, která je významným
dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a
jeho vývoje do současnosti,
k) biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů,
které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí
určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je
takové
místní
prostředí,
které
splňuje
nároky
charakteristické pro druhy rostlin a živočichů,
l) ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek
životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou
látek, tokem energie a předáváním informací a které se
vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase,
m) krajina je část zemského povrchu s charakteristickým
reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených
ekosystémů a civilizačními prvky,
n) přírodní stanoviště je přírodní nebo polopřírodní
suchozemská nebo vodní plocha, která je vymezena na
základě geografických charakteristik a charakteristik živé a
neživé přírody,
o) přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství
(dále jen "evropská stanoviště") jsou přírodní stanoviště na
evropském území členských států Evropských společenství
těch typů, které jsou ohroženy vymizením ve svém
přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál
rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých
přirozených vlastností nebo představují výjimečné příklady
typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických
oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy
Evropských společenství; jako prioritní se označují ty typy
evropských stanovišť, které jsou na evropském území
členských států Evropských společenství ohrožené
vymizením, za jejichž zachování mají Evropská společenství
zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními
předpisy Evropských společenství,
q) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní
územní ochranu a splňující podmínky podle § 45a odst. 1,
která
1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na
území České republiky vybraných na základě kritérií
stanovených právními předpisy Evropských společenství a
vyžadujících územní ochranu (dále jen "národní seznam"), a
to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit
významných pro Evropská společenství (dále jen "evropský
seznam"),
2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale
nebyla tam zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ
přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení
do evropského seznamu se s Evropskou komisí (dále jen
"Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo
nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo
do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "sporná
lokalita"), nebo
3. byla zařazena do evropského seznamu,
r) Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se
stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
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typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky
významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve
stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní
tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000
tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými
evropsky významnými lokalitami,
(2) Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy,
které se vyskytují na území České republiky, stanoví
Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním
předpisem. U evropsky významných druhů označí ty, které
vyžadují podle právních předpisů Evropských společenství
zvláštní územní ochranu.
§6
Registrace významných krajinných prvků
(1) Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku
vydává orgán ochrany přírody. Účastníkem řízení je vlastník
dotčeného pozemku. Rozhodnutí o registraci se oznamuje
rovněž nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému
stavebnímu úřadu a obci.
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 se kromě náležitostí
stanovených obecnými předpisy o správním řízení4b) vždy
uvede vymezení významného krajinného prvku a poučení o
právních následcích registrace (§ 4 odst. 2).
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 může orgán ochrany
přírody, který o registraci rozhodl, zrušit pouze v případě
veřejného zájmu.
§ 10
Ochrana a využití jeskyní
(1) Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením
přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich.
(2) Ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak
měnit jejich dochovaný stav je zakázáno. Výjimku z tohoto
zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze v
případech, kdy je to v zájmu ochrany jeskyně nebo kdy jiný
veřejný zájem chráněný tímto nebo jiným zákonem výrazně
převažuje nad zájmem na ochraně jeskyní.
(3) Pro průzkum nebo výzkum jeskyně je třeba povolení
orgánu ochrany přírody. Povolení nepotřebují osoby
pověřené orgánem ochrany přírody k provádění
monitoringu nebo inventarizace, dále osoby při výkonu
státní správy, policie, osoby při plnění úkolů obrany státu a
osoby při zajišťování veterinární péče, záchranných služeb
nebo správy vodních toků.
(4) Stejné ochrany podle odstavců 2 a 3 jako jeskyně požívají
i přírodní jevy na povrchu (například krasové závrty, škrapy,
ponory a vývěry krasových vod), které s jeskyněmi souvisejí.
(5) Zjištění jeskyně při dobývání nerostných surovin nebo při
provádění geologických prací je osoba oprávněná k
dobývání nebo osoba provádějící geologické práce povinna
bezodkladně oznámit orgánu ochrany přírody. Osoba
oprávněná k dobývání je též povinna po nezbytně nutnou
dobu, pokud nebude ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví
při práci, zastavit dobývací činnosti, které by mohly poškodit
zjištěnou jeskyni, a na své náklady zajistit dokumentaci
jeskyně. Dokumentaci předá orgánu ochrany přírody. Obsah
a rozsah dokumentace stanoví Ministerstvo životního
prostředí vyhláškou.
§ 13
Přechodně chráněné plochy
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(1) Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem
významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů
nebo paleontologických nálezů může orgán ochrany přírody
svým rozhodnutím vyhlásit za přechodně chráněnou plochu.
Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných
vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či
informačních. Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na
předem stanovenou dobu, případně na opakované období,
například dobu hnízdění. V rozhodnutí o jejím vyhlášení se
omezí takové využití území, které by znamenalo zničení,
poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany.
(2) Vznikne-li vlastníku či nájemci pozemku v důsledku
ochranných podmínek přechodně chráněné plochy újma
nikoliv nepatrná, přísluší mu na jeho žádost finanční
náhrada od orgánu ochrany přírody, který přechodně
chráněnou plochu vyhlásil. Orgán ochrany přírody při
rozhodování o výši finanční náhrady může požadovat
doložení žádosti doklady či údaji o výnosu pozemku.
§ 15
Národní parky
(3) Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky
se vyhlašují zákonem.
§ 25
Chráněné krajinné oblasti
(3) Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné
podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením.
§ 27
Členění území chráněných krajinných oblastí
(1) K bližšímu určení způsobu ochrany přírody chráněných
krajinných oblastí se vymezují zpravidla 4, nejméně však 3
zóny odstupňované ochrany přírody; první zóna má
nejpřísnější režim ochrany. Podrobnější režim zón ochrany
přírody chráněných krajinných oblastí upravuje právní
předpis, kterým se chráněná krajinná oblast vyhlašuje.
(2) Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
§ 28
Národní přírodní rezervace
(1) Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou
na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány
ekosystémy významné a jedinečné v národním či
mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit
za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich
bližší ochranné podmínky.
§ 33
Přírodní rezervace
(1) Menší území soustředěných přírodních hodnot se
zastoupením ekosystémů typických a významných pro
příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody
vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich
bližší ochranné podmínky.
§ 35
Národní přírodní památka
(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či
geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či
ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním
nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým
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významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou
činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za
národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší
ochranné podmínky.
Přírodní památka
(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či
geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo
ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s
regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým
významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou
činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za
přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné
podmínky.
§ 37
Ochranná pásma zvláště chráněných území
(1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou
chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může
být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze
vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí
souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje
orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným
způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace
nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do
vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.
§ 38
Plány péče o zvláště chráněná území
(1) Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné
pásmo (dále jen "plán péče") je odborný a koncepční
dokument ochrany přírody, který na základě údajů o
dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného
území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu
předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na
zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými
vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako
podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro
rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani
právnické osoby není závazný.
(2) Zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody
příslušný k vyhlášení zvláště chráněného území. Zpracování
plánů péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti
zajišťuje Ministerstvo životního prostředí.
(3) Před schválením plánu péče vydá orgán ochrany přírody
oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče.
Oznámení zveřejní na portálu veřejné správy a zašle
dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední desce.
(4) Návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody rovněž
s dotčenými obcemi a kraji. O způsobu vypořádání
připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany
přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Plán
péče schvaluje orgán ochrany přírody zpravidla na období
10 až 15 let.
(5) Schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v
ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42) a předá v
elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným
obcím a krajům.
(6) Realizaci péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná
pásma zajišťují orgány ochrany přírody příslušné ke
schválení plánu péče, přitom postupují podle schváleného
plánu péče.
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(7) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím
právním předpisem obsah plánů péče o jednotlivé kategorie
zvláště chráněných území a postup jejich zpracování.
§ 40
Postup při vyhlašování zvláště chráněných území a
ochranných pásem těchto zvláště chráněných území
(1) Je-li třeba vyhlásit zvláště chráněné území nebo jeho
ochranné pásmo nebo vymezit zóny ochrany národního
parku či chráněné krajinné oblasti podle části třetí tohoto
zákona, orgán ochrany přírody zajistí zpracování návrhu na
vyhlášení zvláště chráněného území, jeho ochranného
pásma anebo návrhu na vymezení zóny ochrany národního
parku či chráněné krajinné oblasti. V návrhu orgán ochrany
přírody vyhodnotí stav dochovaného přírodního prostředí v
území a navrhne vhodný způsob a rozsah ochrany území
včetně jeho bližších ochranných podmínek.
(2) Návrh na vyhlášení národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky nebo
ochranného pásma těchto zvláště chráněných území zašle
orgán ochrany přírody příslušný k jejich vyhlášení obcím a
krajům, jejichž území se návrh dotýká. Vlastníkům
nemovitostí dotčených návrhem a zapsaných v katastru
nemovitostí dále zašle písemné oznámení o předložení
návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde je možno
se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat k
němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání.
Oznámení zároveň zveřejní na portálu veřejné správy.
(3) Návrh na vyhlášení národního parku nebo chráněné
krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, nebo
vymezení zón ochrany národního parku anebo chráněné
krajinné oblasti zašle Ministerstvo životního prostředí obcím
a krajům, jejichž území se návrh dotýká. Vlastníkům
nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí a
nacházejících se v území, které má být podle tohoto návrhu
nově zařazeno do první nebo druhé zóny ochrany národního
parku anebo chráněné krajinné oblasti nebo jehož stupeň
ochrany má být podle tohoto návrhu zvýšen zařazením
takového území do první nebo druhé zóny ochrany
národního parku anebo chráněné krajinné oblasti, zašle
Ministerstvo životního prostředí písemné oznámení o
předložení návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde
je možno se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je
oprávněn podat k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro
jejich podání. Ministerstvo životního prostředí dále zveřejní
oznámení o předložení návrhu k projednání spolu s
informací o tom, kde je možno se seznámit s jeho úplným
zněním, kdo je oprávněn podat k němu námitky a kdy
uplyne lhůta pro jejich podání, na portálu veřejné správy.
Dotčené obce doručí oznámení o předložení návrhu k
projednání veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, a
to do 5 dnů ode dne, kdy jim návrh došel. Spolu s
oznámením o předložení návrhu k projednání dotčené obce
doručí informaci o tom, kde se lze seznámit s úplným
zněním návrhu, kdo je oprávněn podat námitky k němu a
kdy uplyne lhůta pro jejich podání.
(4) Písemné námitky k předloženému návrhu mohou
uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení
návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou
ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení
o předložení návrhu k projednání, má-li být takové písemné
oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve lhůtě 90
dnů ode dne zveřejnění oznámení podle odstavce 2,
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popřípadě doručení oznámení veřejnou vyhláškou podle
odstavce 3. Námitky proti návrhu podle odstavce 2 se
podávají orgánu ochrany přírody příslušnému k vyhlášení
zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma,
námitky podle odstavce 3 Ministerstvu životního prostředí; k
námitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému
navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl
dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán
ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů
od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. O jednotlivých
námitkách se rozhodne zpravidla ve společném řízení. Orgán
ochrany přírody uvede návrh do souladu s námitkami,
kterým bylo vyhověno.
(5) Náležitosti a obsah návrhu podle odstavce 1 stanoví
Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním
předpisem.
(6) Při změně vymezení způsobu nebo rozsahu ochrany
zvláště chráněného území nebo zón ochrany národního
parku či chráněné krajinné oblasti se postupuje podle
odstavců 1 až 4 obdobně.
(7) Omezení vlastníků dotčených nemovitostí nebo rozsah
ochrany podle právního předpisu, kterým se vyhlašuje nebo
mění zvláště chráněné území nebo jeho ochranné pásmo
nebo vymezují či upravují zóny ochrany národního parku či
chráněné krajinné oblasti, nesmí přesáhnout rozsah
omezení nebo rozsah ochrany vyplývajících z návrhu podle
odstavce 1, upraveného podle rozhodnutí o námitkách
podle odstavce 2 nebo 3, pokud by tím byly zpřísněny nebo
rozšířeny dosavadní ochranné podmínky nebo rozsah
ochrany území.
§ 42
Evidence a označování zvláště chráněných území
(1) Zvláště chráněná území jsou evidována v ústředním
seznamu ochrany přírody (dále jen "ústřední seznam"). V
ústředním seznamu se evidují též evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a chráněná území podle § 39.
(2) Ústřední seznam je veřejný a každý do něj může nahlížet
v přítomnosti pověřeného pracovníka. Podrobnosti o vedení
ústředního seznamu stanoví ministerstvo životního
prostředí obecně závazným právním předpisem, v němž
také určí právnickou osobu pověřenou vedením ústředního
seznamu.
(3) Každé vyhlášení, změnu, popřípadě zrušení chráněného
území podle odstavce 1 oznámí orgán ochrany přírody
příslušnému orgánu geodézie a kartografie.
(4) K označení národních parků, chráněných krajinných
oblastí, národních přírodních rezervací a národních
přírodních památek se užívá velkého státního znaku České
republiky. Na označení přírodních rezervací a přírodních
památek se užívá malého státního znaku České republiky.
(5) Podrobnosti o způsobu označení zvláště chráněných
území v terénu i mapových podkladech stanoví ministerstvo
životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
Evropsky významné lokality
§ 45a
Vytvoření národního seznamu
(1) Jako evropsky významné lokality budou do národního
seznamu zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti
nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají
a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho
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typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky
významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo
b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti.
U druhů živočichů vyskytujících se v rozsáhlých areálech
evropsky významné lokality odpovídají vybraným místům v
přirozeném areálu rozšíření těchto druhů, jež se vyznačují
fyzikálními a biologickými faktory nezbytnými pro jejich život
a rozmnožování.
(2) Lokality, které budou zařazeny do národního seznamu,
stanoví
vláda
nařízením,
kde
stanoví
hranice
biogeografických oblastí na území České republiky a pro
každou z nich uvede zejména:
a) název lokality, její zeměpisnou polohu včetně mapy
lokality a její rozlohu,
b) které typy evropských stanovišť a které evropsky
významné druhy, vyžadující územní ochranu, se na lokalitě
přirozeně vyskytují a
c) v jaké kategorii podle § 14 včetně ochranných pásem
bude navrženo lokalitu po zařazení do evropského seznamu
vyhlásit, pokud nebude chráněna smluvně podle § 39 nebo
pokud pro zachování předmětu ochrany nebude dostatečná
ochrana podle § 45c odst. 2.
Národní seznam odlišuje lokality s výskytem prioritních typů
přírodních stanovišť a prioritních druhů.
(3) Ministerstvo životního prostředí předloží národní seznam
spolu s dalšími požadovanými informacemi o každé lokalitě
Komisi.
(4) Sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí
ve Sbírce zákonů formou sdělení.
§ 45e
Ptačí oblasti
(1) Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro
ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch
druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a
stanovených právními předpisy Evropských společenství,
které stanoví vláda nařízením.
(2) Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití
druhů ptáků uvedených v odstavci 1 a rozmnožování v jejich
areálu rozšíření, přičemž vezme v úvahu požadavky těchto
druhů na ochranu; přitom může stanovit činnosti, ke kterým
je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, přičemž zohlední
hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu a
rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně
plánovací dokumentace; na území vojenských újezdů
zohlední požadavky na zajištění obrany státu.
(3) Vymezení ptačích oblastí podle odstavce 2 na území,
které není dosud zvláštně chráněno podle části třetí tohoto
zákona, je možné pouze po projednání s dotčenými kraji a
obcemi. O projednání se sepíše zápis s informací o způsobu
vypořádání všech připomínek. Vypořádání bude respektovat
požadavky právních předpisů Evropských společenství.
(4) O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s
vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu.
Pokud vlastníci nebo nájemci pozemků projeví písemně o
uzavření takové smlouvy zájem, orgán ochrany přírody je s
nimi povinen ve lhůtě 90 dnů zahájit o této smlouvě jednání.
Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud tato smlouva
nebude v rozporu s právními předpisy Evropských
společenství a tímto zákonem. Pokud smlouva na základě
požadavků vlastníka nebo nájemce pozemku obsahuje
ustanovení o provádění činností podmíněných souhlasem
orgánu ochrany přírody podle odstavce 2, tento souhlas se
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pro danou činnost prováděnou vlastníkem nebo nájemcem
pozemku nevyžaduje.
(5) O případných sporech mezi orgánem ochrany přírody na
straně jedné a ostatními subjekty uvedenými v odstavcích 3
a 4 na straně druhé, zejména z hlediska ochrany jejich práv
ve vztahu k požadavkům právních předpisů Evropských
společenství a ustanovení odstavců 3 a 4, rozhodne soud.
(6) Ministerstvo životního prostředí v případě potřeby zajistí
zpracování souhrnu doporučených opatření k zachování
příznivého stavu populací těchto druhů z hlediska ochrany.
(7) Způsob označení ptačích oblastí v terénu stanoví
Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním
předpisem.
§ 46
Památné stromy a jejich ochranná pásma
(1) Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a
stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody
za památné stromy.
(3) Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými
vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je
vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti
a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu
ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku
průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V
tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom
škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy,
odvodňování, chemizace.
(4) Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany
přírody jen z důvodu, pro který lze udělit výjimku dle § 56.
§ 47
Evidence a označování památných stromů
(1) Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu (§
42 odst. 1 a 2).
(2) Na označení památných stromů se užívá malého státního
znaku České republiky.
(3) Bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v
terénu i mapových podkladech stanoví ministerstvo
životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o Neupravuje,
podrobně
prostorových objektech nebo citace ustanovení v prováděcích předpisech.
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

však

upraveno

Neupravuje, správa prostorových dat v oblasti
územní ochrany přírody je upravena vyhláškou č.
64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k
vyhlašování, evidenci a označování chráněných
území.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
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(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje
ANO
Vydávání stanovisek, vyhlašování chráněných
území a ochranných pásem prováděcími právními
předpisy, předávání dokumentace katastrálním
úřadům, vydávání opatření obecné povahy
k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů
atd. – až na plány péče o zvláště chráněná území
není stanoven způsob předávání informací
elektronickou formou a na technickém nosiči dat.

Popis současných způsobů jejich využívání ve Velké
množství
práce
s prostorovými
veřejném prostoru
informacemi a nad prostorovými daty, zákon je
obecný, umožňuje práci s daty, k provedení
jednotlivých ustanovení slouží podzákonné
normy, viz níže. Prakticky veškerá činnost
v působnosti obcí, krajů a dalších orgánů ochrany
přírody dle tohoto zákona (část sedmá) skýtají
možnost využití prostorových dat a informací, viz
§ 76 – 79, dále § 45a – 45d (Evropsky významné
lokality), § 42 (evidence a označování zvláště
chráněných území), §47 (evidence a označování
památných stromů).
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

ANO
Zaměření potřebné pro vyhlášení chráněného
území vs. zápis do KN (vyhláška č. 64/2011 Sb., o
plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci
a označování chráněných území vs. vyhláška č.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška) – chráněné území je evidováno jednak
v ústředním seznamu, jednak v KN.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Základní právní norma zastřešující oblast ochrany
právních předpisů
přírody a krajiny, na niž navazuje řada
podzákonných právních předpisů, které dále
upřesňují práci s prostorovými daty a
informacemi.
Vazby na zákony:
- § 42 odst. 3 – ohlašovací povinnost Každé vyhlášení, změnu, popřípadě
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-

zrušení chráněného území podle
odstavce 1 oznámí orgán ochrany přírody
příslušnému
orgánu
geodézie
a kartografie, odkaz na již neúčinné
právní předpisy!
Je třeba doplnit vazbu na zákon č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí,
který spolu s prováděcí vyhláškou č.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí,
stanoví podrobnosti o zápisu způsobu
ochrany nemovitostí do katastru
nemovitostí – podkladem je listina, která
obsahuje
seznam
chráněných
nemovitostí, případně s přiloženým
záznamem podrobného měření změn
obsahujícím jejich geometrické a
polohové určení.

Prováděcí předpisy:
- vyhláška ministerstva životního prostředí
České republiky č. 395/2011 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona
České národní rady č. 114/1992 Sb., o
ochraně
přírody
a
krajiny
–
k prostorovým datům: § 2 (plán systému
ekologické stability obsahuje mj. mapový
zákres), § 7 (ochrana významných
krajinných prvků – zápis do seznamu
obsahuje mapový zákres).
- vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb., plánech
péče, podkladech k vyhlašování, evidenci
a označování chráněných území –
závazné mapové podklady a další
podrobnosti,
včetně
požadované
přesnosti prostorových dat (v přílohách),
ústřední seznam zvláště chráněných
území a objektů (vede Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR v digitální podobě).
- vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se
stanoví obsah a rozsah dokumentace
jeskyní – součástí dokumentace předané
orgánu ochrany přírody podle § 10 odst.
5 jsou prostorová data
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Předpis obsahuje velké množství agend, které
mají výrazně prostorový charakter, nicméně
prostorovým datům jako takovým se nevěnuje.
Jeho předmětem je však zpracovávání (i
poskytování) obrovského množství prostorových
informací, podrobnosti stanoví prováděcí právní
předpisy, které se rovněž zaobírají prostorovými
daty.
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Manažerské shrnutí

V rámci dalších prací na GeoInfoStrategii
doporučujeme oblast prostorových dat a
informací pro účely ochrany životního prostředí
zvláštní pozornosti, neboť jde o velice rozsáhlý
soubor souvisejících prvků, které jsou již
v současné době předmětem zpracování
v různých resortních informačních systémech, jež
by společně mohly tvořit jeden z pilířů rozvoje
architektury systému NIPI. Ke zvážení
navrhujeme zákonnou povinnost ke zpracovávání
dat dle tohoto zákona v rozsahu, formátu a
způsoby dle nově přijaté legislativy k NIPI. Je
třeba aktualizovat odkaz na zákon o katastru
nemovitostí a vyhlášku.

Klíčová slova

Podpůrný, A963: Ochrana přírody a krajiny,
Ministerstvo životního prostředí, definice: ANO,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: ANO,
duplicity nebo multiplicity: ANO

Zákon o obcích (obecní zřízení)
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

128/2000 Sb.
Podpůrný
A343: Obecní zřízení (zákon o obcích)
Předpis vymezuje obec jako základní územní
samosprávné společenství občanů, tvořící územní
celek, který je vymezen hranicí území obce.
Předpis upravuje postavení obce, území obce a
jeho změnu, evidenci budov v obci a pravomoci
obce a jejích orgánů v samostatné a přenesené
působnosti a výkon dozoru příslušných orgánů.
Ve vztahu k prostorovým datům a informacím je
klíčové oprávnění obce žádat státní orgány a
orgány kraje o údaje a informace pro výkon její
působnosti.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 19
(2) Obec ponese po sloučení název, na němž se slučované
informacím
obce dohodnou. Jestliže se obce o názvu nedohodnou,
rozhodne o něm Ministerstvo vnitra. K jinému názvu
sloučené obce dává souhlas Ministerstvo vnitra.

§ 26a
(2) Nedojde-li k uzavření dohody podle odstavce 1 ve
stanovené lhůtě, rozhodne o změně hranic obcí po
projednání s příslušným katastrálním úřadem Ministerstvo
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vnitra z moci úřední.
(3) Ministerstvo vnitra při rozhodování podle odstavce 2
přihlédne zejména k historickým hranicím a současným
územním vazbám dotčených obcí, k vlastnictví pozemků a
staveb, k výsledkům místních referend, pokud se v této věci
konala, a k průběhu dosavadních jednání dotčených obcí.
(4) Pravomocné rozhodnutí je podkladem pro změny údajů
o katastrálních územích a hranicích obcí v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí, popřípadě v
dalších veřejných rejstřících. Ministerstvo vnitra zašle opis
pravomocného rozhodnutí Českému úřadu zeměměřickému
a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu úřadu a
Českému statistickému úřadu.
§ 27
(1) Každá obec má svůj název; ke změně názvu obce dává
souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Státní orgány a orgány kraje
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 13
k prostorovým informacím

(2) Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na požádání
bezplatně údaje a informace pro výkon její působnosti. Tuto
povinnost mají i obce vůči státním orgánům a orgánům
kraje. Ochrana údajů a utajovaných informací podle
zvláštních právních předpisů zůstává nedotčena.

Vazby na související právní předpisy

-

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
zákon č. 358/2013 Sb., o poskytování
údajů z katastru nemovitostí,
zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech,
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000
Sb. o způsobu označování ulic a ostatních
veřejných prostranství názvy, o způsobu
použití a umístění čísel k označení budov,
o náležitostech ohlášení o přečíslování
budov a o postupu a oznamování
přidělení čísel a dokladech potřebných k
přidělení čísel.

ANO
Území obce a jeho změny
§ 18
(1) Každá část území České republiky je součástí území
některé obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
(2) Obec má jedno nebo více katastrálních území.
§ 19
(1) Dvě nebo více obcí, které spolu sousedí, se mohou na
základě dohody sloučit. Území obce po sloučení tvoří území
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slučovaných obcí.
(2) Obec ponese po sloučení název, na němž se slučované
obce dohodnou. Jestliže se obce o názvu nedohodnou,
rozhodne o něm Ministerstvo vnitra. K jinému názvu
sloučené obce dává souhlas Ministerstvo vnitra.
(3) Obec se může na základě dohody připojit k jiné obci, se
kterou sousedí.
(4) Dohodu o sloučení obcí nebo o připojení obce lze uzavřít
na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, pokud
do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán
návrh na konání místního referenda o této věci. Je-li podán
takový návrh, je k uzavření dohody o sloučení obcí nebo o
připojení obce nutné souhlasné rozhodnutí místního
referenda konaného v obci, ve které byl podán návrh na
jeho konání. Dotčené obce oznámí krajskému úřadu
rozhodnutí svých zastupitelstev, na jejichž základě má být
uzavřena dohoda o sloučení obcí nebo o připojení obce. Je-li
konáno místní referendum o sloučení obcí nebo o připojení
obce, oznámí dotčené obce i rozhodnutí přijaté v místním
referendu.
(5) Dohoda o sloučení obcí nebo připojení obce musí
obsahovat
a) den, měsíc a rok, ke kterému se obce slučují, nebo se
obec připojuje,
b) název obce a sídlo jejích orgánů, jde-li o sloučení obcí,
c) určení právních předpisů obcí, které byly vydány
slučovanými obcemi nebo připojovanou obcí a zůstanou v
platnosti v celé obci po sloučení nebo připojení,
d) výčet katastrálních území obce po sloučení nebo
připojení,
e) určení majetku, včetně finančních prostředků, ostatních
práv a závazků, právnických osob a organizačních složek
slučovaných obcí nebo obce, která se připojuje.
(6) Právním nástupcem sloučených nebo připojených obcí je
obec vzniklá jejich sloučením nebo obec, která při připojení
obce nezaniká. Tato obec se stává příjemcem výnosu daní
podle zvláštního zákona, které by jinak podle zvláštních
právních předpisů připadly zaniklé obci. Na tuto obec
přechází též majetek, včetně finančních prostředků
zaniklých obcí, ostatní práva a závazky těchto obcí, včetně
jejich práva zakladatele a zřizovatele právnických osob, a
dále organizační složky těchto obcí, a to dnem, ke kterému
se obce slučují, nebo se obec připojuje. Nově vzniklá obec
nebo obec, která při připojení nezanikla, zašle opis dohody
Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu
úřadu a příslušnému finančnímu úřadu.
§ 20
(1) Městský obvod nebo městskou část ve statutárním
městě lze zřídit nebo zrušit na základě rozhodnutí
zastupitelstva města, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto
rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda
o této věci. Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo zrušit
městský obvod nebo městskou část jen na základě
souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na
území, na němž se navrhuje zřízení nebo zrušení městského
obvodu nebo městské části.
(2) Městský obvod nebo městská část jsou organizační
jednotkou města.
(3) Městský obvod nebo městskou část lze za podmínek
stanovených v odstavci 1 připojit k jinému městskému
obvodu nebo městské části.
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(4) Rozhodnutí o zřízení, připojení nebo zrušení městského
obvodu nebo městské části musí obsahovat náležitosti
uvedené v § 19 odst. 5; místo názvu obce se však uvede
název zřizovaného městského obvodu nebo městské části
nebo název městského obvodu nebo městské části, k nimž
se jiný městský obvod nebo městská část připojuje.
(5) Opis rozhodnutí zašle statutární město Ministerstvu
vnitra, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu,
příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu.
§ 20a
Nová obec může vzniknout oddělením části obce, popřípadě
změnou nebo zrušením vojenského újezdu.
§ 21
(1) Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné
katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo
jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek;
po oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů. Stejné
podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S
oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním
referendu občané žijící na území té části obce, která se chce
oddělit.
(2) V té části obce, která se chce oddělit, ustaví občané obce
přípravný výbor. Přípravný výbor tvoří oprávněný občan a
jeho zástupci. Lze ustavit pouze jeden přípravný výbor.
Počet členů přípravného výboru je lichý a tvoří jej nejméně
tři členové. Členem přípravného výboru může být jen občan
obce, který má trvalý pobyt v té části obce, která se chce
oddělit.
(3) Přípravný výbor
a) navrhuje uspořádání místního referenda o oddělení části
obce a podílí se na jeho přípravě a provedení,
b) podílí se na přípravě návrhu na oddělení části obce,
c) jedná za nově vznikající obec při uzavírání dohody o
rozdělení majetku,
d) je účastníkem řízení o oddělení části obce; nemůže však
podat návrh na oddělení části obce krajskému úřadu.
§ 22
(1) O oddělení části obce rozhoduje krajský úřad v
přenesené působnosti na návrh obce, který podá obec na
základě kladného výsledku místního referenda konaného v
té části obce, která se chce oddělit. Nepodá-li obec návrh do
30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda,
nebo jestliže v návrhu na oddělení části obce provede
změny, které jsou v rozporu s rozhodnutím přijatým v
místním referendu8), může tak učinit kterýkoliv občan obce.
(2) Návrh na oddělení části obce musí obsahovat
a) den, měsíc a rok, ke kterému se část obce odděluje,
b) vymezení území nově vznikající obce po oddělení části
obce výčtem jejích katastrálních území včetně příslušných
mapových podkladů,
c) počet občanů obce ke dni podání návrhu na oddělení její
části, jakož i počty občanů obce v jednotlivých částech, které
se mají oddělit,
d) rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel
původní a nově vzniklé obce do doby, než bude stanoveno
procento, kterým se na výnosech daní podílí nově vzniklá
obec.
(3) Součástí návrhu na oddělení části obce je písemná
dohoda obce a přípravného výboru o rozdělení majetku
obce mezi původní obec a nově vzniklou obec, bylo-li této
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dohody dosaženo.
(4) Nedohodne-li se obec a přípravný výbor o rozdělení
majetku obce jinak, rozdělí se majetek obce mezi původní
obec a nově vzniklou obec tak, že
a) vlastnické právo k nemovitostem, včetně jejich
příslušenství, jakož i věcná práva k věcem cizím a závazky
váznoucí na nemovitostech, přecházejí na tu obec, na jejímž
území se nemovitost nachází; pro přechod vlastnického
práva k nemovitostem je rozhodný stav ke dni konání
místního referenda o oddělení části obce,
b) v poměru podle počtu obyvatel původní obce a nově
vzniklé obce přecházejí na nově vzniklou obec movité věci, s
výjimkou příslušenství nemovitostí, finanční prostředky,
závazky, podíly na právnických osobách založených obcí a
ostatní práva.
(5) Krajský úřad svým rozhodnutím schválí návrh obce na
oddělení její části, jsou-li splněny všechny podmínky
stanovené zákonem.
(6) Rozhodnutí o oddělení části obce musí obsahovat
náležitosti stanovené v odstavci 2. Rozhodnutí obsahuje též
schválení dohody podle odstavce 3, bylo-li této dohody
dosaženo. Opis pravomocného rozhodnutí zašle krajský úřad
Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu
úřadu a finančnímu úřadu.
(7) Majetek uvedený v odstavci 4 na nově vzniklou obec
přechází dnem vzniku této obce. Nebylo-li dosaženo dohody
podle odstavce 3, může nově vzniklá obec podat žalobu k
soudu na určení, který majetek uvedený v odstavci 4 písm.
b) na ni přešel.
(8) Řízení o oddělení části obce ukončené pravomocným
rozhodnutím nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o
oddělení části obce nelze přezkoumat ve správním řízení.
(9) Po vyhlášení výsledků místního referenda obec požádá
Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nově vznikající obce.
§ 23
(1) Do 3 měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva nově
vzniklé obce předá původní obec nově vzniklé obci majetek,
který jí náleží podle rozhodnutí krajského úřadu, nebo,
neobsahuje-li rozhodnutí krajského úřadu schválení dohody
podle § 22 odst. 3, nemovitosti podle § 22 odst. 4 písm. a).
O předání majetku pořídí původní a nově vzniklá obec
písemný zápis. Tento majetek včetně finančních prostředků,
pohledávek a závazků do doby jeho předání spravuje
původní obec, která však s ním nemůže nakládat jiným
způsobem, než z něj uhrazovat náklady spojené s nezbytnou
údržbou majetku a s provozem organizačních složek nově
vzniklé obce a nájemné za užívání věcí touto obcí.
(2) V nově vzniklé obci platí právní předpisy obce, které
platily na jejím území před jejím vznikem, a to do doby, než
budou zrušeny nebo nahrazeny novými.
§ 24
Sloučení obcí, připojení obce, městských částí nebo
městských obvodů nebo oddělení části obce lze provést jen
k počátku kalendářního roku. Návrh na oddělení části obce
musí být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června
předchozího kalendářního roku.
§ 25
(1) Dohoda o sloučení obcí, dohoda o připojení obce k jiné
obci, jakož i rozhodnutí krajského úřadu o oddělení části
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obce jsou podkladem k zápisu změny práv dotčených obcí k
nemovitostem do katastru nemovitostí a k provedení změny
údajů o katastrálních územích a hranic obcí v katastru
nemovitostí.
(2) Rozhodnutí zastupitelstva města o zřízení nebo zrušení
městského obvodu nebo městské části, jakož i o připojení
městského obvodu nebo městské části k jinému městskému
obvodu nebo městské části je podkladem k zápisu změny
práv dotčených městských obvodů nebo městských částí k
nemovitostem do katastru nemovitostí.
§ 26
Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí,
připojení obce nebo oddělení části obce, se uskutečňují na
základě dohody zúčastněných obcí po projednání s
příslušným katastrálním úřadem. Uzavření dohody oznámí
obec Ministerstvu financí, Českému úřadu zeměměřickému
a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu úřadu a
finančnímu úřadu.
§ 26a
(1) Je-li území obce nebo jeho část součástí katastrálního
území jiné obce, vyzve Ministerstvo vnitra dotčené obce,
aby ve lhůtě 1 roku uzavřely dohodu podle § 26.
(2) Nedojde-li k uzavření dohody podle odstavce 1 ve
stanovené lhůtě, rozhodne o změně hranic obcí po
projednání s příslušným katastrálním úřadem Ministerstvo
vnitra z moci úřední.
(3) Ministerstvo vnitra při rozhodování podle odstavce 2
přihlédne zejména k historickým hranicím a současným
územním vazbám dotčených obcí, k vlastnictví pozemků a
staveb, k výsledkům místních referend, pokud se v této věci
konala, a k průběhu dosavadních jednání dotčených obcí.
(4) Pravomocné rozhodnutí je podkladem pro změny údajů
o katastrálních územích a hranicích obcí v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí, popřípadě v
dalších veřejných rejstřících. Ministerstvo vnitra zašle opis
pravomocného rozhodnutí Českému úřadu zeměměřickému
a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu úřadu a
Českému statistickému úřadu.
(5) Řízení o změně hranic obcí ukončené pravomocným
rozhodnutím nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o
změně hranic obcí nelze přezkoumat ve správním řízení.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o § 31
prostorových objektech nebo citace ustanovení (1) Budova musí být označena popisným číslem, pokud není
dále stanoveno jinak.
konkrétního předpisu o tomto popisu

(2) Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné,
c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu, s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o
zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků
do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží
veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do
40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se
neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho
celku.
(4) K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a
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na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle
popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem
orientačním.
(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným,
orientačním nebo evidenčním číslem bude budova
označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí
být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční,
která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v
případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se
opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí
na místě budovy zaniklé.
§ 31a
(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad
a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující
stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na
základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu,
b) v ostatních případech na základě písemné žádosti
vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a
doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání;
přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka
budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru
nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2
písm. c).
(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a)
neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle
popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce,
popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje
o čísle orientačním.
(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo
orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný
doklad.
(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.
(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se
přidělená čísla orientační zrušují.
(6) Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování budov
v zanikající části obce.
(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy
dochází zápisem do základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí.

Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k

§ 31 – odkaz formou pozn. pod čarou – pojem
budova dle § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku) –
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účelu předpisu

nepatrně odlišná definice od definice dle §2
písm. l) zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí.

Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve § 13 obec může požádat státní orgány a orgány
veřejném prostoru
obcí o údaje a informace z jejich působnosti (tedy
i o prostorová data). Dle odst. 3 je kraj oprávněn
při výkonu své působnosti bezplatně využívat
údajů katastru nemovitostí.
§§ 19 – 20a (ve spojení s §§ 25 – 26a) – sloučení
obcí,
zřízení
nebo
zrušení
městského
obvodu/části, vznik nové obce
§§ 27 – 34a (Díl 4) - názvy obcí, částí obcí, ulic, a
veřejných prostranství, číslování budov
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Obecná právní norma vymezující obec jako
právních předpisů
územně samosprávný celek a její působnosti –
promítá se do celé řady právních předpisů.
Z hlediska prostorových informací:
§ 13 zákon o obcích se promítá do zákona č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (§ 55 odst.
5) a zákon č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů
z katastru nemovitostí (§9),
§§ 19 – 20a ve spojení s §§ 25 – 26a mají vazbu
na § 29 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí + zákon č. 111/2009 Sb., o
základních registrech,
§ 31 – odkaz formou pozn. pod čarou – pojem
budova dle § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
§ 31a – vazba na zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) při přidělování čísel popisných (§ 121
odst. 2) + vazba na zákon č. 111/2009 Sb., o
základních registrech (zápis do RÚIAN),
§ 33 – zmocňovací ustanovení – na něj navazuje
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. o
způsobu označování ulic a ostatních veřejných
prostranství názvy, o způsobu použití a umístění
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čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o
přečíslování budov a o postupu a oznamování
přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení
čísel,
§ 39 – odkaz na § 8 zákon č. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí – označení nemovitostí při
dispozici s obecním majetkem.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Právní úprava je dostatečně obecná, aby obcím
umožnila zpracovávat, sdílet a poskytovat
prostorové informace a data. Otázkou
politického zadání je uložení povinnosti
zpracovávat digitální technickou mapu obce a
sdílet ji s dotčenými orgány státní správy.

Manažerské shrnutí

Z hlediska prostorových dat a informací možnost
nikoli povinnost zpracovávat, poskytovat a sdílet
data. Zpracování a předávání prostorových
informací, právo na bezplatné využívání údajů
katastru nemovitostí. Spolupráce s orgány státní
správy dle výše uvedených ustanovení by mohla
být vedena nad prostorovými daty, která by byla
předmětem systému NIPI. Je třeba od obcí
vyžádat upřesnění agend, ve kterých by jim
systém NIPI pomohl zefektivnit správu věcí
veřejných v jejich obvodech. Odkaz na definici
budovy dle zákona o oceňování by dle našeho
názoru bylo vhodné nahradit odkazem na
obdobnou definici v katastrálním zákoně (§2
písm. l) zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí).

Klíčová slova

Podpůrný, A343: Obecní zřízení (zákon o
obcích), Ministerstvo vnitra, definice: ANO,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o zeměměřičství
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

200/1994 Sb.
Klíčový
A1181: Zeměměřičství
Předpis vymezuje jednotlivé zeměměřické
činnosti, které jsou buďto samy o sobě
pořizováním či zpracováním prostorových dat
nebo s prostorovými daty souvisí; upravuje práva
a povinnosti při výkonu zeměměřičských činností,
konkrétně v § 6 ukládá povinnosti ke sdílení a
poskytování prostorových dat, dále upravuje
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Gestor předpisu

ověřování výsledků zeměměřických činností a
geodetické referenční systémy a státní mapová
díla.
Český úřad zeměměřičský a katastrální

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 4
(3) Zeměměřické a katastrální orgány, které vytvářejí a
informacím

vedou prostorová data z území České republiky, poskytují
pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském
společenství tato základní prostorová data:
a) základní státní mapová díla pro veřejné použití,
b) geodetické údaje o zařízeních geodetických základů,
c) databáze,
d) ortofotografické zobrazení území celé republiky,
e) databázový soubor geografického názvosloví.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Zeměměřické úřady
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 4a
k prostorovým informacím

(2) Správce vytváří a vede databázi jako součást
informačního systému veřejné správy. Data databáze jsou
všeobecně využitelná jako data základní.
(3) Užívat a rozšiřovat data databáze lze pouze se souhlasem
správce a za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem.
(4) Data databáze jsou závazná pro tvorbu státních
mapových děl v měřítku 1 : 10 000 a menším a podkladem
pro tvorbu informačních systémů veřejné správy
obsahujících data. Ustanovení věty první se nevztahuje na
státní mapová díla a informační systémy určené pro potřeby
zajišťování obrany státu a krizového řízení.
(5) Správce databáze je oprávněn od správních úřadů za
účelem vedení databáze vyžadovat data, která tyto orgány
spravují, a to
a) identifikátory vodních toků a povodí, průběh rozvodnic od
Ministerstva životního prostředí,
b) identifikátory zvláště chráněných území a dobývacích
prostorů, včetně jejich vymezení, od Ministerstva životního
prostředí,
c) data o dálniční, silniční, drážní a letištní síti ve vlastnictví
státu4f) od Ministerstva dopravy,
d) kódy územních jednotek podle Klasifikace územních
statistických jednotek CZ-NUTS4g) od Českého statistického
úřadu.
§6
(1) Orgány zeměměřictví a katastru jsou povinny na
vyžádání poskytovat orgánům státní správy a orgánům
územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) a c) a
osobám, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické
činnosti, nezbytné podklady a údaje z dokumentovaných
výsledků a ze spravovaných bází dat informačních systémů,
potřebné pro jejich činnost, pokud tím není dotčena
ochrana práv podle zvláštních zákonů. Údaje z bází dat
bodového pole a státní mapová díla se poskytují v písemné
formě, grafické formě nebo na nosičích dat.

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo dopravy
Český statistický úřad
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§ 4a
(6) Ústřední správní úřady uvedené v odstavci 5 jsou
povinny poskytnout potřebná data správci databáze
bezplatně. Data z databáze jsou správním úřadům, soudům
a orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti
poskytována bezplatně.

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
§ 16
1) Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna
b) jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené
právními předpisy a písemně dohodnuté podmínky s
objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy,
při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v
§ 13 odst. 1 písm. c),
e) vést evidenci výsledků, které ověřila, odděleně podle § 13
odst. 1 písm. a) až d), s uvedením jména osoby, která
zeměměřické činnosti vykonala, katastrálního území, kde
byly zeměměřické činnosti vykonány, data a pořadového
čísla ověření,

Vazby na související právní předpisy

-

-

-

zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických
a katastrálních orgánech,
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů,
vyhláška, kterou se provádí zákon č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a
doplnění
některých
zákonů
souvisejících s jeho zavedením.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

§4
(1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou
a) budování, obnova a údržba bodových polí,
b) vyhotovení nového souboru geodetických informací
katastru nemovitostí,
c) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o
vytyčení hranice pozemku,
d) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu
nezbytné mezinárodní spolupráce a vědecko-technického
rozvoje,
e) tvorba a vedení databáze,
f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických
státních mapových děl,
g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro
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výkon státní správy,
h) vyměřování státních hranic,
i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z
území České republiky a jmen sídelních a nesídelních
geografických objektů z území mimo Českou republiku,
j) vedení informačních systémů v zeměměřictví,
k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických
činností,
l) založení a vedení technických map obcí.

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad
zeměměřictví s celostátní působností vytváří a
vede databázi (ZABAGED®) jako součást
informačního systému veřejné správy. Data
databáze jsou všeobecně využitelná jako data
základní. Užívat a rozšiřovat data databáze lze
pouze se souhlasem správce a za podmínek
stanovených prováděcím právním předpisem.

Podmínky poskytování stanovených pro Orgány zeměměřictví a katastru jsou povinny na
konkrétní data nebo produkty a podmínek vyžádání poskytovat orgánům státní správy a
poskytování obecně
orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4
odst. 2 písm. b) a c) a osobám, které jsou
oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti,
nezbytné podklady a údaje z dokumentovaných
výsledků a ze spravovaných bází dat informačních
systémů, potřebné pro jejich činnost, pokud tím
není dotčena ochrana práv podle zvláštních
zákonů.
Údaje z bází dat bodového pole a státní mapová
díla se poskytují v písemné formě, grafické formě
nebo na nosičích dat.
Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

NE
Neupravuje přímo přesnost, nicméně § 12 dává
jisté garance přesnosti prostorových dat
pořízených dle tohoto zákona formou
obligatorního ověřování zeměměřických činností
oprávněnou osobou. Konkrétní nároky na
přesnost jednotlivých zeměměřických činností
jsou stanoveny speciálními právními normami –
např. vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí provádějící zákon o katastru
nemovitostí.

Nejednoznačně či odlišně použité definice
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu

Neobsahuje definice prostorových objektů jako
takových, nicméně v rámci poznámek pod čarou
odkazuje u kategorizace prostorových objektů
pro účely vedení základní báze geografických dat
(ZABAGED®) v případě komunikací na další
zákony: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích (obsahuje definici pozemní
komunikace), zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
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(definice dráhy), zákon č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví – dle našeho názoru by bylo vhodné
v rámci
případných
legislativních
změn
v souvislosti se zaváděním národní infrastruktury
pro prostorová data zvážit zpřesnění pojmu
komunikace přímo v zákoně o zeměměřictví,
případně odkázat na prováděcí vyhlášku ČÚZK 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,
kde jsou přesně vymezeny prostorové objekty
v ZABAGED® evidované. Odkaz na jednotlivé
zákony je příliš obecný a není z něj zřejmé, které
objekty v těchto zákonech definované jsou
předmětem ZABAGED® .
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

ANO
§ 4a
Obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze
(ZABAGED®) – správcem je Zeměměřický úřad
jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní
působností, vytváří a vede databázi jako součást
informačního systému veřejné správy, přičemž
data databáze jsou všeobecně využitelná jako
data základní; užívat a rozšiřovat data databáze
lze pouze se souhlasem správce a za podmínek
stanovených vyhláškou 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; data databáze
jsou závazná pro tvorbu státních mapových děl
v měřítku 1 : 10 000 a menším a podkladem pro
tvorbu informačních systémů veřejné správy
obsahujících data – nevztahuje se na státní
mapová díla a informační systémy určené pro
potřeby zajišťování obrany státu a krizového
řízení; Správce databáze je oprávněn od
správních úřadů za účelem vedení databáze
vyžadovat data, která tyto orgány spravují, a tyto
jsou povinny data bezplatně poskytnout – jedná
se o data vymezená v § 4a odst. 5 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením.
§ 2 písm. m) ve spojení s § 4 odst. 1 písm. l) –
založení a vedení technických map obcí (mapové
dílo velkého měřítka vedené na prostředích
výpočetní techniky s podrobným zákresem
přírodních a technických objektů a zařízení
vyjadřující jejich skutečný stav), je zeměměřickou
činností ve veřejném zájmu, přičemž na základě
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zmocňovacího ustanovení § 20 odst. 1 písm. i)
stanoví ČÚZK vyhláškou mj. i základní obsah
technické mapy obce – podrobněji viz vyhláška.
233/2010 Sb., o základním obsahu technické
mapy obce.
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§6
Orgány zeměměřictví a katastru jsou povinny na
vyžádání poskytovat orgánům státní správy a
orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4
odst. 2 písm. b) a c) a osobám, které jsou
oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti,
nezbytné podklady a údaje z dokumentovaných
výsledků a ze spravovaných bází dat informačních
systémů, potřebné pro jejich činnost, pokud tím
není dotčena ochrana práv podle zvláštních
zákonů. Údaje z bází dat bodového pole a státní
mapová díla se poskytují v písemné formě,
grafické formě nebo na nosičích dat.
(2) Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické
činnosti jsou povinny
a)
oznamovat změny a zjištěné závady v
geodetických údajích bodů bodových polí orgánu
zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, a to
do 30 dnů po zjištění této skutečnosti,
b)
poskytnout orgánům uvedeným v § 4
odst. 2 písm. a) bezplatně výsledky
zeměměřických činností využívané ve veřejném
zájmu a doklady prokazující přesnost výsledků,
c)
poskytnout orgánům uvedeným v § 4
odst. 2 písm. b) bezplatně výsledky
zeměměřických činností využitelné pro potřeby
obrany státu.
(3) Vlastník stavby, která tvoří polohopisný obsah
kartografických děl, je povinen předložit na
vyzvání orgánům státní správy a orgánům územní
samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 geodetickou
část dokumentace jejího skutečného provedení k
nahlédnutí, popřípadě k využití pro vedení
kartografických děl.
Popis současných způsobů jejich využívání ve Zákon vymezuje jednotlivé zeměměřické činnosti,
veřejném prostoru
které jsou buďto samy o sobě pořizováním či
zpracováním
prostorových
dat
nebo
s prostorovými daty souvisí. Nejvýznamnější
z hlediska možnosti sdílení a poskytování dat je
vedení ZABAGED® .
ZABAGED® je široce využitelná a využívaná
databáze – slouží mj. jako zdroj informací pro
datovou strukturu INSPIRE a je využívána jako
základní
informační
vrstva
v územně
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orientovaných informačních a řídicích systémech
veřejné správy, je hlavním zdrojem informací pro
tvorbu základních map ČR měřítek 1 : 10 000 až 1
: 1 000.
Další zeměměřické činnosti zákon vymezuje v § 4
(ve veřejném zájmu) a § 5 (pro vlastní potřebu).
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

ANO
Prostor pro případné duplicity a multiplicity
spatřujeme ve výjimce dle § 4a odst. 4 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřičství – nezávaznost
ZABAGED® dat pro mapová díla a informační
systémy pro zajišťování obrany státu a pro
krizové řízení.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných § 4a je lex specialis k § 3a zákonu č. 359/1992
právních předpisů
Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
Lex generalis k zákonu č. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí a zákonu č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu
Lex specialis k zákonu č.
365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, vyhlášce 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.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje takové agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Jde o klíčový právní předpis, který ukládá
povinnosti ke sdílení a poskytování prostorových
dat a definuje zeměměřické činnosti pro veřejné i
soukromé potřeby - potenciál pro další úvahy
v rámci národní infrastruktury pro prostorová
data a informace. De lege ferenda je třeba
upravit znění § 4a odst. 4 tak, aby byla jasně
stanovena závaznost podkladu ZABAGED® pro
veškeré ISVS, případně i ostatní aplikace a
webové služby subjektů veřejné správy. Dalším
bodem, který je potřeba při této příležitosti zvážit
je možnost zavedení sankcí za nerespektování
tohoto ustanovení. Zároveň je třeba se zamyslet,
zda prostor pro duplicitní pořizování a správu dat
v resortech obrany a vnitra má skutečné
opodstatnění či zda by nebylo možno data
pořizovat v rámci veřejné správy jednotně a
bezpečnostní rozměr uplatnit až při jejich
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zpracování a uložení.
Klíčová slova

Klíčový, A1181: Zeměměřičství, Český úřad
zeměměřičský a katastrální, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: ANO, poskytování: ANO,
duplicity nebo multiplicity: ANO

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Číslo předpisu
31/1995 Sb.
Druh předpisu
Klíčový
Kód a název agendy
A1181: Zeměměřičství
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 20 odst. 1 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením. Vyhláška stanoví zejména předmět a
obsah správy bodových polí a náležitosti podání
týkajících se bodových polí, předmět a obsah
správy základních a tematických státních
mapových děl, předmět a obsah správy základní
báze geografických dat České republiky
(ZABAGED®),
postup
při
standardizaci
geografického názvosloví, předmět a obsah
výsledků zeměměřických činností ověřovaných
fyzickou osobou s úředním oprávněním,
náležitosti geodetické části dokumentace
skutečného provedení stavby využívané pro
vedení základních státních mapových děl.

Gestor předpisu

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Zeměměřické úřady
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
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Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

Základní mapové body
§3
Obsahem správy základních bodových polí je
f) vedení dokumentací a centrálních databází o bodech,

Zhušťovací body a podrobná bodová pole
§4
1) Obsahem správy zhušťovacích bodů je
d) vedení dokumentace a poskytování údajů o zhušťovacích
bodech.
(2) Správu podrobného polohového bodového pole, které je
obsahem katastru nemovitostí, a technické požadavky na
tyto body stanoví zvláštní předpis.
3) Obsahem správy podrobného výškového bodového pole
je
c) vedení dokumentace a poskytování údajů o těchto
bodech.
(4) Obsahem správy podrobného tíhového bodového pole je
b) vedení dokumentace a poskytování údajů o bodech
určených při zeměměřických činnostech podle písmena a).

Státní mapová díla
§ 10a
Předmětem správy databáze jsou data o geografických
objektech vedená v elektronické podobě. Databáze
obsahuje geografická data z celého území České republiky
zpracovaná podle jednotných zásad a standardů. Seznam
geografických objektů a jejich atributů současně s
kategorizací těchto objektů obsahuje příloha (bod 8).
§ 10b
Obsahem správy databáze je
a)
vedení databáze jako digitálního modelu území
České
republiky
včetně
prostorové
harmonizace
jednotlivých geografických objektů a uchovávání obsahu
databáze v časové řadě,
b)
aktualizace databáze prováděná
1. periodicky pro plný obsah databáze v cyklu nejdéle 6 let
na celém území České republiky, a to na podkladě dat
dálkového průzkumu Země, šetření vybraných informací u
místních orgánů veřejné správy a topografickým šetřením
změn v terénu, nebo
2. průběžným záznamem podstatných změn obsahu
databáze s využitím výstupů z informačních systémů veřejné
správy,
c)
integrace databáze v rámci informačních systémů
veřejné správy postupným doplňováním vazeb na vybrané
objekty jiných informačních systémů veřejné správy,
d)
harmonizace databáze v rámci mezinárodní
spolupráce pro rozvoj infrastruktury pro prostorové
informace v Evropském společenství,
e)
postupné zdokonalování obsahu databáze za
účelem rozvoje územně orientovaných informačních
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systémů veřejné správy,
f)
postupné zpřesňování prostorového určení
geografických objektů databáze s využitím vybraných
výsledků zeměměřických činností vykonávaných ve
veřejném zájmu a
g)
poskytování dat databáze.

Podmínky poskytování stanovených pro Poskytování údajů o bodech
konkrétní data nebo produkty a podmínek § 6
(1) Údaje o bodech se uveřejňují na internetových
poskytování obecně

stránkách Úřadu.
a)
bezúplatně nahlédnutím do dokumentovaných operátů
bodových polí za přítomnosti zaměstnance orgánu
zeměměřictví a katastru, v prostorech a v době k tomu
určených; při tomto nahlížení umožní orgán zeměměřictví a
katastru pořídit si opis údajů o bodech způsobem, který
nepoškodí poskytnutý podklad, nebo
b)
za úplatu podle zvláštního právního předpisu v písemné,
číselné nebo v grafické formě nebo na nosičích dat, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak; údaje o jednotlivých
bodech se poskytují na počkání a hromadné výstupy údajů o
bodech do jednoho týdne.
(2) Údaje o bodech uveřejňuje Český úřad zeměměřický a
katastrální (dále jen „Úřad“) na svých webových stránkách.
Tyto údaje lze prostřednictvím internetu získat bezúplatně.
(3) Za hromadné výstupy se považují soubory údajů o
bodech v souhrnu nad 50 bodů.
(4) Údaje o bodech poskytnuté podle odstavce 1 písm. b)
opatřuje orgán zeměměřictví a katastru
a)
upozorněním, že neoprávněné šíření poskytnutých údajů je
porušením pořádku na úseku zeměměřictví,
b)
datem vyhotovení, položkou knihy o poskytnutých údajích,
otiskem úředního razítka a podpisem odpovědného
zaměstnance orgánu zeměměřictví a katastru.
(5) V případě poskytnutí údajů o bodech na nosičích dat se
údaje podle odstavce 4 písm. a) a b) uvedou v písemném
sdělení orgánu zeměměřictví a katastru, které se doručuje
žadateli do vlastních rukou, nebo v dokladu o osobním
převzetí poskytnutých údajů, který žadatel potvrzuje svým
podpisem.
(6) Poskytování údajů o bodech lze omezit jen z důvodů
stanovených zákonem.
(7) Správce značky neodpovídá za číselné hodnoty
poskytnutých údajů o bodech, jejichž poloha a výška se v
terénu změnily v důsledku poškození nebo přemístění
značky, např. sesuvy půdy.
(8) Není-li možné poskytnutý údaj o bodu užít pro výkon
zeměměřických činností z důvodu zničení nebo poškození
měřické značky tohoto bodu a tato skutečnost byla
oznámena (§ 7) orgánu zeměměřictví a katastru, který údaj
o bodu poskytl, sníží se úplata stanovená podle odstavce 7
zpravidla při následném poskytování údajů o bodech.
Snížení úplaty odpovídá částce, která byla dříve uhrazena za
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poskytnutý údaj o bodu, který nelze užít.

Státní mapová díla
§9
(3) Státní mapová díla se poskytují v analogové formě
(tiskové výstupy) nebo jako rastrové a vektorové soubory v
obsahové úrovni odpovídající měřítku příslušného státního
mapového díla.
(4) Z dokumentačních fondů tvorby státních mapových děl
poskytuje Zeměměřický úřad pravoúhlé rovinné souřadnice
rohů vnitřních rámů mapových listů v geodetickém
referenčním systému.
§ 10
(1) Státní mapová díla poskytují jejich správci k užití
a)
v grafické formě jako kopie tiskových podkladů
nebo prodejní výtisky, popřípadě prodejní kopie (dále
"mapové podklady"),
b)
v rastrové nebo vektorové formě.

Formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování
dat databáze a rozšiřování dat databáze
§ 10 c
(1) Data databáze poskytuje k užití Zeměměřický úřad v
těchto formách:
a)
vektorové soubory polohopisu nebo výškopisu (ve formě
digitálního modelu reliéfu) území České republiky v běžně
užívaných a rozšířených počítačových formátech,
b)
textové soubory ve standardizovaném výměnném formátu;
struktura výměnného formátu se uveřejňuje na
internetových stránkách Úřadu, nebo
c)
dálkový přístup k publikovaným službám informačního
systému zeměměřictví.
(2) Podmínkou užití a rozšiřování dat databáze je smlouva
uzavřená mezi uživatelem a Zeměměřickým úřadem, která
stanoví, že data databáze bude uživatel užívat pro vlastní
potřebu včetně jejich zveřejnění na intranetu (bez možnosti
data rozšiřovat), nebo k jakým jiným účelům budou použita
s možností rozšiřovat data samostatně, společně s
tematickou nadstavbou k vydání kartografického, popřípadě
jiného díla.
(3) Při užití dat databáze ke komerčním účelům se uživatel
ve smlouvě zaváže uvést na produktu označení obsahující
ochrannou známku – „ZABAGED“.
(4) Data databáze, pokud tomu nebrání jiný právní předpis,
jsou prezentována veřejně dostupnými prohlížecími
službami.

Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

ANO
§ 14 odst. 2 – přesnost geodetických měření,
jejichž výsledky slouží k vyhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby a která je využívána
pro vyhotovení geometrického plánu na novou
stavbu nebo reálné rozdělení nemovitosti,
uvedení stavby do užívání, zobrazení staveb,
které tvoří polohopisný obsah základních státních
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mapových děl, tvorbu informačních systémů
orgánů územní samosprávy, musí být zajištěna
tak, aby vyhovovala kritériím dle zvláštního
právního předpisu a „určených norem“
vyhlašovaných ve Věstníku úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Zvláštním předpisem je zde zejména katastrální
zákon, resp. jeho prováděcí vyhláška č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí, která je v rámci této
analýzy pojednána samostatně.
Určenými
normami
jsou
(v
kontextu
prostorových dat): ČSN 01 3410 – mapy velkých
měřítek, která stanoví odchylky obdobně jako
katastrální vyhláška.
Problematika geometrické a polohové přesnosti
prostorového vymezení objektů je ovlivněna
celou řadou aspektů. Jednak je vhodné rozlišovat
geodezii na úseku katastru nemovitostí a
geodezii inženýrskou, která má svoje specifika a
vyšší požadavky na přesnost. Jednak je třeba si
uvědomit, že i přes pořizování velmi přesných
prostorových dat, nemusí být výsledkem
geodetické činnosti velmi přesná mapa.
Fakticky možná přesnost polohového vymezení
(tedy poloha objektu v rámci jeho okolí) je
v případě
zpracování
prostorových
dat
profesionálními geodety za využití nejmodernější
měřicí techniky většinou vyšší než přesnost
předepsaná výše zmíněnou vyhláškou a normou
(umožňují odchylku 14 cm polohově). Vždy je
však třeba mít na paměti, že přesnost zákresu a
zobrazení jsou závislé také na přesnosti
původních mapových podkladů a výchozích bodů
bodového pole, které mohou mít různou kvalitu
– viz přílohy č. 13 a 15 k vyhlášce č. 357/2013 Sb.,
o
katastru
nemovitostí
–
v některých
katastrálních územích může jít o poměrně
výrazné odchylky a chyby, k jejichž komplexní
nápravě může leckdy dojít pouze obnovou
katastru dle katastrálního zákona. Geometrické
určení objektu (jeho tvar a velikost) přitom bývá
určena přesně. Výsledkem geodetické činnosti
tak může být zákres přesného tvaru objektu do
poměrně přesného mapového podkladu. Aneb:
průběh vlastnické hranice je (s přihlédnutím na
poměrně velkou toleranci nepřesnosti) vždy
nejistý, jediné, co je jisté, je vlastníky pozemků
zaužívaná hranice – neboli: dá se zjistit, zda
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zaužívaná hranice je v pásmu, které je dáno
přípustnou odchylkou.
Pro úplnost: vyhláška stanoví i přesnost bodů
jednotlivých bodových polí – z hlediska
pořizování prostorových dat o objektech není
nutno blíže zkoumat. Uplatní se při budování
bodových autorizovanými osobami.
Garance
přesnosti:
ověřování
výsledků
zeměměřických činností úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem. Viz § 13
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje specificky
poskytování

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 3 – správa základních bodových polí – vedení
databáze, poskytování údajů o bodech

sdílení

dat,

pouze

§ 4 – správa zahušťovacích bodů a podrobných
bodových polí – vedení dokumentace a
poskytování údajů o bodech
§ 6 – poskytování údajů o bodech – údaje o
bodech se uveřejňují na internetových stránkách
ČÚZK
§ 9 odst. 3 – státní mapová díla se poskytují
v analogové formě (tiskové výstupy) nebo jako
rastrové a vektorové soubory v obsahové úrovni
odpovídající měřítku příslušného státního
mapového díla.
§ 9 odst. 4 – z dokumentačních fondů tvorby
státních mapových děl poskytuje Zeměměřický
úřad pravoúhlé rovinné souřadnice rohů
vnitřních rámů mapových listů v geodetickém
referenčním systému.
§ 10 – státní mapová díla poskytují jejich správci
k užití v grafické formě nebo v rastrové nebo
vektorové formě; svolení k užití státního
mapového díla uděluje jeho správce písemnou
smlouvou v souladu s autorským zákonem.
§ 10c – data databáze (ZABAGED®) poskytuje

57

k užití Zeměměřický úřad v těchto formách:
vektorové soubory polohopisu nebo výškopisu
(digitální model reliéfu) území ČR v běžně
užívaných a rozšířených počítačových formátech,
textové
soubory
ve
standardizovaném
výměnném formátu (jehož struktura se
uveřejňuje na internetových stránkách ČÚZK),
dálkový přístup k publikovaným službám
informačního systému zeměměřictví; podmínkou
užití a rozšiřování dat je opět písemná smlouva
mezi uživatelem a Zeměměřickým úřadem; data
jsou
prezentována
veřejně
dostupnými
prohlížecími službami (pokud tomu nebrání jiný
právní předpis – např. k ochraně utajovaných
informací).
Popis současných způsobů jejich využívání ve vyhláška blíže nepopisuje využití prostorových
veřejném prostoru
dat ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Správa prostorových dat upravená vyhláškou je
jedinečnou činností orgánů veřejné správy pro
účely dalšího využívání prostorových dat v dalších
agendách. Rozsah jednotlivých databází, které
vyhláška popisuje, prakticky vylučuje duplicitní
tvorbu a správu těchto dat ve stejné kvalitě a
kvantitě.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných prováděcí právní předpis dle § 20 zákonu č.
právních předpisů
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje takové agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Jde o spíše technickou normu stanovující
podmínky správy a poskytování prostorových dat
ve veřejném zájmu orgány státní správy na úseku
zeměměřictví. Z hlediska úvah o budoucí podobě
národní infrastruktury pro prostorová data je
možno využít tohoto prováděcího předpisu a
doplnit další podrobnosti ohledně formy
poskytování dat, rozšiřování dat databáze
ZABAGED®, předmětu a obsahu výsledků
zeměměřických činností ověřovaných fyzickou
osobou s úředním oprávněním a další náležitosti,
které umožňuje upravit ve vyhlášce zmocňovací
ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých
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zákonů souvisejících s jeho zavedením.
Klíčová slova

Klíčový, A1181: Zeměměřičství, Český úřad
zeměměřičský a katastrální, definice: NE,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování: ANO,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí)
Číslo předpisu
100/2001 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1384: Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na
životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a
související činnosti
Popis předpisu
Zákon upravuje posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických
osob, právnických osob, správních úřadů a
územních samosprávných celků (obcí a krajů) při
tomto posuzování.
Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 21
Ministerstvo
informacím

a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na
životní prostředí,
c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1
sloupcích A a u záměrů, jejichž oznamovatelem je
Ministerstvo obrany, i ve sloupcích B a jejich změn,
d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené
území tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více
krajů nebo na území národního parku nebo chráněné
krajinné oblasti8a) nebo pokud dotčené území tvoří území
celého státu,
e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy
Evropských společenství informace v oblasti posuzování
vlivů na životní prostředí,
f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,
g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný
orgán kraje, pokud si tuto působnost v jednotlivém případě
vyhradilo,
h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování
a evidenci všech vydaných závěrů zjišťovacích řízení a
stanovisek,
i) uděluje a odnímá autorizaci,
j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku
seznam držitelů autorizace,
k) do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků
a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich
posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
l) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky
územního rozvoje na životní prostředí, stanovisko k
posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje na
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životní prostředí a je dotčeným orgánem při jejich
pořizování,
m) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
informace o možnostech domáhat se žalobou zrušení
rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Orgány kraje
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 22
k prostorovým informacím

Orgány kraje
a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1
sloupcích B a jejich změn a záměrů uvedených v § 4 odst. 1
písm. d) a e),
b) zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené
území zasahuje výlučně do územního obvodu kraje, není-li
příslušné ministerstvo podle § 21 písm. d),
c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno
vyhotovení každého jimi vydaného závěru zjišťovacího řízení
a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,
d) do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků
a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich
posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
e) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního
plánu na životní prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho
pořizování.

Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické
stanice
§ 23
(5) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na
životní prostředí podle tohoto zákona je z hlediska vlivů na
veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a
koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné
krajské hygienické stanice v ostatních případech.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
§ 23
(6) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na
životní prostředí podle tohoto zákona z hlediska záměrů
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I bodě
2.5, bodech 3.2 až 3.5 a kategorii II bodě 3.5 je Státní úřad
pro jadernou bezpečnost

Česká inspekce životního prostředí
§3
e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy
chráněné zvláštními právními předpisy a jehož územně
správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká
inspekce životního prostředí

Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí,
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
- Ve smyslu § 3 písm. e) např.:
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
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ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve
znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.
Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

neupravuje

Předpis pouze v § 23 stanovuje obecnou
povinnost
příslušných
úřadů,
dotčených
správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků dokumenty zpracované
v rámci posuzování zpřístupnit podle zákona č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí.
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
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předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

ANO
Při posuzování vlivů na životní prostředí jsou
vyžadována stanoviska dotčených orgánů, forma
a prostředky nejsou zákonem stanoveny.

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve § 8 – dokumentace předkládaná oznamovatelem
veřejném prostoru
záměru. Od oznamovatele záměru požadována
dokumentace v písemné i elektronické podobě,
lze však upustit od elektronické formy mapových,
obrazových nebo grafických příloh dokumentace.
Příloha 3 – náležitosti oznámení, část F.
Doplňující údaje – mapová a jiná dokumentace
týkající se údajů v oznámení – bez bližší
specifikace nebo požadavků na přesnost.
Příloha 3a – oznámení podlimitního záměru,
přílohou mapy širších vztahů s označením
umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní
zástavbě - bez bližší specifikace nebo požadavků
na přesnost.
Příloha 4 – přílohy k dokumentaci mohou být i
například mapové, obrazové a grafické - bez bližší
specifikace nebo požadavků na přesnost.
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
neupravuje tvorbu a správu prostorových dat
jako takovou – s ohledem na vágní pojmy jako
„mapové podklady“ by bylo žádoucí upřesnit
parametry prostorových dat vyžadovaných dle
tohoto zákona.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Vazby na řadu zákonů s ohledem na okruh
právních předpisů
možných dotčených správních úřadů při
vyžadování stanovisek v rámci posuzování vlivů
na životní prostředí. Nejvýznamnější vazba na
zákon o územním plánování a stavebním řádu –
stavební úřady ve svém stanovisku hodnotí
soulad záměru s územně plánovací dokumentací.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Zákon neřeší formát, rozsah ani přesnost
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, prostorových dat a informací, které jsou na jeho
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně podkladě předkládány.
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
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současných právních předpisech
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

nejsou

Klíčová slova

Zákon o krajích (krajské řízení)
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

V rámci dalších prací na GeoInfoStrategii
doporučujeme navázat vyžadované přílohy dle
tohoto zákona na NIPI, případně alespoň upřesnit
jejich formát, rozsah, přesnost a možnost sdílení
a poskytování v rámci subjektů veřejné správy
pro účely posuzování vlivů na životní prostředí.
Podpůrný, A1384: Posuzování vlivů záměrů a
koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces
SEA) a související činnosti, Ministerstvo
životního prostředí, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: ANO, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

129/2000 Sb.
Podpůrný
A1097: Krajské zřízení (zákon o krajích)

Popis předpisu

Předpis vymezuje postavení a působnost krajů,
jejich samosprávnou působnost a také jejich
přenesenou působnost, dále strukturu a
oprávnění orgánů kraje, a zvláště kompetence
zastupitelstva kraje, počet jeho členů, základní
pravidla jeho jednání.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Státní orgány a orgány obcí
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 15
k prostorovým informacím

(2) Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na
požádání bezplatně údaje a informace pro výkon jejich
působnosti. Tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a
orgánům obcí. Ochrana údajů a utajovaných informací podle
zvláštních právních předpisů7) zůstává nedotčena.

Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
zákon č. 358/2013 Sb., o poskytování
údajů z katastru nemovitostí

Definice
ANO
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), § 1
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení (1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo
na samosprávu.
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(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 67
(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou
věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo
zvláštnímu orgánu. Krajský úřad
a) přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení
podle zvláštních zákonů, pokud není zákonem tato
působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví
jinak,
b) ukládá sankce podle zákona,
c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
d) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního
systému kompatibilního s informačními systémy veřejné
správy,
e) provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí,
f) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,
g) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

ANO
§ 67 – kraj zabezpečuje koordinaci výstavby a
provozu informačního systému kompatibilního
s informačními systémy veřejné správy

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
dtto

Popis současných způsobů jejich využívání ve § 15 kraj může požádat státní orgány a orgány
veřejném prostoru
obcí o údaje a informace z jejich působnosti (tedy
i o prostorová data). Dle § 15 odst. 3 je kraj
oprávněn při výkonu své působnosti bezplatně
využívat údajů katastru nemovitostí.
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Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Obecná právní norma vymezující kraj jako vyšší
právních předpisů
územně samosprávný celek a jeho působnosti –
promítá se do celé řady právních předpisů.
Z hlediska prostorových informací přímá vazba na
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (§
55 odst. 5) a zákon č. 358/2013 Sb., o
poskytování údajů z katastru nemovitostí (§9).
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Právní úprava je dostatečně obecná, aby krajům
umožnila zpracovávat, sdílet a poskytovat
prostorové informace a data.

Klíčová slova

Podpůrný, A1097: Krajské zřízení (zákon o
krajích), Ministerstvo vnitra, definice:ANO,
přesnost: NE, sdílení: ANO, poskytování:ANO,
duplicity nebo multiplicity:NE

Zákon o hlavním městě Praze
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

Z hlediska prostorových dat a informací možnost
nikoli povinnost zpracovávat, poskytovat a sdílet
data. Zpracování a předávání prostorových
informací, právo na bezplatné využívání údajů
katastru nemovitostí.

131/2000 Sb.
Podpůrný
A1098: Hlavní město Praha (Zákon o hlavním
městě Praze)
Obecná právní norma vymezující povahu a
působnost hl. m. Prahy jako hlavního města
České republiky, kraje a obce.
Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Hlavní město Praha
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 13
k prostorovým informacím
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(2) O názvech ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i
dalších veřejných prostranství rozhoduje hlavní město
Praha, a to zpravidla na základě návrhů podaných
městskými částmi. Shodné názvy ulic, silnic, náměstí, parků
a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství jsou
vyloučeny. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se
nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného
života.
§ 14
(5) O číslování budov rozhoduje hlavní město Praha.
Číslování budov popisnými a evidenčními čísly se provádí
zvlášť pro každé katastrální území. Každé popisné nebo
evidenční číslo budovy musí být v rámci každého
katastrálního území jedinečné. Čísla popisná a evidenční,
která byla přidělena, nelze užít opakovaně, a to ani v
případě přečíslování budov podle odstavce 7. Číslo
orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová
budova stojí na místě budovy zaniklé.

Vazby na související právní předpisy

-

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000
Sb., o způsobu označování ulic a
ostatních veřejných prostranství názvy, o
způsobu použití a umístění čísel k
označení budov, o náležitostech ohlášení
o přečíslování budov a o postupu a
oznamování přidělení čísel a dokladech
potřebných k přidělení čísel.

ANO
ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A
JEHO ZMĚNY
§ 11
(1) Území hlavního města Prahy tvoří katastrální území
uvedená v příloze tohoto zákona.
(2) Území městských částí vymezí za podmínek stanovených
v odstavcích 3 až 9 Statut.
(3) Změny hranic mezi městskými částmi se uskutečňují na
základě dohody zúčastněných městských částí po projednání
s příslušným katastrálním úřadem a se souhlasem
zastupitelstva hlavního města Prahy.
(4) Dvě nebo více městských částí, které spolu sousedí, se
mohou na základě vzájemné dohody a se souhlasem
zastupitelstva hlavního města Prahy sloučit. Městská část se
může na základě dohody a se souhlasem zastupitelstva
hlavního města Prahy připojit k jiné městské části, se kterou
sousedí.
(5) Dohodu o sloučení městských částí nebo o připojení
městské části lze uzavřít na základě rozhodnutí
zastupitelstev dotčených městských částí, pokud do 30 dnů
od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na
konání místního referenda o této věci. Je-li podán takový
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návrh, je k uzavření dohody o sloučení městských částí nebo
o připojení městské části nutné souhlasné rozhodnutí
místního referenda konaného v městské části, ve které byl
podán návrh na jeho konání.
(6) Dohoda o sloučení městských částí nebo připojení
městské části musí obsahovat
a) den, měsíc a rok, ke kterému se městské části slučují,
nebo se městská část připojuje,
b) název městské části a sídlo jejích orgánů, jde-li o sloučení
městských částí,
c) popis hranic městské části po sloučení nebo připojení,
d) určení majetku, včetně finančních prostředků, ostatních
práv a závazků právnických osob a organizačních složek
slučovaných městských částí nebo městské části, která se
připojuje.
(7) Právním nástupcem všech sloučených nebo připojených
městských částí je městská část vzniklá jejich sloučením
nebo městská část, která při připojení městské části
nezaniká. Na tuto městskou část přechází majetek, včetně
finančních prostředků a organizačních složek zanikajících
městských částí, ostatní práva a závazky těchto městských
částí, včetně jejich práva zakladatele a zřizovatele
právnických osob, a to dnem, ke kterému se městské části
slučují, nebo se městská část připojuje. Nově vzniklá
městská část nebo městská část, která při připojení
nezanikla, zašle opis dohody Ministerstvu vnitra (dále jen
"ministerstvo"), příslušnému katastrálnímu úřadu a
finančnímu úřadu.
(8) Sloučení nebo připojení městských částí lze provést jen k
počátku kalendářního roku. Žádost o souhlas se sloučením
nebo připojením městské části musí být podána hlavnímu
městu Praze nejpozději do 30. června kalendářního roku,
má-li být sloučení nebo připojení městské části provedeno k
1. lednu následujícího kalendářního roku.
(9) Dohoda o sloučení městských částí nebo dohoda o
připojení městské části k jiné městské části jsou podkladem
k zápisu změny práv dotčených městských částí k
nemovitostem do katastru nemovitostí záznamem.
§ 12
(1) Připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze nebo
oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí,
od hlavního města Prahy je možné provést pouze zákonem.
Změny hranic hlavního města Prahy, při nichž nedochází k
připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze, nebo k
oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí,
od hlavního města Prahy, se uskutečňují na základě dohody
hlavního města Prahy a sousední obce po projednání s
příslušnými katastrálními úřady. Uzavření dohody se oznámí
Ministerstvu financí, Českému úřadu zeměměřickému a
katastrálnímu a příslušným finančním úřadům.
(2) Vysloví-li občané městské části, která má alespoň 500
obyvatel a územně sousedí s jinou obcí, v místním referendu
souhlas s oddělením této městské části od hlavního města
Prahy, je zastupitelstvo hlavního města Prahy povinno ve
lhůtě 90 dnů ode dne konání místního referenda podat
Poslanecké sněmovně návrh zákona o změně území
hlavního města Prahy.
Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných
prostranství a číslování budov
§ 13
(1) Městské části mají své názvy, které stanoví Statut.
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(2) O názvech ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i
dalších veřejných prostranství rozhoduje hlavní město
Praha, a to zpravidla na základě návrhů podaných
městskými částmi. Shodné názvy ulic, silnic, náměstí, parků
a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství jsou
vyloučeny. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se
nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného
života.
(3) Náklady spojené s označením ulic a ostatních veřejných
prostranství a případným přečíslováním budov hradí hlavní
město Praha ze svého rozpočtu. Vlastník nemovitosti je
povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením
ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti;
v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí
být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
(4) K pojmenování ulice nebo jiného veřejného prostranství,
jejich přejmenování nebo zániku dochází zápisem do
základního registru územní identifikace, adres a
nemovitostí.
§ 14
(1) Budovy musí být označeny popisnými čísly, nestanoví-li
zákon jinak.
(2) Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné,
c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o
zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků
do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží
veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do
40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se
neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho
celku.
(4) K usnadnění orientace se budovy v jednotlivých ulicích a
na jiných veřejných prostranstvích označují vedle popisného
čísla ještě číslem orientačním.
(5) O číslování budov rozhoduje hlavní město Praha.
Číslování budov popisnými a evidenčními čísly se provádí
zvlášť pro každé katastrální území. Každé popisné nebo
evidenční číslo budovy musí být v rámci každého
katastrálního území jedinečné. Čísla popisná a evidenční,
která byla přidělena, nelze užít opakovaně, a to ani v
případě přečíslování budov podle odstavce 7. Číslo
orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová
budova stojí na místě budovy zaniklé.
(6) Vlastník budovy je povinen na svůj náklad označit
budovu číslem určeným hlavním městem Prahou a udržovat
je v řádném stavu.
(7) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro
to vážné důvody. Dojde-li k přečíslování, hradí náklady s tím
spojené hlavní město Praha.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství
názvy,
b) způsob použití a umístění čísel k označení budov,
c) náležitosti ohlášení o přečíslování budov.
§ 14a
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(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje hlavní město Praha
a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující
stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na
základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu,
b) v ostatních případech na základě písemné žádosti
vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a
doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání;
přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka
budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru
nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 14 odst. 2
písm. c).
(2) Hlavní město Praha sdělí v případě podle odstavce 1
písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o
čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k
městské části, název ulice, do níž stavební objekt náleží, a
údaje o čísle orientačním.
(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo
orientačního vydá Magistrát hlavního města Prahy vlastníku
budovy písemný doklad.
(4) Při zániku budovy hlavní město Praha přidělená čísla
zruší.
(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se
přidělená čísla orientační zrušují.
(6) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy
dochází zápisem do základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí.
§ 14b
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

neupravuje

Čísla popisná a evidenční - § 14a
§ 14a
(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje hlavní město Praha
a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující
stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na
základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu),
b) v ostatních případech na základě písemné žádosti
vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a
doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání;
přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka
budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru
nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 14 odst. 2
písm. c).
(2) Hlavní město Praha sdělí v případě podle odstavce 1
písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o
čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k
městské části, název ulice, do níž stavební objekt náleží, a
údaje o čísle orientačním.
(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo
orientačního vydá Magistrát hlavního města Prahy vlastníku
budovy písemný doklad.
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(4) Při zániku budovy hlavní město Praha přidělená čísla
zruší.
(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se
přidělená čísla orientační zrušují.
(6) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy
dochází zápisem do základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve § 11 – území hl. m. Prahy a jeho změny
veřejném prostoru
§§ 13 – 14b - názvy městských částí, ulic, a
veřejných prostranství, číslování budov
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Obecná právní norma vymezující povahu a
právních předpisů
působnost hl. m. Prahy jako samosprávného
územního celku.
Z hlediska prostorových informací:
§§ 13 – 14a ve spojení s §§ 25 – 26a mají vazbu
na § 29 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí + zákon č. 111/2009 Sb., o
základních registrech
§ 14a – vazba na zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu při
přidělování čísel popisných (§ 121 odst. 2)
§ 14 odst.
navazuje
326/2000
ostatních

8 – zmocňovací ustanovení – na něj
Vyhláška Ministerstva vnitra č.
Sb., o způsobu označování ulic a
veřejných prostranství názvy, o
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způsobu použití a umístění čísel k označení
budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování
budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a
dokladech potřebných k přidělení čísel,
§ 36 odst. 1 – odkaz na § 8 zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí – označení
nemovitostí při dispozici s majetkem hl. m. Prahy,
resp. městských částí.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Právní úprava je dostatečně obecná, aby krajům
umožnila zpracovávat, sdílet a poskytovat
prostorové informace a data.

Klíčová slova

Podpůrný, A1098: Hlavní město Praha (Zákon o
hlavním městě Praze), Ministerstvo vnitra,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Z hlediska prostorových dat a informací možnost
nikoli povinnost zpracovávat, poskytovat a sdílet
data. Zpracování a předávání prostorových
informací. Spolupráce s orgány státní správy dle
výše uvedených ustanovení by mohla být vedena
nad prostorovými daty, která by byla předmětem
NIPI. Stejně jako u obcí, je třeba vyžádat
upřesnění agend, ve kterých by NIPI pomohla
zefektivnit správu věcí veřejných.

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Číslo předpisu
139/2002Sb.
Druh předpisu
Klíčový
Kód a název agendy
A1025: Pozemkové úpravy
Popis předpisu

Předpis upravuje řízení o pozemkových úpravách
a působnost Státního pozemkového úřadu při
tomto řízení.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Státní pozemkový úřad
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 19
k prostorovým informacím
Státní pozemkový úřad
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a) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich
provádění, v případě potřeby nezbytnou projektovou
činnost sám provádí,
b) zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických
plánů osobami s odbornou způsobilostí podle zvláštního
právního předpisu,
c) koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s
dalšími orgány podle § 6 odst. 6 vazbu návrhů pozemkových
úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci
a tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňuje
stanoviska k územním plánům a regulačním plánům,
d) předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na
jejichž základě dochází ke změně vlastnických práv k
pozemkům,
e) zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace
pozemkových úprav,
f) soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti
pozemkových úprav,
g) zajišťuje změny map bonitovaných půdně ekologických
jednotek podle § 8 odst. 4, zabezpečuje jednotné vedení a
aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických
jednotkách v číselném a mapovém vyjádření a hradí náklady
spojené s aktualizací bonitovaných půdně ekologických
jednotek,
h) poskytuje údaje o bonitovaných půdně ekologických
jednotkách, pokud tyto údaje nejsou již součástí katastru
nemovitostí,
i) hradí náklady podle § 17, dále nezbytné náklady spojené s
oceněním věci, identifikací parcel a vyměřením pozemků,
j) přijímá peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17,
k) vyjadřuje se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a
stavebním řízení není v rozporu s plánem společných
zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav,
l) zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu
pozemkových úprav na zásady územního rozvoje,
m) po vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových
úprav do katastru nemovitostí uděluje souhlas se zatížením
nebo zcizením pozemků nebo jejich částí zahrnutých do
obvodu pozemkových úprav, a to až do vydání rozhodnutí o
výměně nebo přechodu vlastnických práv,
n) uděluje a popřípadě odnímá úřední oprávnění o odborné
způsobilosti k projektování pozemkových úprav,
o) podílí se na obnově katastrálního operátu,
p) zajišťuje zejména pro potřeby správních úřadů a
organizačních složek státu lustraci nemovitostí v majetku
České republiky.

Vazby na související právní předpisy

-

-

-

-

zákon č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
vyhláška Ministerstva zemědělství č.
327/1998,
kterou
se
stanoví
charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich
vedení a aktualizaci,
vyhláška Ministerstva zemědělství č.
13/2004 o postupu při provádění
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pozemkových úprav a náležitostech
návrhu pozemkových úprav.
Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o Zpracování soupisu nároků (§8)
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Návrh pozemkových úprav (§9)

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

Pravidla postupu při provádění pozemkových
úprav dále stanoví Vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 13/2004
Podle § 19 písm. e) Státní pozemkový úřad
zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré
dokumentace pozemkových úprav, podle písm. g)
zajišťuje změny map bonitovaných půdně
ekologických jednotek podle § 8 odst. 4,
zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů
o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v
číselném a mapovém vyjádření a hradí náklady
spojené s aktualizací bonitovaných půdně
ekologických jednotek. Podrobnosti zákon
neupravuje.
Podle § 19 písm. f) Státní pozemkový úřad
soustřeďuje a poskytuje informační údaje z
oblasti pozemkových úprav, podle písm. h)
poskytuje údaje o bonitovaných půdně
ekologických jednotkách, pokud tyto údaje
nejsou již součástí katastru nemovitostí.
Podrobnosti zákon neupravuje.
ANO
Upravuje odkazem – v § 9 odst. 4 - Podkladem
pro návrh komplexních pozemkových úprav
je zaměření předmětů, které zůstanou obsahem
souboru geodetických informací katastru
nemovitostí i po ukončení pozemkových úprav
a dalších polohopisných prvků potřebných pro
zpracování
návrhu
pozemkových
úprav,
s geometrickým základem a přesností podle
zvláštního právního předpisu, nejsou-li již se
stejnou kvalitou geometricky a polohově určeny
v katastru nemovitostí. Je-li to na základě
posouzení pozemkovým úřadem účelné,
vyhotovuje se tento podklad i pro návrh
jednoduchých pozemkových úprav. Výsledky
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zeměměřických činností, které mají tvořit
podklad pro návrh pozemkových úprav, musí být
ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno
úřední oprávnění podle zvláštního právního
předpisu.
Přesnost stanovená odkazem na katastrální
zákon a vyhlášku ve spojení s ověřením ÚOZI je
dostatečná a osobu ÚOZI garantovaná –
v současnosti není v naší legislativě lepší nástroj.
Pozn.: odkazy formou poznámky pod čarou je
třeba v rámci legislativních změn aktualizovat,
odkazují na zrušenou legislativu na úseku
katastru nemovitostí!
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 19 – působnost SPÚ mimo jiné zahrnuje:
c)
koordinuje v součinnosti s orgány
územního plánování a s dalšími orgány podle § 6
odst. 6 vazbu návrhů pozemkových úprav na
sídelní
struktury
a
územně
plánovací
dokumentaci a tvorbu a ochranu životního
prostředí a krajiny; uplatňuje stanoviska k
územním plánům a regulačním plánům,
d)
předkládá příslušnému katastrálnímu
úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně
vlastnických práv k pozemkům,
e)
zabezpečuje uložení a zpřístupnění
veškeré dokumentace pozemkových úprav,
f)
soustřeďuje a poskytuje informační údaje
z oblasti pozemkových úprav,

§ 20 druhá věta: Veškeré údaje a podklady
vyžadované pozemkovým úřadem v řízení o
pozemkových úpravách a pro činnost podle § 15
a 19 poskytují zeměměřické a katastrální orgány
a další správní úřady a jiné osoby bezúplatně.
Prostředky poskytování údajů ani další
podrobnosti nejsou zákonem stanoveny.
Popis současných způsobů jejich využívání ve V podstatě veškerá činnost v rámci pozemkových
veřejném prostoru
úprav se děje nad prostorovými daty a
informacemi, dochází i přímo ke zpracování
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prostorových dat a informací a jejich předávání
v rámci veřejné správy. Jde zejména o tyto
činnosti:
- Zpracování soupisu nároků (§8)
- Návrh pozemkových úprav (§9) –
zahrnuje zaměření skutečného stavu
předmětů
úprav,
které
nejsou
s potřebnou
přesností
evidovány
v katastru
nemovitostí,
zjišťování
průběhu hranic pozemků, stanovení
obvodu pozemkových úprav – předložení
seznamu parcel katastrálnímu úřadu za
účelem vyznačení poznámky o zahájení
pozemkových úprav, plán společných
zařízení, návrh nového uspořádání
pozemků, vykupování/směna pozemků,
zřizování věcných břemen na dotčených
pozemcích,
zajištění
zeměměřické
činnosti pro obnovu katastrálního
operátu.
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Potenciálně by mohlo docházet k duplicitám,
nicméně ne na základě zákona. Podklady pro
návrh pozemkových úprav poskytované geodety
projektantům pozemkových
úprav obsahují
velké množství dat (informace o území), která
slouží pro zpracování projektu. V konečném
výsledku, který je zanesen do katastru
nemovitostí, se však neprojeví (zde se promítnou
jen nové hranice pozemků apod.) – zůstává tedy
balík dat, která nejsou sdílena, poskytována,
pouze zpracována. Zde je teoreticky možnost, že
v rámci dalších činností (např. projekční činnost
pro stavby) může docházet k novému pořizování
prostorových dat a informací dalšími subjekty
např. pro účely stavebního řízení. Uložení
takových dat v rámci projektu NIPI by mohlo tuto
duplicitu odstranit, výsledky měření v rámci
pozemkových úprav jsou totiž dostatečně přesné
a využitelné i pro ostatní projekční činnost, tudíž i
pro vytváření map s menšími požadavky na
přesnost.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných §§ 2, 8, 9 - významná vazba na legislativu
právních předpisů
z oblasti katastru nemovitostí, těsná spolupráce
s katastrálním úřadem.
§ 2 – výsledky pozemkových úprav jako podklad
pro územní plánování - vazba na zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu
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§ 8 – vazba na vyhlášku Ministerstva zemědělství
č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci (BPEJ jsou
vedeny v celostátní databázi, jejíž součástí jsou i
mapy). Pozn.: ve vyhlášce je chybně uvedeno, že
slouží k provedení zákona č. 284/1991 Sb., který
byl nahrazen zákonem č. 139/2002 Sb.!
§ 19 - vazba na zákon o Státním pozemkovém
úřadu.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Není třeba upravovat, jde o velmi obecnou
normu, která zastřešuje speciální odvětvové
zákony.

Klíčová slova

Klíčový,
A1025:
Pozemkové
úpravy,
Ministerstvo
zemědělství,
definice:
NE,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování: ANO,
duplicity nebo multiplicity: NE

Je třeba se zaměřit na lepší využití prostorových
dat pořízených v rámci pozemkových úprav a
dále nevyužívaných a nesdílených – viz předchozí
bod.

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

218/2000 Sb.
Podpůrný
A388: Veřejné rozpočty

Popis předpisu

Norma
stanovuje
pravidla
hospodaření
s rozpočtovými prostředky České republiky.

Gestor předpisu

Ministerstvo financí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
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Vazby na související právní předpisy

-

zákon
č. 2/1969
Sb.,
o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (kompetenční zákon)

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
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Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Obecná právní norma k financování státní správy.
právních předpisů
§ 10 – odkaz na zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Předmětem předpisu nejsou jednotlivé agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, státní správy, tudíž nelze hodnotit.
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
De lege ferenda dle našeho názoru není třeba
zvlášť upravovat tento právní předpis, pokud
bude jasně daná kapitola státního rozpočtu dle
kompetenčního zákona.
Klíčová slova

Podpůrný, A388: Veřejné rozpočty, Ministerstvo
financí, definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Číslo předpisu
219/2000 Sb.
Druh předpisu
Klíčový
Kód a název agendy
A24: Hospodaření s majetkem státu
Popis předpisu

Zákon upravuje způsoby a podmínky hospodaření
s majetkem České republiky, vystupování státu v
právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a
zánik organizačních složek státu.

Gestor

Ministerstvo financí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Úřad pro zastupování
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu majetkových
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

státu

ve

věcech

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní
správy
České
republiky
(kompetenční zákon),
zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
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(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

14a
(1) Zřizuje se centrální registr administrativních budov, jehož
provozovatelem je Úřad a správcem Ministerstvo financí.
Centrální registr administrativních budov je neveřejným
informačním systémem, který slouží organizačním složkám k
účelnému a hospodárnému využívání
a) budov a dalších souvisejících nemovitých věcí nebo jejich
částí ve vlastnictví státu, které se nacházejí na jeho území a
které slouží nebo mají sloužit pro soudní, zákonodárné,
správní a související činnosti v rámci plnění funkcí státu,
b) budov a dalších souvisejících nemovitých věcí nebo jejich
částí na území státu, které nejsou v jeho vlastnictví, ale pro
soudní, zákonodárné, správní a související činnosti v rámci
plnění funkcí státu jsou organizačními složkami užívány nebo
požívány.
(2) Organizační složka poskytuje do centrálního registru
administrativních budov způsobem umožňujícím dálkový
přístup úplné a pravdivé údaje o nemovitých věcech
uvedených v odstavci 1 a o jejich částech.
(3) Centrální registr administrativních budov přebírá a
využívá údaje z informačního systému katastru nemovitostí
a ze základního registru územní identifikace, adres a
nemovitostí. Organizační složka poskytuje do centrálního
registru administrativních budov pouze ty údaje, které z
těchto informačních systémů nelze získat. Strukturu a
rozsah
údajů
vedených
v
centrálním
registru
administrativních budov, termíny pro jejich poskytování,
jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby
organizační složky, která údaje poskytla, a dalších
organizačních složek upraví prováděcí právní předpis.
(4) Změny ve využívání majetku evidovaného v centrálním
registru administrativních budov a nakládání s ním se
uskutečňují na základě rozhodnutí vlády nebo jí pověřeného
poradního a koordinačního orgánu vlády. Vláda usnesením
vydá statut tohoto orgánu a upraví v něm zejména jeho
působnost, složení a základní pravidla pro jeho práci a pro
přípravu a předkládání návrhů na změny ve využívání
uvedeného majetku a na nakládání s ním. Rozhodnutí vlády
nebo jí pověřeného orgánu podle věty první nenahrazují
právní nebo jiné jednání podle tohoto zákona.
(5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije, jedná-li se o
majetek, s nímž přísluší hospodařit Kanceláři Poslanecké
sněmovny, Kanceláři Senátu nebo Ústavnímu soudu; změny
ve využívání tohoto majetku a nakládání s ním se
uskutečňují na základě rozhodnutí příslušného orgánu
Poslanecké sněmovny, Senátu nebo Ústavního soudu.

Správa prostorových dat o prostorových Viz § 14a, chybí prováděcí právní předpis
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost

NE
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Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje definice prostorového objektu
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

ANO
§ 14a (plné znění viz výše) -zřizuje se centrální
registr administrativních budov – informační
systém pro organizační složky státu, využívá
údaje z IS katastru nemovitostí a RÚIAN,
organizační složka poskytuje do registru pouze ty
údaje, které z těchto IS nelze získat, strukturu a
rozsah údajů registru stanoví prováděcí právní
předpis (nařízení vlády – nevyšlo, naplňování
registru je realizováno na základě usnesení vlády
č. 954 ze dne 20. prosince 2012, o Centrálním
registru administrativních budov a dalších); nejde
o sdílení prostorových dat, ale prostorových
informací

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve § 14a – viz výše; zákon uvádí, že jde o systém
veřejném prostoru
neveřejný, nicméně webová stránka registru
umožňuje jeho omezené využití i pro veřejnost.
Registr má vyřešit dosavadní absenci aktuálního
celostátního přehledu o administrativních
objektech v majetku státu, o jejich obsazenosti a
dislokaci státních zaměstnanců. Registr na
základě získaných informací umožní maximální
využití státních objektů.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě nejsou duplicity
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných chybí prováděcí právní předpis k § 14a
právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou

Chybí prováděcí právní předpis – nařízení vlády
k centrálnímu registru budov, který by stanovil
strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním
registru administrativních budov a termíny pro
jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky
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prostorové informace nijak zohledněny

jejich sdílení. Usnesení vlády, která se k tématu
váží, nepovažujeme za dostatečnou právní jistotu
s ohledem na možnosti využití registru veřejností
a právní povahu usnesení vlády jako takovou
(zejména okruh subjektů, pro které jsou usnesení
vlády závazná). S ohledem na chybějící právní
úpravu nelze zanalyzovat, jaká data, v jakém
rozsahu, formátu apod. jsou v registru
zpracována.

Manažerské shrnutí

De lege ferenda je třeba přijmout nařízení vlády
specifikující prostorová data a informace a
nakládání s nimi dle § 14a tohoto zákona a
v rámci NIPI počítat se začleněním tohoto
registru, který je naplněn a jehož data by mohla
sloužit jako podklad pro další činnost veřejné
správy. Je na zvážení, zda má být registr ze
zákona veřejný či neveřejný – de lege lata je
neveřejný, byť jsou jeho stránky přístupné
veřejnosti, je třeba otevřít systém ze zákona
minimálně pro územně samosprávné celky a
zkušeností získaných při naplňování registru (s
pasportizací staveb apod.) využít při rozvoji NIPI.

Klíčová slova

Klíčový, A24: Hospodaření s majetkem státu,
Ministerstvo financí, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: ANO, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Číslo předpisu
256/2013 Sb.
Druh předpisu
Klíčový
Kód a název agendy
A124: Katastr nemovitostí
Popis předpisu

Zákon vymezuje katastr nemovitostí jako veřejný
seznam, který obsahuje soubor údajů o
nemovitých věcech vymezených tímto zákonem
zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické
a polohové určení a zápis práv k těmto
nemovitostem.

Gestor předpisu

Český úřad zeměměřický a katastrální

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 66
(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví
informacím

a) obsah souboru geodetických informací v rozsahu
uvedeném v § 5 odst. 2 písm. a) tak, aby obsahoval údaje
nezbytné pro plnění účelů, ke kterým katastr slouží podle §
1 odst. 2,
b) obsah souboru popisných informací v rozsahu uvedeném
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v § 5 odst. 2 písm. b) tak, aby obsahoval údaje nezbytné pro
plnění účelů, ke kterým katastr slouží podle § 1 odst. 2,
c) činnost při správě a obnově katastrálního operátu v
rozsahu nezbytném pro aktualizaci údajů, které jsou podle §
4 obsahem katastru,
d) formulář pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu, jehož obsah je vymezen v § 14 odst. 1,
e) postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých
listinách pro zápis do katastru, nejsou-li podpisy úředně
ověřeny,
f) formáty a další technické parametry písemností v
elektronické podobě přijímaných k zápisu práv, které jsou
postačující pro zachování jejich čitelnosti a dlouhodobé
uchovatelnosti,
g) listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon
stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká,
mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na
jejímž základě se tato změna zapíše do katastru,
h) zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování
geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků v rozsahu
nezbytném k vedení a správě souboru geodetických
informací,
i) označování územních hranic obcí a hranic pozemků
trvalým způsobem, aby bylo možné tyto hranice v terénu
vyhledat,
j) podmínky pro poskytování a šíření údajů z katastru a
formu poskytovaných údajů tak, aby sloužily k plnění účelů
stanovených v § 1 odst. 2, a úplaty za ně tak, aby celkový
příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na
shromažďování údajů katastru, jejich vytváření, reprodukci a
šíření,
k) podmínky poskytování služby sledování změn v katastru
zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o
postupu zápisů elektronickými prostředky.
(2) Pro stanovení náležitostí podle odstavce 1 písm. a), c), h)
a i) lze využít hodnot a postupů stanovených českou
technickou normou.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Zeměměřičský úřad
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

-

-

zákon
č.
359/1992
Sb.,
o
zeměměřických
a
katastrálních
orgánech,
vyhláška č. 357/ 2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška),
vyhláška č.
358/2013 Sb., o
poskytování údajů z katastru
nemovitostí,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Definice
ANO
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), § 2
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
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(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od
sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí
katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou
regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním
souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu
zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí
druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití
pozemků,
b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově
určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním
číslem,
c)stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří,
d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební
parcelou,
l) budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným
základem, která je prostorově soustředěna a navenek
převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní
konstrukcí,
m)drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím,
pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5
m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k
zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování
myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a
výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže,
skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu,
požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného
zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba
vodního díla.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o § 28 -32 - Zápis jiných údajů do katastru
prostorových objektech nebo citace ustanovení § 40 – 46 - Obnova katastrálního operátu
konkrétního předpisu o tomto popisu
§ 50 -Změna údajů o geometrickém a polohovém
určení
Správa prostorových dat o prostorových Správa katastru - § 28 - 56
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro § 55
konkrétní data nebo produkty a podmínek (1) Katastrální úřad na požádání vyhotoví z katastrálního
operátu výpis, opis nebo kopii, jakož i identifikaci parcel.
poskytování obecně
(2) Výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakož i
identifikace parcel vyhotovené katastrálním úřadem ve
formě stanovené prováděcím právním předpisem jsou
veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru k
okamžiku, který je na nich uveden. Pokud jsou poskytované
údaje katastru vedeny v elektronické podobě, poskytuje je
kterýkoli katastrální úřad z celého území České republiky.
(3) K údajům katastru vedeným v elektronické podobě může
každý získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě za
úplatu a za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem.
(4) Údaje katastru se poskytují i v jiné formě stanovené
prováděcím právním předpisem. Pokud právní předpis
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stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje
jiným orgánům veřejné moci, děje se tak bezúplatně.
(5) Údaje katastru ve formě podle odstavců 3 a 4 se
poskytují územním samosprávným celkům k výkonu jejich
působnosti bezúplatně. Údaje katastru ve formě podle
odstavce 3 se k výkonu jejich působnosti poskytují
bezúplatně i organizačním složkám státu.
(6) Na základě údajů katastru se poskytuje služba sledování
změn v katastru zajišťující informování vlastníků a jiných
oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.
(7) Z údajů katastru se vytváří souhrnné přehledy o půdním
fondu, které Český úřad zeměměřický a katastrální
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 56
Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního
systému veřejné správy podle jiného právního předpisu

Podrobnosti upravuje vyhláška č. 358/2013 Sb., o
poskytování údajů z katastru nemovitostí.
Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

ANO
§ 48 – geometrický plán jako součást vkladových
listin musí být ověřen, že náležitostmi a přesností
odpovídá platným právním předpisům –
garantem je osoba úředně oprávněného
zeměměřického inženýra.

Nejednoznačně či odlišně použité definice
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu

Podrobnosti ohledně přesnosti prostorových dat,
která jsou předmětem evidence v katastru
nemovitostí, stanoví prováděcí vyhláška č.
357/2013 Sb., která je v této analýze pojednána
samostatně.
obsahuje definice pojmů budova, pozemek,
stavební pozemek, drobná stavba – pro účely
katastrálního zákona jsou definice dostatečné,
drobná odlišnost u pojmu budova v oceňovacím
zákoně (nepodstatná odlišnost)

Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 52 – každý má právo nahlížet do katastru,
pořizovat si z něj opisy, výpisy nebo náčrty a
získávat z něj údaje ze Sbírky listin, pokud není
stanoveno jinak (nahlížením nelze získávat údaje
z přehledu vlastnictví z území ČR, ze sbírky listin a
o dosažených cenách nemovitostí); poskytování
údajů ze sbírky listin či pozemkové knihy se
provádí poskytnutím kopií písemností v listinné
podobě, výstupů vzniklých převedením listiny do
elektronické podoby nebo naopak, duplikátů
písemností v elektronické podobě, přičemž tyto
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údaje lze poskytnout osobě, která prokáže svoji
totožnost (stejně jako údaje o dosažených cenách
nemovitostí a přehledu vlastnictví z území ČR,
pokud nejsou poskytnuty způsobem umožňujícím
dálkový přístup).
§ 55 – podrobnější úprava poskytování údajů
z katastru – na vyžádání v písemné podobě ve
formě veřejné listiny, elektronicky dálkovým
přístupem za úplatu, jiným orgánům veřejné
moci a územně samosprávným celkům se
poskytují údaje katastru bezúplatně.
Popis současných způsobů jejich využívání ve § 53 – údaje katastru lze užít jen k účelům
veřejném prostoru
uvedeným v § 1 odst. 2:
a) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely
daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých
plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně
nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní
památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování
nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a
statistické,
b) pro tvorbu dalších informačních systémů
sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).
§ 55 odst. 7 – z údajů katastru se vytváří
souhrnné přehledy o půdním fondu
Využití údajů katastru ve veřejném prostoru je
značně široké. Vzhledem k tomu, že v současné
době není v ČR k dispozici dostatečně podrobné
mapové dílo (ideálně v měřítku 1:1000), používají
se katastrální mapy i jako podklady pro
projektování a výstavbu či pro správu
technických zařízení a staveb v intravilánu (viz
např. §§ 59, 78a, 92, 95, 99, 100, 105 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu).
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

ANO
Nejsou duplicity v tvorbě a správě dat s ohledem
na specifičnost katastru nemovitostí, jeho rozsah,
podrobnost, přesnost. Nicméně nelze vyloučit, že
data, která jsou předmětem evidence v katastru,
mohou být pořizována i při jiných činnostech, než
je aktualizace údajů v katastru – zejména při
výstavbě, v územním a jiném řízení u stavebních
úřadů apod. V takových případech pak většinou
jednou pořízená data slouží pro potřeby řízení u
stavebního úřadu (např. pro souhlas stavebního
úřadu s rozdělením pozemku) i pro potřeby
zápisu do katastru nemovitostí (vklad
vlastnického práva k oddělenému pozemku).
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Nejde však o pravou duplicitu – v takovém
případě jsou většinou data jednou pořízena a
poskytnuta objednateli, který je použije ve všech
řízeních. Zde je nutno podotknout, že řada řízení
u stavebních úřadů probíhá v listinné podobě a
na návrh účastníka. Rozhodně zde neplatí teze
„obíhat mají dokumenty/soubory“, nikoli občan.
S ohledem na to, že pro běžného občana je
prakticky nemožné provést podání pouze
v elektronické podobě, nelze očekávat, že by
samotné sdílení prostorových dat mezi orgány
veřejné správy mohlo tuto situaci zvrátit, jakkoli
by ji mohlo zjednodušit. Obdobně je možno
spatřovat duplicitu v použití katastrální mapy pro
vymezení zastavěného území obce dle § 59
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu či § 78a téhož. V neposlední řadě
je prostor pro zvážení optimalizace systému
přidělování čísel popisných na základě § 121
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve spojení s § 31a
odst. 2 a 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Významné vazby na:
právních předpisů
- předpisy na poli zeměměřictví a kartografie,
občanský zákoník (pojednáno u těchto předpisů),
- zákon o územním plánování a stavebním řádu –
vazba na řadu ustanovení zejm. ohledně
náležitostí dokumentace, která se dokládá pro
jednotlivé druhy řízení u stavebních úřadů a dále
používání pojmů definovaných katastrálním
zákonem (parcela, pozemek apod.);

z hlediska sdílení prostorových dat a
informací nejpodstatnější vazby na:
o § 59 odst. 1 – obec může požádat o
pořízení vymezení zastavěného území
úřad územního plánování, kterému
zároveň předá kopii katastrální mapy
příslušného území a kopii mapy s
vyznačeným
intravilánem,
pokud
intravilán není vyznačen v katastrální
mapě – zde je rozhodně prostor pro
digitalizaci a sdílení, v době dálkového
přístupu do katastru nemovitostí a
bezplatného poskytování údajů z něj v
rámci orgánů veřejné správy a územní
samosprávy je toto ustanovení značně
zastaralé;
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o § 78a odst. 2 - …K návrhu připojí
dokumentaci v rozsahu jako k žádosti o
vydání územního rozhodnutí, včetně
situačního
výkresu
na
podkladě
katastrální mapy…doklad prokazující jeho
vlastnické právo k pozemku nebo
stavbě….“ – opět zastaralé ustanovení
nereflektující dálkový přístup do katastru
nemovitostí – přitom v § 86 odst. 2 písm.
a), kde jsou uvedeny doklady přikládané
k žádosti o vydání územního rozhodnutí,
je uvedeno, že tyto se předkládají, nelzeli práva ověřit v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem.
o

§ 121 – stavebnímu úřadu se spolu s
oznámením o užívání stavby předkládá u
budov, které jsou evidovány v katastru
nemovitostí také geometrický plán. Opět
tedy není dodržen princip obíhání
dokumentů, nikoli občana.

Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Neobsahuje takové agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zásadní právní předpis v oblasti evidence
nemovitostí s výraznými soukromoprávními
dopady a definicemi pojmů pozemek, parcela,
budova. Je třeba se optimalizovat využití
prostorových dat, která jsou pořizována zejména
subjekty soukromého práva a využívána nejen
pro účely evidence nemovitostí, ale v řadě
případů i stavebními úřady. V případě, že by
např. geometrický plán byl uložen v systému
dostupném přes národní infrastrukturu pro
prostorové informace, kde by byl sdílen všemi
orgány veřejné správy, které jej ke svému
rozhodování vyžadují, mohlo by dojít ke značné
finanční i časové úspoře – jak na straně
stavebníků, tak na straně orgánů veřejné správy,
které by v ideálním případě pouze elektronicky
vyjadřovaly svá stanoviska a žadatel/stavebník by
obdržel až výsledný dokument, resp. by mohl
rovnou podat návrh na zápis práva do katastru
nemovitostí, neboť veškeré souhlasy dotčených
správních úřadů by již byly virtuálně připojeny ke
geometrickému plánu. Zároveň je třeba
uvědomit si, že katastrální mapy slouží jako
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podklady pro tato řízení zejména z toho důvodu,
že přesnější, podrobnější mapové podklady pro
celé území ČR nejsou k dispozici.
Klíčová slova

Klíčový, A124: Katastr nemovitostí, Český úřad
zeměměřický a katastrální, definice: ANO,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování: ANO,
duplicity nebo multiplicity: ANO

Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

282/1991 Sb.
Méně významný
A1135: Působnost ČIŽP v ochraně lesa

Popis předpisu

Zákon zřizuje Českou inspekce životního
prostředí (ČIŽP) jako zvláštní orgán státní správy
s celostátní působností, který je podřízen
Ministerstvu životního prostředí. Zákon upravuje
právní postavení ČIŽP a jejich inspektorů a jejich
působnost v oblasti ochrany lesa. Další oblasti
působnosti ČIŽP upravují dílčím způsobem
složkové zákony (úsek ochrany ovzduší, vody,
přírody a krajiny, nakládání s odpady a obaly,
chemickými látkami a geneticky modifikovanými
organismy).

Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Česká inspekce životního prostředí
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 96/1997 Sb., o hospodaření
v lesích a státní správě lesního
hospodářství

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
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konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neobsahuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Lex generalis zřizující ČIZP jako státní kontrolní
právních předpisů
orgán, kompetence ČIZP však vymezují jednotlivé
zákony přijaté k ochraně složek životního
prostředí. Zákon o ČIZP tak obsahuje pouze
působnost inspekce v ochraně lesa, přičemž
v některých svých poznámkách pod čarou
odkazuje na zákon č. 96/1997 Sb., o hospodaření
v lesích a státní správě lesního hospodářství,
který byl de facto zrušen (resp. zůstala jen
společná
a
závěrečná
ustanovení).
Doporučujeme de lege ferenda tyto odkazy
aktualizovat.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Neobsahuje takové agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
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tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Není třeba upravovat, jde o velmi obecnou
normu, která zastřešuje speciální odvětvové
zákony.
Klíčová slova

Méně významný, A1135: Působnost ČIŽP v
ochraně lesa, Ministerstvo životního prostředí,
definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
Číslo předpisu
359/1992 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1181: Zeměměřičství
Popis předpisu

Zákon zřizuje Český úřad zeměměřický a
katastrální, jako ústřední správní úřad
zeměměřictví a katastru nemovitostí České
republiky, Zeměměřický úřad jako jiný správní
úřad zeměměřictví s celostátní působností a
zeměměřické
a
katastrální
inspektoráty
katastrální úřady jako jiné správní úřady pro
zeměměřictví a katastr nemovitostí České
republiky. Zákon dále vymezuje působnost těchto
zákonem zřizovaných úřadů.

Gestor předpisu

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 3
(1) Úřad
informacím

a) zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1. správy katastru nemovitostí České republiky,
2. budování a údržby bodových polí,
3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických
státních mapových děl a jiných publikací,
4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z
území České republiky a jmen sídelních a nesídelních
geografických objektů z území mimo Českou republiku,
5. vytváření a vedení automatizovaného informačního
systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České
republiky,
6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,
b) koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí
České republiky a systém vědeckotechnických informací pro
tyto oblasti,
c) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v
zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
d) řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady,
není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
e) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí
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České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu
počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a
poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového
přístupu,
f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon
zeměměřických činností,
g) schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a
názvy katastrálních území,
h) rozhoduje
o odvoláních proti rozhodnutím
Zeměměřického úřadu a inspektorátů,
i) stanovuje správce základních a tématických státních
mapových děl,
j) uděluje a odnímá úřední oprávnění,
k) organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a
srovnávací zkoušky odborné způsobilosti pro udělení
úředního oprávnění,
l) vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední
oprávnění,
m) vydává základní státní mapová díla a tématická státní
mapová díla,
n) vykonává správu základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí a informačního systému územní
identifikace,
o) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního
předpisu a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj
zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Ministerstvo obrany
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§3
k prostorovým informacím

(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností
pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.

Zeměměřičský úřad
§ 3a
Zeměměřický úřad
a) vykonává správu geodetických základů České republiky,
b) rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických
značek základního bodového pole, včetně signalizačního a
ochranného zařízení bodu bodového pole,
c) vykonává správu základních státních mapových děl a
tématických státních mapových děl stanovených Úřadem,
d) vede databázové soubory bodů bodového pole
evidovaných v technických jednotkách,
e) vykonává správu základní báze geografických dat České
republiky,
f) vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je
specializovaným archivem,
g) provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v
dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,
h) projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví
podle zvláštního zákona,
i) plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří
Úřad.

Inspektoráty
§4
Inspektoráty
a) kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České
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republiky katastrálními úřady,
b) dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností,
které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky
a státní mapové dílo,
c) předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění
nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen
a) a b),
d) rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních
úřadů,
e) předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění,
f) projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví
podle zvláštního zákona,
g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního
předpisu a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří
Úřad.

Katastrální úřady
§5
(1) Katastrální úřady
a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České
republiky,
b) vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí
polohového a výškového,
c) projednávají porušení pořádku na úseku katastru
nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,
d) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují
činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,
e) schvalují změny hranic katastrálních území,
f) vykonávají správu základních státních mapových děl5a)
stanovených Úřadem,
g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru
nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

Vazby na související právní předpisy

-

-

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením,
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon).

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
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poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 3 – působnost Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního - mimo jiné:
správa katastru nemovitostí České republiky,
vytváření
a vedení
automatizovaného
informačního systému zeměměřictví a katastru
nemovitostí České republiky, vykonává správu
centrální databáze katastru nemovitostí České
republiky, která je vedena v celostátním rozsahu
počítačovými
prostředky,
obsahuje
data
o nemovitostech a poskytuje údaje katastru
nemovitostí formou dálkového přístupu, vydává
základní státní mapová díla a tématická státní
mapová díla, vykonává správu základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí
a informačního systému územní identifikace.
§3a – působnost Zeměměřického úřadu - mimo
jiné:
Správa základních státních mapových děl a
tematických státních mapových děl, vedení
databázových souborů bodů bodového pole,
správa základní báze geografických dat ČR,
ústřední archiv zeměměřictví a katastru.
§5 – působnost katastrálních úřadů – mj.:
Státní správa katastru nemovitostí ČR, správa
základních mapových děl.
Pozn.: zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech, je obecnou organizační
normou – konkrétní prostředky a způsoby
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poskytování prostorových dat a informací jsou
upřesněny speciálními zákony (zejm. zákon o
katastru nemovitostí).
Popis současných způsobů jejich využívání ve § 3 – působnost ČÚZK (vybraná ustanovení k
veřejném prostoru
využívání prostorových dat ve veřejném
prostoru)
a)
zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1.
správy katastru nemovitostí České republiky,
2.
budování a údržby bodových polí,
3.
tvorby, obnovy a vydávání základních a
tématických státních mapových děl a jiných publikací,
4.
standardizace jmen nesídelních geografických
objektů z území České republiky a jmen sídelních a
nesídelních geografických objektů z území mimo Českou
republiku,
5.
vytváření
a
vedení
automatizovaného
informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí
České republiky,
6.
dokumentace výsledků zeměměřických činností,
b)
koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru
nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických
informací pro tyto oblasti,
c)
zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v
zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
e)
vykonává správu centrální databáze katastru
nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním
rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o
nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí
formou dálkového přístupu,
g)
schvaluje standardizovaná jména geografických
objektů a názvy katastrálních území,
i)
stanovuje správce základních a tématických
státních mapových děl,
m)
vydává základní státní mapová díla a tématická
státní mapová díla,
n)
vykonává správu základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému
územní identifikace,
o)
plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle
zvláštního předpisu a provádí další činnosti potřebné pro
rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České
republiky․
(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností
pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.

§ 3a – působnost zeměměřického ústavu
(vybraná ustanovení k využívání prostorových dat
ve veřejném prostoru)
a)
vykonává správu geodetických základů České
republiky,
b)
rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění
měřických značek základního bodového pole, včetně
signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,
c)
vykonává správu základních státních mapových děl
a tématických státních mapových děl stanovených Úřadem,
d)
vede databázové soubory bodů bodového pole
evidovaných v technických jednotkách,
e)
vykonává správu základní báze geografických dat
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České republiky,
f)
vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru,
který je archivem zvláštního významu,
g)
provádí zeměměřické činnosti na státních
hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla
státních hranic,
i)
plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho
pověří Úřad.

§ 5 – působnost katastrálních úřadů (vybraná
ustanovení k využívání prostorových dat ve
veřejném prostoru)
a)
vykonávají státní správu katastru nemovitostí
České republiky,
b)
vykonávají správu zhušťovacích bodů a
podrobných polí polohového a výškového,
d)
schvalují změny pomístního názvosloví a
zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického
názvosloví,
e)
schvalují změny hranic katastrálních území,
f)
vykonávají správu základních státních mapových
děl stanovených Úřadem,
g)
plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru
nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

Pozn.: Pozn.: zákon č. 359/1992 Sb., o
zeměměřických a katastrálních orgánech, je
obecnou organizační normou – konkrétní
způsoby využívání prostorových dat a informací
jsou upřesněny speciálními zákony (zejm.
katastrální zákon). Ministerstvo obrany při
výkonu zeměměřických činností pro potřeby
obrany státu plní obdobné úkoly jako ČÚZK.
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
nejsou duplicity – zeměměřické a katastrální
orgány
jsou
hlavními
gestory/správci
prostorových dat ve státní správě

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných §§ 3, 3a, 4 a 5 – obecná právní norma, vazba na
právních předpisů
speciální normy na úseku katastru nemovitostí –
zejm. zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí a zákon č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením,
které
upřesňují
činnosti
zeměměřických a katastrálních orgánů.
Pozn.: de lege ferenda je třeba aktualizovat
odkazy pod čarou (odkazují na již zrušenou
legislativu na úseku katastru).
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Jde o obecnou normu, která zastřešuje speciální
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, odvětvové zákony – z hlediska budoucího využití
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tzn. detekovat agendy, které mají výrazně prostorových dat a jejich lepšího sdílení je
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v možné, že bude potřeba rozšířit působnost
současných právních předpisech nejsou zeměměřických orgánů – záleží na zvoleném
prostorové informace nijak zohledněny
modelu budované národní infrastruktury pro
prostorová data a na roli, která bude
zeměměřickým
a
katastrálním
orgánům
přisouzena.
Manažerské shrnutí

Základní obecná právní norma, která stanoví
působnost státních orgánů v oblasti prostorových
dat a informací tak, jak jsou v dnešní době
zpracovávána pro potřeby zeměměřictví a
katastru, státních mapových děl apod. Pokud má
dojít k budování národního infrastruktury pro
sdílení a poskytování prostorových dat a
informací, je třeba tuto normu aktualizovat podle
toho, jaká role bude jednotlivým zeměměřickým
a katastrálním orgánům.

Klíčová slova

Méně významný, A1181: Zeměměřičství, Český
úřad zeměměřičský a katastrální, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: ANO,
duplicity nebo multiplicity: NE

Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání
Číslo předpisu
430/2006 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1181: Zeměměřičství
Popis předpisu

Předpis stanovuje závazné geodetické referenční
systémy na území státu, závazná státní mapová
díla a společné zásady jejich používání.

Gestor předpisu

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
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(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neobsahuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných prováděcí právní předpis dle § 17 zákona č.
právních předpisů
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní není třeba upravovat, jde o velmi obecnou
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, technickou normu
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
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prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Jde o technickou normu zajišťující používání
jednotných souřadnicových systémů a mapových
děl při zeměměřických činnostech ve veřejném
zájmu. Z hlediska možného zavedení národní
infrastruktury prostorových dat a informací není
třeba dle našeho názoru měnit.
Klíčová slova

Podpůrný, A1181: Zeměměřičství, Český úřad
zeměměřičský a katastrální, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Číslo předpisu
503/2012 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1581: Státní pozemkový úřad
Popis předpisu

Zákon zřizuje Státní pozemkový úřad jako správní
úřad s celostátní působností a upravuje
podrobnosti výkonu jeho působnosti.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Státní pozemkový úřad
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách,
zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,
zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby,
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
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(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

§1
(6) Státní pozemkový úřad zajišťuje činnosti související s
aktualizací a vedením celostátní databáze bonitovaných
půdně ekologických jednotek; správu této databáze zajišťuje
ministerstvo.

neupravuje

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve § 1 odst. 6 – SPÚ zajišťuje činnosti související
veřejném prostoru
s aktualizací a vedením celostátní databáze
bonitovaných půdně ekologických jednotek,
správu
databáze
zajišťuje
ministerstvo
zemědělství.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neobsahuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných § 3 – rezerva státních pozemků, vazba na zákon
právních předpisů
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - do KN
se zařazení pozemku do rezervy zapisuje
poznámkou na návrh SPÚ.
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Vazba na zákony:
- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách – v jeho § 19 je vymezena
široká oblast působnosti SPÚ, včetně
činností zahrnujících prostorová data a
informace,
- zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,
- zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Klíčová slova

V rámci činnosti SPÚ dle § 1 odst. 6 tohoto
zákona – evidence BPEJ nejsou vymezeny
konkrétní činnosti SPÚ, formulace je velmi vágní,
a to bez ohledu na prostorová data a informace.

SPÚ vykonává především na základě dalších
zákonů řadu činností nad prostorovými daty.
V zákoně o SPÚ by bylo vhodné zpřesnit činnost
SPÚ na poli BPEJ a stanovit možnost využít data a
informace v rámci této činnosti pořízená pro
NIPI.
Podpůrný, A1581: Státní pozemkový úřad,
Ministerstvo
zemědělství,
definice:
NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako
součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.
Číslo předpisu
2/1993 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
Popis předpisu

Katalog práv a svobod se silou ústavního zákona
stanovující limity výkonu státní správy a základní
práva jednotlivců.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
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Vazby na související právní předpisy

-

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neobsahuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Nadzákonná norma stanovující limity výkonu
právních předpisů
státní správy a základní práva jednotlivců.
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Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neaplikovatelné
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Při rozvoji NIPI je třeba dbát na dodržení ústavně
zaručených práv jednotlivce a limity výkonné
moci.
Klíčová slova

Méně významný, Ministerstvo vnitra, definice:
NE, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činností pro účely Ministerstva obrany
Číslo předpisu
81/2014 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1181: Zeměměřictví
Popis předpisu

Gestor předpisu

Prováděcí předpis k § 20 odst. 2 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, který stanovuje náležitosti žádosti o
udělení úředního oprávnění, obsah, přípravu,
způsob provádění a opakování zkoušky a
rozdílové zkoušky. Dále vyhláška upravuje formu
ověřování výsledků zeměměřických činností pro
potřeby zajišťování obrany České republiky.
Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti
Vazby na související právní předpisy

-

-

-

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství,
o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením,
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi
dokumentů,
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a o změně některých zákonů.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
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existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Poskytování
NE
Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na jejich odstranění
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Neobsahuje takové agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
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Manažerské shrnutí

Méně významný právní předpis stanovící
podmínky pro získání oprávnění k ověřování
zeměměřických činností pro účely Ministerstva
obrany, nezabývá se prostorovými daty.

Klíčová slova

Méně významný, A1181: Zeměměřictví,
Ministerstvo obrany, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Číslo předpisu
357/2013 Sb.
Druh předpisu
Klíčový
Kód a název agendy
A124: Katastr nemovitostí
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e)
až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), který upravuje
podrobnosti obsahu informací na úseku katastru
nemovitostí, činnost při správě a obnově
katastrálního operátu, postup při ověřování
pravosti podpisů na soukromých listinách pro
zápis do katastru, formáty a další technické
parametry písemností v elektronické podobě
přijímaných k zápisu práv, listiny pro zápis do
katastru zeměměřické činnosti pro účely
katastru, vyhotovování geometrických plánů a
vytyčování
hranic
pozemků,
označování
územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým
způsobem.

Gestor předpisu

Český úřad zeměměřický a katastrální

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se
provádí zákon č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví.

Definice
ANO
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), § 2 Vymezení pojmů
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení - Parcela zjednodušené evidence
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(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem podle
katastrálního zákona, který je geometricky a polohově
určen, zobrazen v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence a označen parcelním číslem zpravidla podle této
dřívější pozemkové evidence,

- Pozemková trať
pomístním názvem označený pozemek nebo seskupení
pozemků mimo zastavěné území,

- Vedlejší budova
budova, která je určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s
hlavní stavbou v rámci jejich hospodářského účelu, a která
není drobnou stavbou,

§ 9 – 13 údaje o katastrálních územích a
nemovitostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje; § 26 – 61 upravuje činnost při
prostorových objektech nebo citace ustanovení správě a obnově katastrálního operátu
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

neupravuje

§ 83
Součinnost při vyhotovování geometrického plánu
(1) K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad
a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle
potřeby parcelní čísla nových parcel a čísla bodů
podrobného polohového bodového pole, pokud budou
takové body zřizovány, a
b) poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve
výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud
nelze jinak, ve formě reprografických kopií.
(2) V případě pochybnosti, zda osoba, která žádá o
poskytnutí podkladů pro vyhotovení geometrického plánu,
je odborně způsobilá, může katastrální úřad požadovat
předložení dokladu prokazujícího odbornou způsobilost
podle zákona o zeměměřictví.
§ 87
(2) Podklady pro vytyčení hranice pozemku poskytne
katastrální úřad odborně způsobilé osobě bezúplatně v
nezbytném rozsahu ve výměnném formátu nebo ve formě
rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě
reprografických kopií.

Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

ANO
§ 7 odst. 3 – Přesnost geometrického
a polohového určení vyplývá z charakteristik
a kritérií pro přesnost určení podrobných bodů
nebo z charakteristik a kritérií pro přesnost
zobrazení hranice v katastrální mapě uvedených
v bodech 13 a 15 přílohy k této vyhlášce.
Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, které
byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem
charakteristiky kvality souřadnic (dále jen „kód
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kvality“).
Právní garance je dána § 74 odst. 2) a 3) –
výsledky zeměměřických činností, které se
využívají pro účely katastru, přebírá katastrální
úřad od odborně způsobilých osob, přičemž
katastrální úřad mj. přezkoumává, zda je
výsledek zeměměřických činností ověřen
ověřovatelem v rozsahu jeho oprávnění.
Vychází z přesnosti bodů základního bodového
pole - přesnost nově zaměřeného bodu nemůže
být větší než přesnost základních bodů.
Fakticky možná přesnost polohového vymezení
(tedy poloha objektu v rámci jeho okolí) je
v případě
zpracování
prostorových
dat
profesionálními geodety za využití nejmodernější
měřicí techniky většinou vyšší než přesnost
předepsaná výše zmíněnou vyhláškou (umožňuje
odchylku 14 cm polohově). Avšak při
zeměměřických činnostech nedochází pouze
k určování nových bodů, které by bylo možno
teoreticky určit přesněji. Daná mezní chyba se
vztahuje také na posouzení již existujících bodů
v terénu (např. sloupky plotů, rohy budov atd.),
které byly zaměřeny v minulosti za pomoci méně
přesné techniky.
Vždy je také třeba mít na paměti, že přesnost
zákresu a zobrazení jsou závislé také na přesnosti
původních mapových podkladů a výchozích bodů
bodového pole, které mohou mít různou kvalitu
– viz přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb., o
katastru nemovitostí, v některých katastrálních
územích může jít o poměrně výrazné odchylky a
chyby, k jejichž komplexní nápravě může leckdy
dojít pouze obnovou katastru dle katastrálního
zákona. Geometrické určení objektu (jeho tvar a
velikost) přitom bývá určena přesně. Výsledkem
geodetické činnosti tak může být zákres
přesného tvaru objektu do poměrně přesného
mapového podkladu. Aneb: průběh vlastnické
hranice je (s přihlédnutím na poměrně velkou
toleranci nepřesnosti) vždy nejistý, jediné, co je
jisté, je vlastníky pozemků zaužívaná hranice –
neboli: dá se zjistit, zda zaužívaná hranice je
v pásmu, které je dáno přípustnou odchylkou.
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
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Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 83 – součinnost katastrálního úřadu při
vyhotovování geometrického plánu – bezúplatné
poskytnutí podkladků ve výměnném formátu
nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze
jinak, tak ve formě reprografických kopií, avšak
pouze odborně způsobilým osobám.
§ 87 odst. 2 - Podklady pro vytyčení hranice
pozemku poskytne katastrální úřad odborně
způsobilé osobě bezúplatně v nezbytném
rozsahu ve výměnném formátu nebo ve formě
rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě
reprografických kopií.

Popis současných způsobů jejich využívání ve Vyhláška sama o sobě neupravuje způsoby využití
veřejném prostoru
prostorových dat ve veřejném prostoru, ale
samotné „fungování“ katastru nemovitostí.
K využití údajů katastru viz § 53 ve spojení s § 1
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí údaje katastru lze užít jen k účelům uvedeným v
§ 1 odst. 2 tohoto zákona.
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Nejsou duplicity v tvorbě a správě dat s ohledem
na specifičnost katastru nemovitostí, jeho rozsah,
podrobnost, přesnost. Nicméně nelze vyloučit, že
data, která jsou předmětem evidence v katastru,
mohou být pořizována i při jiných činnostech, než
je aktualizace údajů v katastru – zejména při
výstavbě, v územním a jiném řízení u stavebních
úřadů apod.
V takových případech pak většinou jednou
pořízená data slouží pro potřeby řízení u
stavebního úřadu (např. pro souhlas stavebního
úřadu s rozdělením pozemku) i pro potřeby
zápisu do katastru nemovitostí (vklad
vlastnického práva k oddělenému pozemku).
Nejde však o pravou duplicitu – v takovém
případě jsou většinou data jednou pořízena a
poskytnuta objednateli, který je použije ve všech
řízeních. Zde je nutno podotknout, že řada řízení
u stavebních úřadů probíhá v listinné podobě a
na návrh účastníka. Rozhodně zde neplatí teze
„obíhat mají dokumenty/soubory“, nikoli občan.
S ohledem na to, že pro běžného občana je
prakticky nemožné provést podání pouze
v elektronické podobě, nelze očekávat, že by
samotné sdílení prostorových dat mezi orgány
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veřejné správy mohlo tuto situaci zvrátit, jakkoli
by ji mohlo zjednodušit. Obdobně je možno
spatřovat duplicitu v použití katastrální mapy pro
vymezení zastavěného území obce dle § 59
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu či § 78a téhož. V neposlední řadě
je prostor pro zvážení optimalizace systému
přidělování čísel popisných na základě § 121
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve spojení s § 31a
odst. 2 a 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Prováděcí právní předpis ke katastrálnímu
právních předpisů
zákonu, vztah k vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou
se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
– vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí je zvláštním předpisem k některým
ustanovením vyhlášky č. 31/1995 Sb. ohledně
podrobné úpravy zeměměřických činností na poli
katastru nemovitostí.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje neupravené agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška k provedení katastrálního zákona
stanovující podrobnosti o jednotlivých činnostech
na úseku katastru nemovitostí, včetně požadavků
na přesnost výsledků zeměměřických činností.
Klíčová slova

Klíčový, A124: Katastr nemovitostí, Český úřad
zeměměřický a katastrální, definice:ANO,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování:ANO,
duplicity nebo multiplicity:NE

Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Číslo předpisu
358/2013 Sb.
Druh předpisu
Klíčový
Kód a název agendy
A124: Katastr nemovitostí
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 66 odst. 1 písm. j) a k)
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí,
upravuje podmínky pro poskytování údajů z
katastru, formu poskytovaných údajů z katastru,
podmínky šíření údajů z katastru, úplaty za
poskytování údajů z katastru a podmínky
poskytování služby sledování změn v katastru
zajišťující informování vlastníků a jiných
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oprávněných o postupu zápisů elektronickými
prostředky.
Gestor předpisu

Český úřad zeměměřický a katastrální

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 4
(2) Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje údaje z
informacím
katastru podle § 5 odst. 3, § 11 až 15 a podle § 18 až 20.

§ 23
Šíření údajů katastru
(1) Údaje získané z katastru, s výjimkou údajů katastrální
mapy v digitální formě a údajů katastrální mapy získaných
prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat,
lze šířit pouze se souhlasem Úřadu nebo katastrálního
úřadu, uděleným na základě písemné žádosti.
(4) Pokud uživatel dálkového přístupu šíří údaje z katastru,
ač k tomu není oprávněn, Úřad mu zabrání v dálkovém
přístupu k údajům katastru technickými prostředky.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Katastrální úřady
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§4
k prostorovým informacím

(1) Údaje z katastru poskytují katastrální úřady o
nemovitostech v územním obvodu své působnosti. Z území
celé České republiky poskytují katastrální úřady údaje podle
a) § 6 odst. 3 písm. a) a b),
b) § 6 odst. 3 písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v
digitální formě,
c) § 7 odst. 1, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
d) § 8, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
e) § 10 a 15.

Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška).

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

neupravuje

§3
Formy poskytování údajů z katastru
Údaje z katastru se poskytují v těchto formách
a) nahlížení do katastru, s výjimkou sbírky listin katastru,
přehledu vlastnictví z území České republiky a údajů o
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dosažených cenách nemovitostí, a ústní informace (§ 5),
b) výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických
informací a ze souboru popisných informací a identifikace
parcel ve formě veřejných listin (§ 6),
c) ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené
výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo
elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v
elektronické podobě ze sbírky listin katastru (§ 7),
d) prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prosté
výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické
podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8),
e) reprografické kopie z katastrálního operátu v případech,
ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných
listin podle písmen b) a c) (§ 9),
f) tiskové výstupy z katastrálního operátu v případech, ve
kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin
podle písmena b) (§ 10),
g) dálkový přístup k údajům katastru (§ 11 až 14),
h) údaje katastru v elektronické podobě (§ 15),
i) kopie katastrální mapy s orientačním zákresem
pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu
grafického operátu pozemkového katastru či přídělového
nebo scelovacího operátu (dále jen „dřívější pozemkové
evidence“) (§ 16),
j) srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových
evidencí s parcelami katastru (§ 17),
k) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru (§
18), nebo
l) sledování změn (§ 19 a 20).

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 3 Údaje z katastru se poskytují v těchto
formách
a)
nahlížení do katastru, s výjimkou sbírky
listin katastru, přehledu vlastnictví z území České
republiky a údajů o dosažených cenách
nemovitostí, a ústní informace (§ 5),
b)
výpisy, opisy nebo kopie ze souboru
geodetických informací a ze souboru popisných
informací a identifikace parcel ve formě
veřejných listin (§ 6),
c)
ověřené kopie písemností v listinné
podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením
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písemností v listinné nebo elektronické podobě
nebo
ověřené
duplikáty
písemností
v
elektronické podobě ze sbírky listin katastru (§
7),
d)
prosté kopie písemností v listinné
podobě nebo prosté výstupy vzniklé převedením
písemností v elektronické podobě do listinné
podoby ze sbírky listin katastru (§ 8),
e)
reprografické kopie z katastrálního
operátu v případech, ve kterých nejde o
poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle
písmen b) a c) (§ 9),
f)
tiskové výstupy z katastrálního operátu v
případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů
ve formě veřejných listin podle písmena b) (§ 10),
g)
dálkový přístup k údajům katastru (§ 11
až 14),
h)
údaje katastru v elektronické podobě (§
15),
i)
kopie katastrální mapy s orientačním
zákresem pozemkové držby podle posledního
dochovaného
stavu
grafického
operátu
pozemkového katastru či přídělového nebo
scelovacího operátu (dále jen „dřívější
pozemkové evidence“) (§ 16),
j)
srovnávací sestavení parcel dřívějších
pozemkových evidencí s parcelami katastru (§
17),
k)
souhrnné přehledy o půdním fondu z
údajů katastru (§ 18), nebo
l)
sledování změn (§ 19 a 20).
Z hlediska rozvoje NIPI je důležitý tzv. dálkový
přístup k údajům KN – poskytuje ČÚZK z údajů
vedených v elektronické podobě, výstupy jsou
takového uspořádání a obsahu, jaké umožňuje
informační systém katastru nemovitostí. Výstupy
jsou poskytovány pro veřejnou správu zpravidla
zdarma, jinak za úplatu, jsou opatřeny
elektronickou značkou a mají povahu veřejných
elektronických listin. Elektronické výstupy mohou
být oprávněnými osobami (notáři, Česká pošta,
pracoviště CzechPOINT) převedeny do listinné
formy – potom mají povahu veřejných listin.
Popis současných způsobů jejich využívání ve Vyhláška sama o sobě neupravuje způsoby využití
veřejném prostoru
prostorových dat ve veřejném prostoru, pouze
poskytování údajů katastru nemovitostí a službu
sledování změn. K využití údajů katastru viz § 53
ve spojení s § 1 katastrálního zákona - údaje
katastru lze užít jen k účelům uvedeným v § 1
odst. 2 tohoto zákona.
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Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Nejsou duplicity v tvorbě a správě dat s ohledem
na specifičnost katastru nemovitostí, jeho rozsah,
podrobnost, přesnost.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Prováděcí právní předpis ke katastrálnímu
právních předpisů
zákonu.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje neupravené agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška k provedení katastrálního zákona
stanovující podrobnosti o poskytování údajů
z katastru nemovitostí. Potenciálně využitelná
norma k zajištění otevřeného sdílení dat,
poměrně velká část dat je již v současnosti
poskytována v elektronické podobě s možností
dálkového přístupu. Nicméně nejde vždy o „open
data“ a o sdílení jako takové, pouze o
poskytování.
Klíčová slova

Klíčový, A124: Katastr nemovitostí, Český úřad
zeměměřický a katastrální, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: ANO,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

183/2006 Sb.
Klíčový
A565: Územní plánování a stavební řád

Popis předpisu

Zákon upravuje zejména cíle a úkoly územního
plánování, soustavu orgánů územního plánování,
nástroje územního plánování, vyhodnocování
vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v
území, evidenci územně plánovací činnosti a
kvalifikační požadavky pro územně plánovací
činnost. Ve věcech stavebního řádu zákon
upravuje zejména povolování staveb a jejich
změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a
odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci
stavebních úřadů, postavení a oprávnění
autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních
úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při
přípravě a provádění staveb.
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Gestor předpisu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 11
(1) Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech
informacím
územního plánování a
c) vede evidenci územně plánovací činnosti,

§ 12
(1) Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech
stavebního řádu a
d) navrhuje úpravy požadavků na stavby, jejich části, funkce,
prvky a stavební výrobky a může dávat podněty k úpravě
Českých technických norem nebo certifikace stavebních
výrobků anebo k jiným stavebně technickým opatřením,
§ 162
(1) Evidenci územně plánovací činnosti vede ministerstvo,
popřípadě jím pověřená organizační složka státu a vkládá do
ní data na návrh Ministerstva obrany.
(2) Předmětem evidence územně plánovací činnosti jsou
data o
a) územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího
pořizování,
b) zastavitelných plochách nad 10 ha a účelu jejich využití,
c) územních studiích.
(3) Evidence územně plánovací činnosti se zveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Krajský úřad, popřípadě jím pověřené úřady územního
plánování, vkládá data do evidence územně plánovací
činnosti za svůj správní obvod.
(5) Úřad územního plánování podává krajskému úřadu
návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací
činnosti za svůj správní obvod.
(6) Obecní úřad, který splňuje podmínky pro výkon
pořizovatele, podává krajskému úřadu návrhy na vložení dat
do evidence územně plánovací činnosti.
(7) Obsahové náležitosti podkladů pro evidenci územně
plánovací činnosti stanoví prováděcí právní předpis.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Orgány obce
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§6
k prostorovým informacím

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen
"úřad územního plánování") v přenesené působnosti
a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na
žádost obce ve svém správním obvodu,
d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve
svém správním obvodu,
e) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska
uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává
územní rozhodnutí,
f) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního
předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
g) podává návrh na vložení dat do evidence územně
plánovací činnosti,
h) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(3) Stavební úřad
a) vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,
b) vydává územní souhlas,
c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích
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podkladů a územně plánovací dokumentace,
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(4) Obecní úřad, který nevykonává působnost podle
odstavců 1 až 3, poskytuje informace pro zpracování
územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace.
(5) Zastupitelstvo obce
a) rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního
plánu a regulačního plánu,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu,
c) vydává v samostatné působnosti územní plán,
d) vydává regulační plán,
e) projednává v samostatné působnosti zprávu o
uplatňování územního plánu,
f) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo
obce
a) vydává vymezení zastavěného území,
b) schvaluje žádost obce o pořizování podle odstavce 1
písm. c) nebo podle odstavce 2 anebo uzavření smlouvy s
právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1),
c) vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o
stavební uzávěře,
d) uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám
územního rozvoje a připomínky k územnímu plánu sousední
obce,
e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

Orgány kraje
§7
(1) Krajský úřad v přenesené působnosti
a) pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem
stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory
nadmístního významu,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) je dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení podle
zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o
změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů
obcí s rozšířenou působností,
d) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených
případech,
e) určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v
zákonem stanovených případech,
f) vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj
správní obvod,
g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(2) Zastupitelstvo kraje
a) vydává v samostatné působnosti zásady územního
rozvoje,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně
pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje,
c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování
zásad územního rozvoje,
d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech,
e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(3) Rada kraje
a) uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu
politiky územního rozvoje,
b) vydává v zákonem stanovených případech územní
opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře.
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Ministerstvo obrany
§ 10
(1) Ministerstvo obrany pro území vojenských újezdů
a) vydává územní plán a regulační plán,
b) projednává územně analytické podklady a územní studie,
c) podává návrh na vložení dat do evidence územně
plánovací činnosti.
(2) Újezdní úřad pro území vojenského újezdu
a) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii,
b) pořizuje územně analytické podklady,
c) poskytuje územně plánovací informace,
d) připravuje návrh na vložení dat do evidence územně
plánovací činnosti.

Obecné stavební úřady
§ 13
(1) Obecným stavebním úřadem je
a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve
věcech stavebního řádu,
b) krajský úřad,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností8),
d) pověřený obecní úřad,
e) městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke
dni 31. prosince 2012.

Speciální stavební úřady
§ 15
(1) Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve
věcech územního rozhodování, vykonávají u
a) staveb leteckých,
b) staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze,
c) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací,
d) vodních děl
orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích
podle zvláštních právních předpisů

Vojenské a jiné stavební úřady
§ 16
(1) Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů
vykonávají újezdní úřady.
(2) Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve
věcech územního rozhodování, vykonávají podle tohoto
zákona dále
a) Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu
mimo území vojenských újezdů, které slouží nebo mají
sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány
Ministerstvem obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou
nebo založenou,
b) Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu,
kterými se rozumí stavby nebo jejich části sloužící k plnění
úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek státu
zřízených Ministerstvem vnitra, Policie České republiky,
Policejní
akademie
České
republiky,
Hasičského
záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční
styky a informace a Bezpečnostní informační služby s
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výjimkou staveb nebo jejich částí převážně užívaných pro
účely bytové nebo rekreační, a u staveb sloužících k plnění
úkolů Národního bezpečnostního úřadu,
c) Ministerstvo spravedlnosti u staveb pro účely Vězeňské
služby a jejích organizačních jednotek,
d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům
těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních
surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb
souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících
přírodní radionuklidy a u staveb náležejících k provozním
celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, a u staveb
zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu,
zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o
celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více.
(3) Působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech
vykonávají obvodní báňské úřady, jde-li o stavby, které mají
sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož
i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s
jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební
odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do
působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu podle
odstavce 2 písm. d) a staveb vodních děl.

Vlastníci technické infrastruktury
§ 161
(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní
evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a
ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na
charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na
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.
Informace mohou být poskytnuty v digitální podobě.
Vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat na
žadateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na
pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení.

Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny,
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší,
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu,
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči,
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
zákon č. 133/1995 Sb., o požární
ochraně,
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství,
zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních
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-

-

Definice
ANO
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), § 2:
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon),
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Českém geologickém úřadu,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů,
zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech,
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí.

Stavební pozemek
(1) písm. b) pozemek, jeho část nebo soubor
pozemků, vymezený a určený k umístění stavby
územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,

Zastavěný stavební pozemek
(1) písm. c) pozemek evidovaný v katastru
nemovitostí jako stavební parcela a další
pozemkové parcely zpravidla pod společným
oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a
hospodářskými budovami,

Zastavěné území
(1) písm. d) území vymezené územním plánem
nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li
obec takto vymezené zastavěné území, je
zastavěným územím zastavěná část obce
vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách
evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"),

-

Nezastavitelný pozemek
(1) písm. e) pozemek, jenž nelze zastavět na území
obce, která nemá vydaný územní plán, a to 1.
pozemek veřejné zeleně a parku1) sloužící
obecnému užívání; 2. v intravilánu lesní pozemek
nebo soubor sousedících lesních pozemků o
výměře větší než 0,5 ha,

-

Nezastavěné území
(1) písm. f) pozemky nezahrnuté do zastavěného
území nebo do zastavitelné plochy,

-

Koridor
(1) písm. i) plocha vymezená pro umístění vedení
dopravní a technické infrastruktury nebo opatření
nestavební povahy,

-

Zastavitelná plocha
(1) písm. j) plocha vymezená k zastavění v
územním plánu nebo v zásadách územního
rozvoje,

-

Veřejná infrastruktura
(1) písm. k)pozemky, stavby, zařízení, a to
1. dopravní infrastruktura, například stavby
pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a
s nimi souvisejících zařízení;
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2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a
stavby a s nimi provozně související zařízení
technického vybavení, například vodovody,
vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod,
stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo
jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání
s odpady, trafostanice, energetické vedení,
komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
elektronické komunikační zařízení veřejné
komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení
a pozemky sloužící například pro vzdělávání a
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu
obyvatelstva;
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,

-

Veřejně prospěšná stavba
(1) písm. l) stavba pro veřejnou infrastrukturu
určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje
nebo státu, vymezená ve vydané územně
plánovací dokumentaci,

-

Stavba
(3) Veškerá stavební díla, která vznikají stavební
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení, použité stavební
výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a
dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které
stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za
stavbu se považuje také výrobek plnící funkci
stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je
stavba pro reklamu.

-

Zastavěná plocha pozemku
(7) Součet všech zastavěných ploch jednotlivých
staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí
plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího
líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i
podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů
poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami
vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo
jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je
zastavěná
plocha
vymezena
pravoúhlým
průmětem střešní konstrukce do vodorovné
roviny.

§3
-

Terénní úprava
(1) Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona
rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se
podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové
poměry, těžební a jim podobné a s nimi související
práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo
činnost prováděnou hornickým způsobem,
například skladovací a odstavné plochy, násypy,
zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a
sportovišť, těžební práce na povrchu.

-

Zařízení
(2) Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí
informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná
konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o
stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se
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jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko
stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší
než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.

-

Staveniště
(3) Staveništěm se rozumí místo, na kterém se
provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje
stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební
pozemek nebo jeho část anebo část stavby,
popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním
úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo
část jiné stavby.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

neupravuje

§ 27
(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné
správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a
technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů")
především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku
nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost,
úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel
použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení
technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací
dokumentace a územní studie.
(4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu
územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou
situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku
katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U
technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné
údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
§ 161
Vlastníci technické infrastruktury
(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní
evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a
ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na
charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na
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.
Informace mohou být poskytnuty v digitální podobě.
Vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat na
žadateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na
pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení.
§ 164
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(1) Zásady územního rozvoje, včetně dokladů o jejich
pořizování ukládá krajský úřad; zásady územního rozvoje
opatřené záznamem o účinnosti se poskytují v rozsahu
potřebném pro výkon působnosti stavebním úřadům,
úřadům územního plánování na území kraje a krajským
úřadům sousedních krajů. Zásady územního rozvoje
opatřené záznamem o účinnosti krajský úřad zasílá
ministerstvu.
(2) Krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup vydané zásady územního rozvoje spolu s usnesením
zastupitelstva kraje a místa, kde je možné do nich a do
dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí dotčeným
orgánům neuvedeným v odstavci 1 jednotlivě. Krajský úřad
rovněž zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje schválenou
zastupitelstvem kraje.
§ 165
(1) Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho
pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl
pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je poskytuje
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému
úřadu.
(2) Vymezení zastavěného území vydané formou opatření
obecné povahy podle § 59 odst. 2 včetně dokladů o jeho
pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro kterou bylo
pořízeno; opatřené záznamem o účinnosti je bezodkladně
poskytne stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování.
Vymezení zastavěného území pořizovatel současně zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu
a místech, kde je možné do této územně plánovací
dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet;
toto oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1
jednotlivě. Pořizovatel rovněž zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce
schválenou zprávu o uplatňování územního plánu.
§ 166
(1) Územně analytické podklady a jejich aktualizace ukládá
pořizovatel a poskytuje je stavebním úřadům v rozsahu
potřebném pro výkon jejich působnosti. Pořizovatel
poskytuje územně analytické podklady s výjimkou údajů o
území na základě žádosti poskytovatele údajů, od kterých je,
s výjimkou orgánů veřejné správy a jimi zřízených organizací,
oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s
poskytnutím územně analytických podkladů, nejvýše však do
ceny nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů
na jejich doručení žadateli.
(2) Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a
jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím
dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické
infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území,
poskytnuté podle § 27.
(3) Územní studii ukládá její pořizovatel; poskytuje ji tomu,
na jehož návrh nebo žádost byla pořízena, obci a
stavebnímu úřadu. Místa, kde je do územní studie možné
nahlížet, oznámí jednotlivě dotčeným orgánům.
§ 168
(2) Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí
ustanoveními správního řádu a zvláštního právního
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předpisu. Kopii dokumentace stavby stavební úřad
poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo
dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby,
které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze
usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí
dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb
civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany
osob a jejich majetku.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu

Definice obsažené v zákoně o územním plánování
a stavebním řádu (stavebním zákoně) jsou
dostatečně
podrobné
pro
jeho
účely,
nepřekrývají se s ostatními předpisy.
Pozn.: Zákon o územním plánování a stavebním
řádu operuje s pojmem technická mapa – dle
veřejně dostupného Metodického materiálu
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly má
tento pojem z celkového kontextu a logiky věci
shodný význam jako pojem „technická mapa
obce dle § 2 písm. m) zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením. S tímto
tvrzením si dovolujeme vyjádřit nesouhlas. Dle
našeho názoru jde ve stavebním zákoně o širší
pojem – technickou mapou nemusí disponovat
pouze obce, nýbrž i kraje, případně vlastníci
technické infrastruktury. Bez podrobnější úpravy
ve stavebním zákoně nelze dle našeho názoru
tvrdit, že jde toliko o technickou mapu obce.
V zájmu zpracování kvalitní územně plánovací
dokumentace je využít maximum dostupných dat
– nevidíme tedy důvod proč pojem technická
mapa ve stavebním zákoně omezovat na
technické mapy obce dle zákona o zeměměřictví.

Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
Neupravuje specificky sdílení prostorových dat a
informací, pouze poskytování.
ANO
§ 6 odst. 3 a 4 – stavební úřad, resp. obecní úřad,
poskytuje informace pro pořizování územně
plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace
§ 7 dost. 1 písm. f) – krajský úřad vkládá data do
evidence územně plánovací činnosti za svůj
správní obvod
§10 odst. 2 – újezdní úřad pro území vojenského
újezdu poskytuje územně plánovací informace

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování
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§ 27 odst. 3 – údaje o území poskytuje
pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená
právnická osoba a vlastník dopravní a technické
infrastruktury
především
v digitální
formě….přitom zodpovídá za jejich správnost,
úplnost a aktuálnost.
§ 27 odst. 4 – Vlastník technické
infrastruktury poskytuje
úřadu
územního
plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou
situaci technické infrastruktury dokončené
a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické
sítě
katastrální v měřítku
katastrální
mapy,
případně
v měřítku
podrobnějším.
U technické
infrastruktury
dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné
údaje v jemu dostupném systému, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
§ 161 - Vlastníci technické infrastruktury jsou
povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat
polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných
případech, s ohledem na charakter technické
infrastruktury, i výškové umístění. Na 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. Informace mohou
být poskytnuty v digitální podobě. Vlastník
technické infrastruktury je oprávněn požadovat
na žadateli úhradu nákladů spojených
s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však
do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů
dat a nákladů na doručení.
§ 164 - Zásady územního rozvoje, včetně dokladů
o jejich pořizování ukládá krajský úřad; zásady
územního
rozvoje
opatřené
záznamem
o účinnosti se poskytují v rozsahu potřebném pro
výkon působnosti stavebním úřadům, úřadům
územního plánování na území kraje a krajským
úřadům sousedních krajů. Zásady územního
rozvoje opatřené záznamem o účinnosti krajský
úřad zasílá ministerstvu. Krajský úřad zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané
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zásady územního rozvoje spolu s usnesením
zastupitelstva kraje a místa, kde je možné do nich
a do dokladové dokumentace nahlížet; toto
oznámí dotčeným orgánům neuvedeným
v odstavci 1 jednotlivě. Krajský úřad rovněž
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup zprávu o uplatňování zásad územního
rozvoje schválenou zastupitelstvem kraje.
§ 165 - Územní plán a regulační plán, včetně
dokladů o jeho pořizování, ukládá pořizovatel
u obce, pro kterou byl pořízen; opatřené
záznamem o účinnosti je poskytuje stavebnímu
úřadu, úřadu územního plánování a krajskému
úřadu. Vymezení zastavěného území vydané
formou opatření obecné povahy podle § 59 odst.
2 včetně dokladů o jeho pořizování ukládá
pořizovatel u obce, pro kterou bylo pořízeno;
opatřené
záznamem
o
účinnosti
je
bezodkladně poskytne stavebnímu úřadu a úřadu
územního plánování. Vymezení zastavěného
území pořizovatel současně zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 166 - Územně analytické podklady a jejich
aktualizace ukládá pořizovatel a poskytuje je
stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro
výkon jejich působnosti. Pořizovatel zveřejňuje
územně analytické podklady a jejich aktualizace
v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
obdobně
zveřejňuje
informace
o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi
obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27.
§168 odst. 2 - Kopii dokumentace stavby stavební
úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas
toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas
vlastníka stavby, které se dokumentace týká.
Kromě § 27 odst. 3 a § 161 není stanovena
digitální forma poskytovaných informací.
Popis současných způsobů jejich využívání ve Veškerá činnost stavebních úřadů probíhá min.
veřejném prostoru
nad prostorovými daty, pokud ne přímo jejich
zpracováním – ať už jde o územní plánování,
územní rozhodnutí, kolaudační souhlasy,
stavební povolení atd. Bohužel nedochází ke
sdílení prostorových dat a informací.
Duplicity nebo multiplicity
ANO
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě K multiplicitám může docházet ve dvou
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit rozličných oblastech s odlišnou potřebou
nebo multiplicit
detailnosti a přesnosti zpracování prostorových
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dat:
a) Územní plánování – velké celky, menší
přesnost.
b) Řízení u stavebních úřadů – územní
rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení,
kolaudační souhlas atd. – je třeba vysoce
přesných grafických příloh ohledně
polohopisu, někdy i výškopisu objektů.
Ad a) V rámci územního plánování dochází v jeho
jednotlivých fázích k rozesílání územně plánovací
dokumentace v různých stádiích rozpracovanosti
řadě dotčených subjektů a dále k vyžadování
podkladů od dalších subjektů.
Přitom úroveň a formy zpracování se liší dle
velikosti a finančních možností obcí, které
územně plánovací dokumentaci pořizují – od
formy listinné po digitální. Samotná stanoviska
tzv. dotčených orgánů mohou být rovněž
zpracována v různých formách, často písemně.
Dochází tedy k tomu, že jsou tvořeny prostorové
informace a data, nicméně nejsou vkládána do
jednotného systému, ale zasílána zpracovateli
jakýmikoli prostředky, dle možností dotčených
orgánů. Zpracovatel poté musí stanoviska a
požadavky jednotlivých subjektů zapracovat do
dokumentace. Jednotliví zpracovatelé přitom
používají různé softwarové vybavení, takže může
docházet k degradaci dat při jejich exportu.
Ad b)
V jednotlivých řízeních je třeba stavebnímu úřadu
předkládat různé druhy grafických příloh
s různými požadavky na jejich měřítko a
přesnost. Podrobnosti stanoví prováděcí vyhláška
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, resp.
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření, které jsou v rámci této
analýzy pojednány samostatně.
I v rámci řízení u stavebního úřadu je třeba
zajistit stanoviska dotčených orgánů, které se liší
pro jednotlivé druhy řízení a jednotlivá území
(různé druhy ochrany přírody, památek atd.).
Duplicity zpracování prostorových dat z § 27
odst. 3 a 4, § 121:
§ 27 odst. 3 a 4 viz výše
§ 121 odst. 1:
Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu
s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst.
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1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního
souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu
stavby
a adresního
místa,
dokumentaci
skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám
oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení
stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové
dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo
dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci
geodetické části skutečného provedení stavby.
Pokud je stavba předmětem evidence v katastru
nemovitostí nebo
její
výstavbou
dochází
k rozdělení
pozemku,
doloží
stavebník
též geometrický plán. Pokud se stavba nachází
na území obce, která vede technickou mapu obce
a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou
vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom,
že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny
a doloženy změny týkající se obsahu technické
mapy obce.
Shrnutí:
Ani sám zákon o územním plánování a stavebním
řádu nestanoví taxativní výčet dotčených orgánů,
jejichž součinnost v rámci § 4 odst. 7 předpokládá
u územního plánování a řízení u stavebních
úřadů.
Je otázkou, do jaké míry lze považovat
zpracovávání dat u jednotlivých dotčených
orgánů za duplicitu – u řady z nich totiž
nedochází k práci s daty, nýbrž k práci s mapou
v její grafické podobě, což může být pro jejich
praxi dostačující.
Pokud jde o pořizování dat zeměměřickou
činností, dochází k duplicitnímu zpracování
jednou pořízených dat. Obecně se dá shrnout, že
data, která jsou pořizována v rámci stavební
dokumentace, by měla být použitelná pro územní
plánování ve smyslu § 27 odst. 3 a 4. Nicméně
realita je taková, že stavebník je povinen jedna a
tatáž data nechat zpracovat různým způsobem,
aby splnil povinnosti ze zákona o územním
plánování a stavebním řádu – tedy jednou ve
formě dokumentace pro účely řízení u
stavebního úřadu, podruhé pro účely územního
plánování. K tomu je ovšem potřeba připočíst
další možné multiplicity zpracování stejných dat –
např. v případech, kdy dochází v rámci výstavby
také ke změně věcných práv (typicky zřizování
věcných břemen či služebností, oddělení části
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pozemku a jeho převodu). Zde je potřeba pořídit
příslušnou dokumentaci pro katastrální úřad.
Z hlediska zeměměřických činností přitom
nemusí docházet k novému zaměření (pokud
geodet od počátku ví, pro jaká řízení budou
výsledky jeho činností použity, v terénu naměří
potřebná data pouze jednou), musí ale dojít
k rozdílnému zpracování – formou dokumentace
dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb resp. formou geometrického
plánu, případně též pro vložení do technické
mapy obce, resp. kraje, pokud v daném kraji
taková mapa existuje – byť povinnost není daná
zákonem, kraje na smluvní bázi vyžadují od
vlastníků technické infrastruktury zpracování
podkladů pro digitální technické mapy. Přitom je
třeba zmínit, že geometrické plány jsou
katastrálním úřadům geodety zasílány čistě
v elektronické formě (viz § 74 odst. 2 vyhlášky č.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí). Oproti
tomu zákon o územním plánování a stavebním
řádu elektronickou formu nestanoví, většina
řízení se vede v listinné podobě.
Návrh odstranění duplicit:
Digitalizace územního plánování i řízení –
umožnila by sdílet prostorová data pro potřeby
jednotlivých řízení.
Pokud by byly veškeré podklady, dokumentace a
grafické přílohy poskytovány v jednotném
digitálním formátu, došlo by k úspoře nákladů a
možnému zrychlení řízení. Nicméně opravdu
efektivním řešením je uložení prostorových dat
v dostupném „úložišti“, kde by byla data
k nahlédnutí dotčeným orgánům, které by
pomocí online aplikace mohly vkládat vlastní
prostorové informace, vyjadřovat stanoviska, či
pouze „odkliknout“ svůj souhlas se záměrem.
V oblasti stavebního řízení a územního plánování
je velký prostor pro vytvoření NIPI. Ideální stav by
zahrnoval totiž nejen digitalizaci procesů dle
zákona o územním plánování a stavebním řádu,
ale i propojení na další řízení – zejména na poli
katastru nemovitostí. Např. při oddělení
pozemku pro jeho následný převod na dalšího
vlastníka by situace mohla vypadat následovně:
vlastník
pozemku
zajistí
zpracování
geometrického plánu, ten je geodetem vložen na
„úložiště“, kde se k němu mohou vyjádřit
dotčené orgány – stavební úřad vysloví souhlas
s dělením, případně vloží územní souhlas u
změny druhu pozemku apod., teprve po těchto
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krocích by byl geometrický plán postoupen
katastrálnímu úřadu, kam by stačilo doplnit kupní
smlouvu na převod nemovitosti.
V rámci digitalizace procesů dle stavebního
zákona by bylo nutno zachovat několik hladin
přesnosti a měřítek pro zpracovávané údaje,
neboť je zbytečné a neekonomické, aby např. pro
potřeby územního plánování byla pořizována
data s přesností potřebnou pro výstavbu.
Je rovněž třeba u jednotlivých dotčených orgánů
zmapovat, jakým způsobem v současnosti pracují
s prostorovými daty – zda pouze vyjadřují textová
stanoviska k mapě, kterou mají k dispozici, či
samy do map zakreslují své požadavky. Situace
bude samozřejmě obec od obce jiná, neboť zákon
v tomto ohledu nestanoví žádné požadavky.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Vazba na řadu odvětvových zákonů, které
právních předpisů
stanovují působnost tzv. dotčených orgánů dle §
4 odst. 7 zákona o územním plánování a
stavebním řádu. Jde např. o:
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů,
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny,
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší,
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu,
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
- zákon č. 133/1995 Sb., o požární
ochraně,
- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství,
- zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon),
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Českém geologickém úřadu,
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.
Dále vazba na právní předpisy na úseku
zeměměřictví a katastru nemovitostí (viz výše),
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zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Agendy s prostorovým charakterem jsou
upraveny převážně dostatečně. Je třeba de lege
ferenda zapracovat na technické stránce
pořizování a správy prostorových dat.

Manažerské shrnutí

Stavební zákon je klíčovým právním předpisem
pro oblast prostorových dat, avšak jeho právní
úprava z hlediska sdílení či poskytování dat a
informací je zcela nedostatečná. S ohledem na
digitalizaci veřejné správy a princip smart
administration, stejně jako na princip obíhání
dat, nikoli občanů, je třeba přijmout odpovídající
změny, které umožní maximální využití
prostorových dat pořizovaných v jednotlivých
procesech
dle
stavebního
zákona.
U
geometrických plánů, které se v některých
případech řízení předkládají, existuje jejich další
využití, kdy na jejich podkladě dochází ke změně
v katastrální mapě. Dokumentace skutečného
provedení stavby naproti tomu žádné další
využití v současné době nenachází a prostorová
data, která byla pro tyto účely pořízena, tak
zůstávají ležet ladem.

Klíčová slova

Klíčový, A565: Územní plánování a stavební řád,
Ministerstvo pro místní rozvoj, definice: ANO,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování: ANO,
duplicity nebo multiplicity: ANO

Vyhláška o technických požadavcích na stavby
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

268/2009 Sb.
Méně významný
A565: Územní plánování a stavební řád
Prováděcí předpis k § 194 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, který stanoví technické požadavky na
stavby, které náleží do působnosti obecných
stavebních úřadů.
Ministerstvo pro místní rozvoj

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

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

Definice
ANO
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), § 3 Základní pojmy
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
- budova
(ohraničení) prostorových objektů včetně
a) nadzemní stavba včetně její podzemní části
povinných údajů a informací o těchto
prostorově soustředěná a navenek převážně
prostorových objektech včetně informací o
uzavřená obvodovými stěnami a střešní
jejich vlastnostech
konstrukcí,
- stavba se shromažďovacím prostorem
b) stavba, ve které se nachází prostor určený pro
shromažďování osob, v němž počet a hustota osob
převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke
kulturním, sportovním a obdobným účelům,

-

stavba pro obchod
c) stavba s prodejní plochou
1. do 2000 m2, která musí splňovat požadavky
druhé až páté části vyhlášky,
2. nad 2000 m2, která musí navíc splňovat zvláštní
požadavky uvedené v šesté části vyhlášky,

-

ubytovací jednotka
d) 1. jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které
svým stavebně technickým uspořádáním a
vybavením splňují požadavky na přechodné
ubytování a jsou k tomuto účelu určeny,
2. ubytovací jednotka v zařízení sociálních služeb,
určená k trvalému bydlení,

-

stavba pro výrobu a skladování
e) stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou
nebo jinou výrobu, popřípadě služby mající
charakter výroby, a dále pro skladování výrobků,
hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování
uvedených pod písmenem f),

-

stavba pro zemědělství
f) 1. stavba pro hospodářská zvířata3), tj. stavba
nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu,
práci a jiným hospodářským účelům,
2. doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, tj.
stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy,
stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy,
močůvky a hnojůvky, stavba pro skladování
tekutých odpadů a stavba pro konzervaci a
skladování siláže a silážních šťáv,
3. stavba pro posklizňovou úpravu a skladování
produktů rostlinné výroby,
4. stavba pro skladování minerálních hnojiv,
5. stavba pro skladování přípravků a prostředků na
ochranu rostlin,
6. příruční sklad, stavba, část stavby nebo
oddělená místnost určená pro skladování
přípravků a prostředků na ochranu rostlin o
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maximální přípustné hmotnosti do 1000 kg
přípravků a prostředků na ochranu rostlin,

-

byt
g) soubor místností, popřípadě jedna obytná
místnost, který svým stavebně technickým
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na
trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen,

-

místnost
h) prostorově uzavřená část stavebního díla,
vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí
krovu a pevnými stěnami,

-

obytná místnost
i) část bytu, která splňuje požadavky předepsané
touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a
má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň,
která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno
přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s
možností regulace tepla, je obytnou místností.
Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít
podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se
šikmými stropy se do plochy obytné místnosti
nezapočítává plocha se světlou výškou menší než
1,2 m,

-

pobytová místnost
j) místnost nebo prostor, které svou polohou,
velikostí a stavebním uspořádáním splňují
požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby,

-

havarijní jímka
l) jímka, záchytná vana nebo nádrž, určená k
zadržení závadných látek uniklých nebo
vypuštěných při havarijních stavech z nádrží,
kontejnerů, obalů, případně technologického
zařízení s objemem minimálně odpovídajícím
kapacitě největší nádrže v ní umístěné nebo do ní
svedené.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice Definice pojmu „budova“ v § 3 písm. a) vyhlášky
prostorového objektu v různých právních je odlišná od definice v § 2 písm. l) zákoně č.
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí: nadzemní
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definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k stavba spojená se zemí pevným základem, která
účelu předpisu
je prostorově soustředěna a navenek převážně
uzavřena
obvodovými
stěnami
a střešní
konstrukcí.
Sdílení
NE
Popis prostředků sdílení prostorových dat
neupravuje
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Neupravuje tvorbu a správu prostorových dat
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit jako takovou.
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje neupravené agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška stanoví technické požadavky na stavby
a
jejich provedení, neupravuje
oblast
prostorových dat a informací.
Klíčová slova

Méně významný, A565: Územní plánování a
stavební řád, Ministerstvo pro místní rozvoj,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Číslo předpisu
398/2009 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A565: Územní plánování a stavební řád
Popis předpisu

Gestor předpisu

Prováděcí předpis k § 194 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, který stanoví obecné technické požadavky
na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno
jejich užívání osobami s omezenou schopností
pohybu nebo orientace.
Ministerstvo pro místní rozvoj
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Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

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

ANO
§2
(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při
zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro
vydání územního souhlasu a při zpracování projektové
dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění
staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a
odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních
prohlídkách staveb
a) pozemních komunikací a veřejného prostranství,
b) občanského vybavení v částech určených pro užívání
veřejností,
c) společných prostor a domovního vybavení bytového
domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen „bytový dům“),
upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení,
(3) U staveb, které jsou kulturními památkami, se
ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní
památkové péče.

§6
(1) Stavba občanského vybavení
a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství,
policii, obviněné a odsouzené,
b) stavba pro sdělovací prostředky,
c) stavba pro obchod a služby,
d) stavba pro ochranu obyvatelstva,
e) stavba pro sport,
f) školy, předškolní a školská zařízení,
g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,
h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby,
i) budova pro veřejnou dopravu,
j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním
i sezónním provozem pro více než 20 osob.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
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Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje neupravené agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Technická
norma
stanovící
požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, bez
využití prostorových dat.
Klíčová slova

Vyhláška o dokumentaci staveb
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Méně významný, A565: Územní plánování a
stavební řád, Ministerstvo pro místní rozvoj,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

499/2006 Sb.
Podpůrný
A565: Územní plánování a stavební řád
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Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 193 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
který stanoví rozsah a obsah dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení, o změně využití území, o změně vlivu
užívání stavby na území, pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení, pro
ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)
až e) stavebního zákona nebo projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení,
pro provádění stavby a dokumentace skutečného
provedení stavby.

Gestor předpisu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu,
nařízení vlády 430/2006 Sb., o stanovení
geodetických referenčních systémů a
státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání,
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a
o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením,
vyhláška 31/1995 Sb., Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního, kterou
se provádí zákon č. 200/1994 Sb.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), Rozsah a obsah dokumentace a její náležitosti
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení stanovují přílohy č. 1 až 9 k vyhlášce.
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
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konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
ANO – stanovena odkazem
Předepsaná a fakticky možná polohová a V přílohách stanoví rozsah a obsah dokumentace
geometrická přesnost prostorového vymezení pro vydání rozhodnutí:
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
- O umístění stavby nebo zařízení – příl. 1
právní garance
bod E. 4 – geodetický podklad pro
projektovou činnost zpracovaný podle
jiných právních předpisů
- O změně využití území – příl. 2 bod E. 3 geodetický podklad pro projektovou
činnost zpracovaný podle jiných právních
předpisů
- Pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení – příl.
4 bod E. 3 - geodetický podklad pro
projektovou činnost zpracovaný podle
jiných právních předpisů
- Projektové dokumentace pro ohlášení
stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)
až e) stavebního zákona nebo projektové
dokumentace pro vydání stavebního
povolení – příl. 5 bod E. 3 - geodetický
podklad pro projektovou činnost
zpracovaný podle jiných právních
předpisů
- Dokumentace pro provádění stavby –
příl. 6 bod E. 1 – vytyčovací výkresy
jednotlivých objektů zpracované podle
jiných právních předpisů
- Dokumentace skutečného provedení
stavby – příl. 7 bod E – číselné a grafické
vyjádření výsledků zaměření stavby,
polohopis s výškopisnými údaji, měřické
náčrty s číselnými údaji, seznamem
souřadnic a výšek, a technická zpráva
podle jiného právního předpisu

Přesnost je zde dána odkazem na právní předpisy
na poli zeměměřictví, zejm. vyhlášku 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 která je
v rámci analýzy pojednána samostatně.
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
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Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Duplicita v tvorbě prostorových dat z pohledu
stavebníka – viz zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, který je
v rámci analýzy pojednán samostatně.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Neupravuje formu dokumentace.
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu,
stanoví podrobnosti ohledně dokumentace ve
stavebním řízení, forma dokumentace není
stanovena – de lege ferenda doporučujeme
zvážit obligatorní poskytnutí dat v jejich digitální
podobě.
Klíčová slova
Podpůrný, A565: Územní plánování a stavební
řád, Ministerstvo pro místní rozvoj, definice: NE,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti
Číslo předpisu
500/2006 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A565: Územní plánování a stavební řád
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 193 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
který upravuje náležitosti obsahu územně
analytických podkladů, obsahu územně plánovací
dokumentace, včetně náležitostí dokladů
spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením
vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací
územně plánovací dokumentace, a podkladů pro
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evidenci územně plánovací činnosti.
Gestor předpisu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

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

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje
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Popis současných způsobů jejich využívání ve Veškeré činnosti územního plánování využívají
veřejném prostoru
prostorových informací a dat. Jde zejména o
vytváření
grafických
částí
dokumentace
s využitím mapových podkladů dle § 3 této
vyhlášky (katastrální mapa, Státní mapa, Základní
mapa ČR a Mapa ČR, mapovým podkladem pro
pořízení regulačního plánu může být též
polohopisné a výškopisné zaměření řešeného
území).
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Ze samotné vyhlášky nevyplývají duplicity tvorby
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit a správy dat, neboť vyhláška sama neobsahuje
nebo multiplicit
ustanovení, která by stanovovala povinnost
pořizovat (digitální) prostorová data, byť je
pravděpodobné, že v praxi probíhá zejména u
větších měst zpracování územně plánovací
dokumentace elektronickou formou.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Chybí povinnost poskytovat/zpracovávat data v
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, digitální podobě.
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu,
stanoví podrobnosti ohledně územně plánovací
dokumentace, forma dokumentace není
stanovena.
Klíčová slova
Podpůrný, A565: Územní plánování a stavební
řád, Ministerstvo pro místní rozvoj, definice:NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
Číslo předpisu
501/2006 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný/méně významný (kromě definic
několika prostorových objektů neobsahuje v
zásadě žádná ustanovení přímo se vztahující k
prostorovým datům)
Kód a název agendy
A565: Územní plánování a stavební řád
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 193 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
který stanoví obecné požadavky na využívání
území při vymezování ploch a pozemků, při
stanovování podmínek jejich využití a umisťování
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staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o
změně vlivu stavby na využití území.
Gestor předpisu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu,
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích,
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a
o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb.,
o
živnostenském
podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu,
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých zákonů,
zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních
komunikacích,
zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách
a
čerpacích
stanicích
pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů.

ANO
§ 2 Základní pojmy
- stavba pro bydlení
1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové
plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k
tomuto účelu určena,
2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové
plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je
k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři
samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví,

- stavba pro rodinnou rekreaci
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stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají
požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu
určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,

- stavba ubytovacího zařízení
stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby
s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a
rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací
zařízení se zařazují podle druhu do kategorií
1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10
pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného
ubytování a služeb s tím spojených;
2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10
pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného
ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5
pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a
doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami
srovnatelnými s hotelem;
4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména
ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny
chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování
přechodného ubytování.

§ 3 Obecné požadavky na vymezení ploch
§ 4 - 19 Plochy s rozdílným způsobem využití
§ 20 - 22 Požadavky na vymezování pozemků a
umisťování staveb na nich
§ 23 - 25 Požadavky na umisťování staveb
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice Použité definice jsou dostatečně detailní pro
prostorového objektu v různých právních potřeby tohoto předpisu.
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje
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Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Neupravuje tvorbu
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit prostorových dat.
nebo multiplicit

a

správu

(digitálních)

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neupravuje
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu,
stanoví podrobnosti ohledně vymezování ploch
v územně plánovací dokumentaci a požadavky na
vymezování pozemků a umísťování staveb na
nich.
Klíčová slova
Podpůrný/méně významný, A565: Územní
plánování a stavební řád, Ministerstvo pro
místní rozvoj, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Číslo předpisu
503/2006 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný/méně významný
Kód a název agendy
A565: Územní plánování a stavební řád
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 193 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
který upravuje podrobnější obsahové náležitosti
žádostí o různé druhy rozhodnutí stavebních
úřadů, jakož i obsah těchto rozhodnutí.

Gestor předpisu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu,
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb,
vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování
údajů z katastru nemovitostí České
republiky,
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro § 18s – Stavebně technická prevence
konkrétní data nebo produkty a podmínek
(K § 14 a 155 stavebního zákona)
poskytování obecně

(1) Informace o výskytu závady obsahuje zejména
a) základní údaje
1. označení stavebního úřadu, který informaci poskytuje,
2. datum a označení události,
3. lokalizace místa události (kraj, obec, část obce, ulice, číslo
popisné, číslo orientační, katastrální území, parcelní číslo a
popřípadě bližší identifikace místa, např. podlaží, souřadnice
GPS apod.),
4. druh stavby nebo zařízení,
5. stručný popis události,
6. informace o tom, zda došlo k ohrožení života nebo zdraví
osob nebo zvířat, ke ztrátám na životech osob nebo zvířat,
ke škodám na majetku,
7. informace o šetřeních, která provedl stavební úřad,
8. informace o tom, zda událost byla šetřena dalším
orgánem (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor
České republiky a další),
b) doplňující údaje
1. identifikační údaje vlastníka stavby nebo zařízení (u
fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
2. identifikační údaje nájemce nebo uživatele stavby nebo
zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a
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místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
3. údaje o povolení rozestavěné stavby (u rozhodnutí nebo
opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního
úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací, u certifikátu
autorizovaného inspektora se uvede datum vyhotovení a
číslo certifikátu a jméno a příjmení autorizovaného
inspektora a jeho evidenční číslo),
4. údaje o kolaudaci dokončené stavby (u rozhodnutí nebo
opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního
úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací),
5. údaj o provedených kontrolních prohlídkách,
6. údaje o stavebníkovi (u fyzické osoby jméno, příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby
název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
7. údaje o stavebním podnikateli nebo zhotoviteli (název,
sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
8. údaje o stavbyvedoucím (jméno, příjmení a jeho
evidenční číslo), nebo jméno a příjmení osoby vykonávající
stavební dozor,
9. jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor
stavebníka nebo autorský dozor, je-li stavba financovaná z
veřejných rozpočtů,
10. jméno a příjmení koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, působí-li na staveništi,
11. údaje o projektové a ostatní dokumentaci stavby, včetně
jejich případných změn,
12. jméno a příjmení projektanta nebo hlavního projektanta
a jeho evidenční číslo.
(2) Stavební úřady předávají ke zpracování provozovateli
systému stavebně technické prevence informace o výskytu
závady, poruchy nebo havárie stavby v digitální formě.

Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

NE
Neupravuje – v přílohách však odkazuje na
přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb – viz samostatná kapitola k této vyhlášce.

Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO (v širším smyslu)
§ 18s – Stavebně technická prevence – jedním
z údajů, které v rámci informace o výskytu závady
oznamovatel uvádí, je lokalizace místa události.
Stavební úřady pak informace o výskytu závady,
poruchy nebo havárie stavby poskytují
provozovateli systému stavebně technické
prevence v digitální formě. Nicméně nejde o
poskytování prostorových dat jako takových – viz
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http://www.uur.cz/isstp.
Systém umožňuje nahlížet na pasporty událostí,
nepracuje s prostorovými daty kromě uvedení
adresy události, neslouží primárně k práci
s mapovými podklady, ale k prevenci výskytu
havárií – eviduje závady, poruchy a havárie
staveb a zařízení, došlo-li při nich ke ztrátám na
životech (osob, zvířat), k ohrožení životů a
zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti
stavby nebo ke značným majetkovým škodám.
Popis současných způsobů jejich využívání ve Veškerá činnost stavebních úřadů probíhá nad
veřejném prostoru
mapami či situačními výkresy, vyhláška stanoví
podrobnější obsahové náležitosti žádostí o různé
druhy rozhodnutí stavebních úřadů, jakož i obsah
těchto rozhodnutí.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neupravuje
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška
stanoví
podrobnější
obsahové
náležitosti žádostí o různé druhy rozhodnutí
stavebních úřadů, jakož i obsah těchto
rozhodnutí. Neupravuje přímo tvorbu či správu
prostorových dat.
Klíčová slova
Podpůrný/méně významný, A565: Územní
plánování a stavební řád, Ministerstvo pro
místní rozvoj, definice: NE, přesnost: NE, sdílení:
NE, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o právu na informace o životním prostředí
Číslo předpisu
123/1998 Sb.
Druh předpisu
Klíčový
Kód a název agendy
A1422: Poskytování
prostředí

informací

o

životním
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Popis předpisu

Gestor předpisu

Předpis transponuje příslušné předpisy EU a
upravuje zabezpečení práva na přístup k
informacím o životním prostředí a na včasné a
úplné informace o životním prostředí, na
vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a
podporu aktivního zpřístupňování informací o
životním prostředí ze strany povinných subjektů.
Ve vztahu k prostorovým datům předpis stanoví
pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová
data pro účely politik životního prostředí a politik
nebo činností, které mohou mít vliv na životní
prostředí a zpřístupňování prostorových dat
prostřednictvím síťových služeb na Národním
geoportálu INSPIRE.
Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 11a
(1) Ministerstvo životního prostředí spravuje geoportál,
informacím

který je informačním systémem veřejné správy a je
přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy. Povinné
subjekty prostřednictvím geoportálu zpřístupňují data
odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v
prováděcím právním předpise, která povinné subjekty tvoří,
přijímají, spravují nebo aktualizují a která spadají do oblasti
úkolů veřejné správy. Ministerstvo životního prostředí
zpřístupní na geoportálu veškeré informace o údajích,
kódech a technických klasifikacích, které jsou nezbytné k
zajištění souladu s technickými požadavky.
(2) Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím
geoportálu zajišťuje zejména
a) zpřístupňování dat,
b) služby založené na prostorových datech,
c) služby elektronického obchodu,
d) sdílení prostorových dat ve veřejné správě,
e) informování o využívání infrastruktury pro prostorová
data.
(3) Ministerstvo životního prostředí na geoportálu zpřístupní
i jiná prostorová data než ta, jejichž témata jsou uvedena v
prováděcím právním předpise, pokud o to povinný subjekt
požádá a pokud jsou splněny technické požadavky.
Ministerstvo životního prostředí na geoportálu zpřístupní i
data osoby, která není povinným subjektem (dále jen „jiný
poskytovatel prostorových dat“), pokud o to jiný
poskytovatel prostorových dat požádá nebo tak stanoví jiný
právní předpis a pokud jsou splněny technické požadavky.
§ 11e
Ministerstvo životního prostředí
a) je kontaktním místem pro styk s Evropskou komisí,
b) zasílá zprávy podle příslušných předpisů Evropské unie,
c) zpřístupňuje prostorová data, která jsou přístupná
prostřednictvím geoportálu, pro evropský geoportál INSPIRE
provozovaný Evropskou komisí na úrovni Evropské unie,
d) zpřístupňuje evidenci podle § 11b odst. 5 veřejnosti a
Evropské komisi prostřednictvím geoportálu,
e) koordinuje infrastrukturu ve spolupráci s ústředními
správními úřady, právnickými osobami sdružujícími osoby
působící v oblasti prostorových dat a právnickými osobami
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sdružujícími územní samosprávné celky.
§ 15a
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou
a) témata prostorových dat,
b) podmínky užití prostorových dat a služeb založených na
prostorových datech,
c) zvláštní způsoby užití prostorových dat a služeb
založených na prostorových datech,
d) rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,
e) lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel
prostorových dat vytvořit metadata k jimi pořízeným
prostorovým datům a službám založeným na prostorových
datech,
f) způsob vedení evidence o veřejném využívání a
zpřístupňování prostorových dat,
g) způsob uchovávání neaktuálních prostorových dat a
zpřístupňování metadat k nim.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

-

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci
životního prostředí a její působnosti v
ochraně lesa, ve znění pozdějších
předpisů,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro § 6
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konkrétní data nebo produkty a podmínek Způsob a forma zpřístupnění informace
(1) Žadatel může v žádosti navrhnout formu, případně
poskytování obecně

způsob, jichž má být použito při zpřístupnění informace.
Pokud žádá o zpřístupnění informace na technickém nosiči
dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo přiložit k žádosti
technicky použitelný nosič dat.
(2) Pokud žadatel formu nebo způsob podle odstavce 1
neurčí, případně pokud takové formy nebo způsobu nelze ze
závažných důvodů využít, zvolí se způsob a forma
zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu žádosti o
zpřístupnění informace a její optimální využití žadatelem. V
pochybnostech se využije především formy a způsobu, jež
byly žadatelem využity k podání žádosti. Pokud povinný
subjekt zpřístupní informaci byť i jen částečně v jiné než
požadované formě, musí tento svůj postup odůvodnit.
§ 10a
Aktivní zpřístupňování informací
(1) Povinné subjekty zpracovávají informace vztahující se k
jejich působnosti a vytvářejí nezbytné technické a další
podmínky pro aktivní zpřístupňování informací.
(2) Povinné subjekty jsou povinny v rozsahu stanoveném
tímto zákonem vést a aktualizovat elektronické databáze
obsahující informace vztahující se k jejich působnosti. Tato
povinnost neplatí pro pověřenou osobu, pokud informace
podle odstavce 1 vede v elektronické databázi povinný
subjekt, který pověřenou osobu založil, zřídil, řídí nebo
pověřil, popřípadě, s níž má uzavřenu dohodu podle § 2
písm. b) bodu 3.
(3) Elektronické databáze podle odstavce 2 musí být
přístupné prostřednictvím zařízení umožňujících dálkový
přístup.
(4) Povinné subjekty aktivně zpřístupňují informace zejména
způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále
prostřednictvím vlastní ediční a publikační činnosti.
(5) Povinné subjekty aktivně zpřístupňují zejména
a) koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se
životního prostředí a zprávy o jejich provádění, pokud jsou
zpracovávány,
b) zprávy o stavu životního prostředí, pokud jsou
zpracovávány,
c) souhrny údajů o sledování činností, které mají nebo by
mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,
d) správní rozhodnutí v případě, že je jeho vydání
podmíněno vydáním stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí podle zvláštního právního
předpisu,10a)
e) dokumenty pořizované v průběhu posuzování vlivů na
životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,10b)
f) hodnocení rizik týkající se životního prostředí, pokud jsou
zpracovávány,
g) dohody o poskytování služeb podle § 2 písm. b) bodu 3.
(6) Ministerstvo životního prostředí dále aktivně
zpřístupňuje
a) seznam informací, které mají mít povinné subjekty k
dispozici s uvedením, u jakého povinného subjektu lze
informace získat,
b) mezinárodní smlouvy a dohody, právní předpisy Evropské
unie, zákony a další právní předpisy v oblasti ochrany
životního prostředí a zprávy o jejich provádění a plnění,
pokud jsou zpracovávány.
(7) Pokud jsou informace uvedené v tomto ustanovení již
prokazatelně
přístupné
prostřednictvím
zařízení
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umožňujících dálkový přístup, mohou povinné subjekty na
takto zveřejněné informace odkázat.
§ 11a
Geoportál
(1) Ministerstvo životního prostředí spravuje geoportál,
který je informačním systémem veřejné správy a je
přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy. Povinné
subjekty prostřednictvím geoportálu zpřístupňují data
odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v
prováděcím právním předpise, která povinné subjekty tvoří,
přijímají, spravují nebo aktualizují a která spadají do oblasti
úkolů veřejné správy. Ministerstvo životního prostředí
zpřístupní na geoportálu veškeré informace o údajích,
kódech a technických klasifikacích, které jsou nezbytné k
zajištění souladu s technickými požadavky.
§ 11b
Pravidla zpřístupňování dat
(1) Povinný subjekt zpřístupňuje data v souladu s
technickými požadavky bez podání žádosti. Obdobně
zpřístupňuje data jiný poskytovatel prostorových dat. Pro
zpřístupňování dat z geoportálu se nepoužijí ustanovení § 3
až 7 a § 9.
(2) Obce zpřístupňují data, pouze pokud tvorbu,
shromažďování nebo šíření těchto dat ukládá zvláštní právní
předpis. V případě územně členěných statutárních měst a
hlavního města Prahy se věta první použije obdobně pro
městské obvody nebo městské části. Územně členěná
statutární města a hlavní město Praha zpřístupňují data
odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v
prováděcím právním předpise bez omezení.
(3) Povinnost zpřístupňovat data má pouze pořizovatel
prostorových dat, nikoliv držitel jejich kopií. Pořizovatelem
prostorových dat se rozumí povinný subjekt, který
prostorová data sám vytváří nebo nechává vytvořit jiným
subjektem pro účely výkonu veřejné správy. Pokud
pořizovatel prostorových dat přijímá prostorová data od
jiného subjektu, zpřístupňuje prostorová data v souladu s
autorskými právy, právy souvisejícími s právem autorským
nebo zvláštním právem pořizovatele databáze.
(4) Povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat k
jimi pořízeným prostorovým datům a službám založeným na
prostorových datech vytvářejí a aktualizují metadata, která
předávají na geoportál. Povinný subjekt a jiný poskytovatel
prostorových dat jsou povinni zajistit, že prostorovým
datům jimi zpřístupněným na geoportál odpovídají
metadata k nim vytvořená. Prováděcí právní předpis stanoví
lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel
prostorových dat vytvořit metadata k jim pořízeným
prostorovým datům a službám založeným na prostorových
datech.
(5) Povinné subjekty vedou evidenci o veřejném využívání
jimi vytvářených, spravovaných, přijímaných nebo
aktualizovaných prostorových datech a zpřístupňují ji
Ministerstvu životního prostředí. Způsob vedení evidence a
zpřístupňování stanoví prováděcí právní předpis. Evidence je
předávána Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím
služby na geoportálu vždy do konce února za předchozí
kalendářní rok. Povinnost uchovávat neaktuální prostorová
data mají ty povinné subjekty, které neuchovávají
prostorová data podle zvláštního právního předpisu;
metadata k neaktuálním prostorovým datům povinné
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subjekty zpřístupňují na geoportál. Způsob uchovávání
neaktuálních prostorových dat a zpřístupňování metadat k
neaktuálním prostorovým datům stanoví prováděcí právní
předpis.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

Popis současných způsobů jejich využívání ve
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných

ANO*
§ 11a odst. 2 písm. d) – MŽP prostřednictvím
geoportálu zajišťuje mj. sdílení prostorových dat
ve veřejné správě. Podrobnější úprava v zákoně
schází.
ANO*
§ 2 písm. c), d), i)
§ 6 – pokud jde o informace o ŽP obecně, je na
žadateli, aby určil formu, resp. způsob
zpřístupnění informace
§ 10a
§ 11a odst. 1 – povinné subjekty zpřístupňují data
odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených
v prováděcím právním předpise prostřednictvím
geoportálu, který spravuje MŽP.
§ 11b
Zákon přímo nepojednává o využívání
prostorových dat ve veřejném prostoru, pouze o
jejich zpřístupnění a poskytování.
ANO
Nestanovuje povinnost k pořizování prostorových
dat,
pouze
specifikuje
povinnosti
ke
zpřístupňování dat již existujících. Správou
geoportálu je pověřeno MŽP – zde může
docházet k duplicitě správy dat, pokud nejsou
data zpřístupněna z vlastního portálu (resp.
portálu poskytovatele) povinného subjektu, ale
nahrána na přímo na geoportál.
Odstranění této případné duplicity by zřejmě
bylo možné, nicméně není zřejmé, zda by bylo
efektivní – je třeba vzít v úvahu zejména náklady,
které by přímé zpřístupňování dat z portálů
jednotlivých povinných subjektů, u těchto
vyvolalo, v porovnání s náklady na správu
takových dat na geoportálu.
Lex specialis k zákonu č. 106/1999 Sb., o
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právních předpisů

svobodném přístupu k informacím.

Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon velice široce stanoví povinnost ke
zpřístupňování dat, která pořizují povinné
subjekty a která mají vztah k životnímu prostředí.
Zavádí geoportál pod správou MŽP. Výsledkem je
velice obsáhlý fond dat, která jsou ovšem značně
nesourodá a uživatelsky poměrně nepřívětivá – v
tomto objemu a rozmanitosti dat není zřejmě
možné zpracovat je v jednotné struktuře,
přesnosti, podrobnosti, což ani není cílem tohoto
zákona. Pro účely zpřístupnění informací o ŽP a
již pořízených prostorových dat je zřejmě právní
úprava dostačující. Chybí požadavky na přesnost
– v tomto objemu a při rozlišnosti povahy dat,
která jsou zpřístupňována, ani není možné
požadovanou přesnost specifikovat – pro
jednotlivé povinné subjekty platí, že zpracovávají
data tak, aby to primárně vyhovovalo jejich
potřebám, nikoli tak, aby byla dále využitelná a
zpracovatelná dalšími subjekty.
Klíčová slova
Klíčový, A1422: Poskytování informací o
životním prostředí, Ministerstvo životního
prostředí, definice: NE, přesnost: NE, sdílení:
ANO*, poskytování: ANO*, duplicity nebo
multiplicity: ANO
*Poznámka
Zákon zavádí pojem zpřístupňování dat - §2
písm.
i).........."zpřístupňováním
dat
zpřístupňování prostorových dat a metadat
neomezenému okruhu subjektů prostřednictvím
1. poskytování prostorových dat a metadat na
geoportál (§ 11a) z vlastního internetového
rozhraní s využitím služeb založených na
prostorových datech v souladu s technickými
požadavky, nebo
2. předávání prostorových dat a metadat v
souladu s technickými požadavky na geoportál"
Tento pojem je speciálním k obecnému
„zpřístupňování informací“ – viz §2 písm. c)
zákona a je doplněn pojmem „aktivní
zpřístupňování informací“, kterým je jejich
poskytování neomezenému okruhu subjektů,
aniž by bylo třeba podat žádost – viz § 2 písm. d)
zákona.
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Zpřístupňování je tedy pojem širší než
poskytování, ve své „proaktivní“ formě se blíží
spíše sdílení, nicméně nejde o pojmy totožné.
Sám zákon totiž pojem „sdílení“ používá v § 11
odst. 2 písm. d), a to bez jeho bližší definice.

Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Číslo předpisu
92/1991 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A24: Hospodaření s majetkem státu
Popis předpisu

Předpis upravuje podmínky převodu majetku
státu.

Gestor předpisu

Ministerstvo financí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a -
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geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Využívá informace z katastru nemovitostí - § 10a
veřejném prostoru
odst. 5
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neupravuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Platí obdobně to, co u zákona č. 229/1991 Sb., o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku

Klíčová slova

Méně významný, A24: Hospodaření s majetkem
státu, Ministerstvo financí, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: ANO*, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Z hlediska tvorby a správy prostorových dat
méně významný předpis – prostorová data a
informace potřebné pro činnosti dle tohoto
zákona jsou získávány zejména z katastru
nemovitostí a starších evidencí nemovitostí.

334/1992 Sb.
Podpůrný
A1283: Ochrana zemědělského půdního fondu
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Popis předpisu

Předpis vymezuje pojem a rozsah zemního
půdního fondu, účel a prostředky jeho ochrany.
Dále zákon upravuje změnu využití zemědělské
půdy a odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu.

Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým §17
Ministerstvo životního prostředí
informacím

i) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do
evidence odnětí zemědělské půdy.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu § 13
(1) Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je
k prostorovým informacím

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
b) krajský úřad,
c) správa národního parku,
d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) a
e) Ministerstvo životního prostředí.
(2) Ve vojenském újezdě vykonává funkci orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu újezdní úřad.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 15
g) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do
evidence odnětí zemědělské půdy,

Inspekce
§ 16a
d) pořizuje informace o zemědělské půdě, s výjimkou
informací týkajících se erozního ohrožení půdy, hodnotí její
stav podle § 3b, a tyto údaje předává do evidence informací
o kvalitě zemědělské půdy.

Krajský úřad
§17a
Krajský úřad
g) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do
evidence odnětí zemědělské půdy,

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
§ 17b
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
a) předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
(§ 3b odst. 2) informace o zemědělské půdě získané z
činnosti prováděné podle zákona o hnojivech, zejména
informace o obsahu rizikových prvků nebo rizikových látek v
zemědělské půdě, fyzikálních vlastnostech zemědělské půdy
a škodlivých změnách zemědělské půdy *§ 3b odst. 1 písm.
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a) a b)] a
b) informuje neprodleně inspekci o případech znečištění
nebo poškození zemědělské půdy.

Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu,
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství,
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích,
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě,
zákon č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody
a krajiny,
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 3b
Pořizování a evidence informací o kvalitě zemědělské půdy a
evidence odnětí zemědělské půdy
(1) Informace o kvalitě zemědělské půdy obsahují údaje o
a) obsahu rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské
půdě,
b) fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech
zemědělské půdy a
c) míře erozního ohrožení zemědělské půdy.
(2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu předávají
informace podle odstavce 1 získané z činnosti prováděné
podle tohoto zákona do evidence informací o kvalitě
zemědělské půdy. Evidence informací o kvalitě zemědělské
půdy je součástí evidence půdy podle zákona o zemědělství,
vedená v její samostatné části. Orgány ochrany
zemědělského půdního fondu mají přístup do částí evidence
půdy podle zákona o zemědělství potřebných pro činnost
prováděnou podle tohoto zákona.
(3) Informace obsažené v evidenci informací o kvalitě
zemědělské půdy se využívají k hodnocení kvality
zemědělské půdy a jejího vývoje, prováděného orgány
ochrany
zemědělského
půdního
fondu,
zejména
nepříznivých změn; za nepříznivé změny zemědělské půdy
se považuje překročení preventivních hodnot v
zemědělských půdách nebo stav, kdy v časovém intervalu
dvou zjišťování došlo ke zhoršení sledovaných vlastností
zemědělské půdy uvedených v odstavci 1.
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(4) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu zasílají
údaje související s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu, včetně údajů o odvodech za
odnětí do evidence odnětí zemědělské půdy vedené
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím k tomu
určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři
stanoveném Ministerstvem životního prostředí. Údaje z
rozhodnutí o souhlasu s odnětím a údaje z rozhodnutí o
odvodech zasílají do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí, údaje z rozhodnutí, jehož
podkladem je souhlas s odnětím, do 7 měsíců ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE*
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve § 3b - Využívání evidence zemědělské půdy dle
veřejném prostoru
zemědělského zákona.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje neupravené agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Podpůrný právní předpis, který

v

oblasti
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Klíčová slova

*Poznámka

prostorových dat odkazuje na zákon o
zemědělství – data jako taková jsou pořizována v
režimu zákona o zemědělství, který zřizuje
evidenci zemědělské půdy na základě
ortofotomapy. Zákon o ochraně ZPF pak zavádí
evidenci informací o kvalitě zemědělské půdy,
která je součástí evidence půdy dle zákona o
zemědělství, vedená v její samostatné části.
Podpůrný, A1283: Ochrana zemědělského
půdního
fondu,
Ministerstvo
životního
prostředí, definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE
*Pozn.: jistý prostor pro sdílení dat je v § 3b odst.
2, jehož poslední věta zní: Orgány ochrany
zemědělského půdního fondu mají přístup do
částí evidence půdy podle zákona o zemědělství
potřebných pro činnost prováděnou podle tohoto
zákona.
Toto „sdílení“ je ovšem omezeno pouze na
orgány ochrany ZPF a sdílení dat v praxi je však
otázkou mimo rámec této analýzy.

Zákon o lesích
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

289/1995 Sb.
Podpůrný
A967: Státní správa lesů

Popis předpisu

Předpis stanovuje kategorizaci lesů za účelem
jeho zachování, péče o les a jeho obnovu. Dále
upravuje ochranu pozemků určených k plnění
funkcí lesa, odnětí pozemků a omezení jejich
využívání a hospodařená v lesích.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 49
Ministerstvo rozhoduje
informacím

(2)
c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů
zvláštního určení a o vyřazení lesů z těchto kategorií (§ 7
odst. 2, § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,
(3)
g) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst.
1),

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány § 47
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu (1) Státní správu lesů vykonávají
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
k prostorovým informacím
b) kraje,
c) ministerstvo.
(2) Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v
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působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a
krajského úřadu Vojenský lesní úřad. Vedoucího Vojenského
lesního úřadu jmenuje a odvolává ministr zemědělství na
návrh ministra obrany.
(3) V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů
orgány stanovené zvláštním předpisem.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
§ 48
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují
a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění
funkcí lesa (§ 3 odst. 3),
b) o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí
lesa (§ 3 odst. 4),
c) o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu
klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),
d) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1
ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o
výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
h) soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve
svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační
složce státu,

Krajský úřad
§ 48a
(1) Krajský úřad rozhoduje
a) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných, lesů
zvláštního určení a o vyřazení lesů z těchto kategorií (§ 7
odst. 2, § 8 odst. 3), s výjimkou vojenských lesů uvedených v
§ 47 odst. 2,
b) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o
omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1
ha a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),

Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu,
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství,
vyhláška Ministerstva zemědělství č.
84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování.

ANO
§2
Vymezení pojmů

- les
a) lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené
k plnění funkcí lesa,

-lesní porost
c) lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v
daných podmínkách plní funkce lesa,

přírodní lesní oblasti
p) přírodními lesními oblastmi souvislá území s obdobnými
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růstovými podmínkami pro les,

- hospodářské soubory
r) hospodářskými
soubory
jednotky diferenciace
hospodaření v lesích stanovené v rámci přírodních lesních
oblastí a charakterizované funkčním zaměřením, přírodními
podmínkami a stavem lesních porostů,

- porost
s) porostem základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.

-pozemky určené k plnění funkcí lesa
§3
1) Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou
a)
pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly
lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a
nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky,
na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě
rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1
tohoto zákona (dále jen „lesní pozemky“),
b)
zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní
plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole),
s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních
komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou
součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem
souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (dále jen „jiné
pozemky“). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů
nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným k
plnění funkcí lesa.
(2) Pozemky určenými k plnění funkcí lesa nejsou školky a
plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou
určeny k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů
na návrh vlastníka pozemku nerozhodne jinak.

- odloučené lesní pozemky
§4
Odloučenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou
vklíněné mezi lesní pozemky jiných vlastníků než státu, nebo
jsou to samostatné lesní pozemky obklopené pozemky,
které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, za předpokladu, že
takový pozemek při výměře do 1 ha je vzdálen od komplexu
státních lesů více než 100 m, při výměře do 5 ha více než
500 m a při výměře do 10 ha více než 1 000 m; za odloučené
lesní pozemky se považují rovněž lesní pozemky do celkové
výměry 10 ha oddělené od komplexu státních lesů vodními
toky, dálnicemi, silnicemi dálničního typu, přehradami,
letišti se zpevněnými plochami nebo jinými pozemkovými
pruhy, které znemožňují jejich přímé spojení s komplexem
státních lesů při lesní dopravě. Vzdáleností se rozumí
nejkratší z mapy zjištěná vzdálenost mezi hranicí komplexu
státních lesů a k převodu navrženého odloučeného lesního
pozemku. Komplexem státních lesů se rozumí souvislé
pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře větší než 10
ha.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
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Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve Využití prostorových dat pro lesní hospodářské
veřejném prostoru
plány a osnovy a oblastní plány rozvoje lesů – viz
vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování, resp. vyhláška č. 83/1996 Sb., o
zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o
vymezení hospodářských souborů.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Nedochází k duplicitám ze zákona; je však
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit pravděpodobné, že stejná prostorová data jsou
nebo multiplicit
zpracovávána několikrát v různých souvislostech.
Není stanovena povinnost využít ZABAGED®, dle
výše zmíněných vyhlášek jsou závaznými
podklady pro lesnické mapy katastrální mapa
nebo státní mapa 1 : 5 000 – odvozená,
výsledkem mapy zpravidla v měřítku 1 : 10 000,
pro oblastní plány rozvoje lesů nejsou závazné
podklady stanoveny vůbec, výsledkem je mapa v
analogové a digitální formě na podkladě státních
mapových děl zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1
: 50 000. Teoreticky by k duplicitám docházet
nemuselo – jednou pořízená data (ve smyslu
digitálních údajů o poloze prostorových objektů,
tedy základní mapa) mohlo být možné použít jak
pro tvorbu lesních hospodářských plánů, tak
osnov, případně pro oblastní plány rozvoje lesů –
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tedy za předpokladu, že budou striktně využívána
již pořízená data, k nimž budou pouze
připojovány nové informace (vrstvy). Jak systém
funguje v praxi, je však otázka na dotčené orgány
veřejné správy.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje neupravené agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Lesní zákon stanovuje povinnosti k pořizování
dokumentace, jejímž obsahem jsou i mapy.
Podrobnosti stanoví vyhláška č. 84/1996 Sb., o
lesním hospodářském plánování a vyhláška č.
83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských
souborů, které jsou pojednány samostatně.
Klíčová slova

Podpůrný,
A967:
Státní
správa
lesů,
Ministerstvo zemědělství, definice: ANO,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění
funkcí lesa
Číslo předpisu
433/2001 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
Popis předpisu

Vyhláška stanoví technické požadavky pro stavby
pro plnění funkcí lesa, kterými jsou stavby lesních
cest, stavby hrazení bystřin a strží, stavby
odvodnění lesní půdy a malé vodní nádrže v
lesích. Podle vyhlášky se postupuje při
navrhování, umísťování, povolování, ohlašování,
provádění, kolaudaci, užívání, udržovacích
pracích nebo změnách staveb.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumějí u staveb lesních cest

- lesní cesta
a) lesní cestou (dále jen "cesta") - účelová komunikace, která
je součástí lesní dopravní sítě, určená k odvozu dříví,
dopravě osob a materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa a pro
průjezd speciálních vozidel. Umožňuje bezpečný celoroční
nebo sezonní provoz,

-vozovka cesty
b) vozovkou cesty - několik vrstev různě zpracovaných
stavebních materiálů, které svou celkovou konstrukcí
zaručují únosnost pro provoz návrhového vozidla,

-propustek
j) propustkem - objekt s kolmou světlostí otvoru do 2 m
včetně sloužící k příčnému odvedení vod,

- výhybna
k) výhybnou - jednostranné rozšíření cesty o šířku
dopravního pruhu určené pro vyhýbání nebo předjíždění.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumějí u staveb hrazení
bystřin a strží

- hrazení bystřin a strží
a) hrazením bystřin a strží - systémová kombinace
lesnickotechnických opatření pro povodí, usměrňování
hospodářských aktivit s cílem zadržování vod a splavenin,
zvyšování vsaku, prevence zrychlené eroze nebo následného
odstraňování povodňových škod,

- strž
b) strží - terénní rýha nebo výmol vytvořený soustředěným
povrchovým odtokem vody,

- břehový porost
d) břehovým porostem - účelový porost rostlinných
společenstev, zejména bylinných a dřevinných porostů na
březích vodních toků a nádrží, které chrání břehy proti
vymílání vodou a zároveň plní další funkce, zejména
ekologickou,
(3) Pro účely této vyhlášky se rozumějí u staveb odvodnění
lesní půdy a malých vodních nádrží v lesích

- malá vodní nádrž
b) malou vodní nádrží - stavba umožňující vzdutí, při němž
největší zatopená plocha nepřesahuje 2 ha a jejímž účelem
je zadržování vody v lesích, ovlivnění režimu vody v lesních
půdách v okolí nádrže, ochrana odvodňovací sítě před
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zrychlenou vodní erozí a zajištění zásoby vody v lokalitách
ohrožených lesními požáry,

- výpusť
c) výpustí - objekt určený k řízenému vypouštění malé vodní
nádrže a odvodnění jejího dna,

- přeliv
d) přelivem - objekt sloužící k bezpečnému převedení
návrhového průtoku a k ochraně malé vodní nádrže před
jejím přeplněním.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
neupravuje

Popis současných způsobů jejich využívání ve neupravuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě neobsahuje
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
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Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška spíše technického charakteru, z hlediska
prostorových dat zajímavá pouze definicemi
některých prostorových objektů – avšak pouze
pro účely této vyhlášky.
Klíčová slova

Méně významný, A967: Státní správa lesů,
Ministerstvo zemědělství, definice: ANO,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů
Číslo předpisu
83/1996 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A967: Státní správa lesů
Popis předpisu

Vyhláška upravuje oblastní plány rozvoje lesů a
vymezuje hospodářské soubory. V přílohách dále
stanoví hranice přírodních lesních oblastí,
soubory lesních typů ČR, základní hospodářská
doporučení dle hospodářských souborů pro
odvození závazných ustanovení maximální
celkové výše těžby a minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin a rámcové
vymezení cílových hospodářských souborů.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých zákonů

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
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prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

neupravuje

§1
(11) Oblastní plány jsou veřejně přístupné na příslušném
orgánu státní správy lesů a u právnických osob, jím
pověřených, a zpracovatelé lesních hospodářských plánů a
lesních hospodářských osnov v oblasti si mohou pořizovat
výpisy a opisy z nich, mimo pozemků nezbytných pro
potřeby obrany státu.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
neupravuje

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO (částečně)
§ 1 odst. 11 – oblastní plány jsou veřejně
přístupné na příslušném orgánu státní správy
lesů a u právnických osob jím pověřených, a
zpracovatelé lesních hospodářských plánů a
lesních hospodářských osnov v oblasti si mohou
pořizovat výpisy a opisy z nich, mimo pozemků
nezbytných pro potřeby obrany státu.

Popis současných způsobů jejich využívání ve Oblastní plány rozvoje lesů stanoví rámcové
veřejném prostoru
zásady pro hospodaření a jsou rámcovými
doporučením
pro
zpracování
lesních
hospodářských plánů a lesní hospodářských
osnov.
§ 1 odst. 9 - Výstupem oblastního plánu jsou
mapy vyhotovené v analogové a digitální formě
v souvislém zobrazení na podkladě státních
mapových děl, zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1
: 50 000, grafické a tabelární přehledy a textová
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část obsahující členění dle odstavce 5, výsledná
doporučení a závěry.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě *
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška stanoví
plánům rozvoje
dokumentů.

podrobnosti k oblastním
lesů jako koncepčních

Klíčová slova

Podpůrný,
A967:
Státní
správa
lesů,
Ministerstvo
zemědělství,
definice:
NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

*Poznámka

Přestože se pořizování lesnických map může jevit
jako duplicita k ZABAGED® či k ústřednímu
seznamu ochrany přírody, domníváme se, že
tomu tak není. Každá z těchto databází obsahuje
jiné informace, byť se vztahují k jedné lokalitě a
k jednomu druhu prostorových objektů – zásadní
rozdíl je však v detailnosti – oblastní plány
mohou být zpracovány na podkladě státních
mapových děl až do měřítka 1 : 50 000.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování
Číslo předpisu
84/1996 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A967: Státní správa lesů
Popis předpisu

Vyhláška upravuje členění lesních pozemků,
náležitosti lesních hospodářských plánů a
podrobnosti lesních hospodářských osnov.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých zákonů

ANO
Členění lesních pozemků
(1) Pro účely zpracování lesních hospodářských osnov (dále
jen "osnovy") a pro odvození závazných ustanovení lesních
hospodářských plánů (dále jen "plány") a osnov se lesní
pozemky *§ 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona+ člení na:

- porostní půda
a) porostní půdu, kterou tvoří pozemky s porosty lesních
dřevin a produktivní holiny, lesní průseky a nezpevněné
lesní cesty do šíře 4 m, dočasné lesní skládky a další zařízení
dočasného charakteru sloužící lesnímu hospodářství a
myslivosti, pokud jejich plocha nepřekročí 0,04 ha;
produktivní holinou se pro účely této vyhlášky rozumí lesní
pozemek, na kterém byl lesní porost odstraněn obnovní
nebo nahodilou těžbou, jsou-li na něm podmínky pro
zalesnění vhodné; produktivní holinou je rovněž pozemek
bez lesního porostu určený k zalesnění,

- bezlesí
b) bezlesí, které tvoří zejména pozemky lesních průseků a
nezpevněných lesních cest nezařazených do porostní půdy,
dočasné lesní skládky, lesní školky na lesních pozemcích,
semeniště, plochy nad produktovody nebo pod elektrovody,
okusové plochy pro zvěř a jiná dočasná zařízení sloužící
lesnímu hospodářství a myslivosti, pokud zaujímají plochu
zpravidla větší než 0,04 ha, dále pozemky, na nichž byly lesní
porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu
státní správy lesů podle § 13 odst. 1 lesního zákona.
(2) Soubor lesních pozemků a jiných pozemků, pro který se
zpracovává jeden plán, se pro účely této vyhlášky označuje
jako lesní hospodářský celek (dále jen "celek").

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
ANO
Předepsaná a fakticky možná polohová a § 5 - Je stanovena přesnost zobrazení lesnických
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geometrická přesnost prostorového vymezení map při zobrazení vyšších jednotek prostorového
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich rozdělení lesa (oddělení, dílec) – přesnost 0,0004
právní garance
x M [m], kde M je měřítko mapy.
Pro účely zpracování hospodářských plánů a
osnov se požadavek na přesnost jeví jako
přiměřený.
Neobsahuje právní garance přesnosti – nejde o
zeměměřickou činnost vyjmenovanou v § 12
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, tudíž není stanovena
povinnost ověření ÚOZI.
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Lesní hospodářské plány a osnovy jako nástroj
veřejném prostoru
vlastníka lesa obsahují lesnické mapy – mapa
obrysová, porostní, typologická, těžební nebo
těžebně technologická a ostatní účelové lesnické
mapy (např. organizační, dopravní, mapa
dlouhodobých opatření ochrany lesa atd.).
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě *
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Z hlediska budoucího uspořádání NIPI
doporučujeme zvážit možnost využití NIPI pro
zpracování lesnických map – za předpokladu
dostatečné podrobnosti dat, která budou NIPI
tvořit. Z opačného pohledu je na zvážení možnost
většího využití již zpracovaných lesnických map
pro další subjekty – např. v rámci územního
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plánování. Je však třeba zohlednit, že jde o
nástroje vlastníků lesa, tudíž nikoli volně
využitelná data a informace – je třeba zajistit
soulad s ochranou práv autorských a souhlasy
vlastníků lesa.
Klíčová slova

*Poznámka

Zákon o zemědělství
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Podpůrný,
A967:
Státní
správa
lesů,
Ministerstvo
zemědělství,
definice:ANO,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování:NE,
duplicity nebo multiplicity:NE
Přestože se pořizování lesnických map může jevit
jako duplicita k ZABAGED® či k ústřednímu
seznamu ochrany přírody, domníváme se, že
tomu tak není. Každá z těchto databází obsahuje
jiné informace, byť se vztahují k jedné lokalitě a
k jednomu druhu prostorových objektů – zásadní
rozdíl je však v detailnosti. Např. podrobnost
ZABAGED® nemusí být pro účely lesních
hospodářských plánů dostatečná.

252/1997 Sb.
Podpůrný
A944: Činnosti dle zákona o zemědělství

Popis předpisu

Předpis stanovuje podrobnou úpravu podpory,
podnikání,
poskytování
dotací,
evidence
zemědělského podnikatele a evidenci využití
půdy.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 2
(2) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je
informacím

odpovědné za provádění společné zemědělské politiky
Evropské unie podle příslušných přímo použitelných
předpisů Evropské unie. Za tímto účelem je ministerstvem
zřízen zemědělský poradenský systém a řídící a kontrolní
systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména
b) evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů,
c) evidence vedené podle zákona o vinohradnictví a vinařství
a zákona o ochraně chmele,
d) společný zemědělský registr,
§ 3a
(2) Evidence využití půdy je informačním systémem veřejné
správy, jehož správcem je ministerstvo. Aktualizaci evidence
využití půdy provádí Fond. Evidence využití půdy obsahuje
a) evidenci půdy,
b) evidenci ekologicky významných prvků a
c) evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu
evidovaných zvířat s výjimkou včel (dále jen „evidence
objektů“).
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§ 3ab
(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup následující
základní údaje z veřejné části evidence využití půdy, kterými
jsou
a) identifikační údaje o uživateli, a to osobní jméno,
popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo
obchodní firma a sídlo,
b) zákresy hranic a výměra půdních bloků a dílů půdních
bloků,
c) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního
bloku,
d) druh kultury,
e) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo
v etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství,
f) zákresy objektu,
g) identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství,
h) druh objektu,
i) zákresy hranic ekologicky významného prvku,
j) identifikační číslo ekologicky významného prvku,
k) druh ekologicky významného prvku,
l) podaná ohlášení změny evidence půdy podle § 3g odst. 1.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o
stanovení podrobností evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů,
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších
zákonů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),
zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon),
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí.

ANO
- půdní blok
§ 3a
(9) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o
minimální výměře 0,01 ha, který představuje
a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy
zřetelně v terénu oddělené zejména lesním porostem,
zpevněnou cestou, pozemní komunikací, vodním útvarem
povrchových
vod
nebo
trvale
zemědělsky
neobhospodařovanou půdou, která může obsahovat
ekologicky významný prvek obklopený zemědělsky
obhospodařovanou půdou,
b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb,
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vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru
povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle
jiného právního předpisu, nebo
c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci
půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se
zemědělskou kulturou stanovenou nařízením vlády podle §
3i.
(10) Za půdní blok se považuje také ekologicky významný
prvek, který není součástí půdního bloku podle odstavce 9
písm. a) a současně bezprostředně přiléhá k zemědělsky
obhospodařované půdě evidované jako půdní blok podle
odstavce 9.
(11) U půdního bloku se v evidenci půdy eviduje
a) identifikační číslo půdního bloku,
b) výměra půdního bloku,
c) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný
předpis Evropské unie, a
d) samostatná plocha v rámci půdního bloku, která
nepředstavuje díl půdního bloku podle odstavce 12, včetně
její výměry.

- díl půdního bloku
(12) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku,
představuje souvislou plochu půdy o minimální výměře 0,01
ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a
a) na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost zemědělskou činnost fyzická nebo právnická
osoba, (dále jen „uživatel“) a
b) je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury
stanovené podle § 3i, popřípadě se na ní nachází ekologicky
významný prvek podle § 3aa odst. 4.
(13) Jako díl půdního bloku podle odstavce 12 je evidována
také souvislá plocha půdy,
a) která je obhospodařována v rámci ekologického
zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci
ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém
zemědělství, nebo
b) je na ní uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené
jiným právním předpisem vyžadují, aby bylo prováděno na
samostatném dílu půdního bloku, nebo
c) které odpovídá v rámci registru vinic vedeného podle
zákona o vinohradnictví a vinařství, registru chmelnic
vedeného podle zákona o ochraně chmele, nebo v rámci
evidence ovocných sadů, registrační číslo vinice, chmelnice,
nebo ovocného sadu.
(14) U dílu půdního bloku se eviduje
a) příslušnost k půdnímu bloku,
b) identifikační číslo dílu půdního bloku,
c) výměra dílu půdního bloku,
d) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný
předpis Evropské unie,
e) výměra jednotlivých druhů ekologicky významných prvků,
které jsou součástí tohoto dílu půdního bloku,
f) označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla,
jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným
identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě
rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační
číslo přiděleno nebylo,
g) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,
h) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo
v etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a
i) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo
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použitelným předpisem Evropské unie.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 3ab
Vedení a zveřejňování evidence využití půdy
(1) Evidence využití půdy je vedena v digitální formě,
přičemž půdní bloky, případně díly půdního bloku, objekty a
ekologicky významné prvky jsou zobrazovány na podkladě
ortofotografických map pořízených v souřadnicovém
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální na
základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu
(dále jen „ortofotomapa“).
(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup následující
základní údaje z veřejné části evidence využití půdy, kterými
jsou
a) identifikační údaje o uživateli, a to osobní jméno,
popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo
obchodní firma a sídlo,
b) zákresy hranic a výměra půdních bloků a dílů půdních
bloků,
c) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního
bloku,
d) druh kultury,
e) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo
v etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství,
f) zákresy objektu,
g) identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství,
h) druh objektu,
i) zákresy hranic ekologicky významného prvku,
j) identifikační číslo ekologicky významného prvku,
k) druh ekologicky významného prvku,
l) podaná ohlášení změny evidence půdy podle § 3g odst. 1
§ 3g
Aktualizace evidence půdy
(1) Uživatel je povinen Fondu na jím vydaném formuláři
ohlásit skutečnost, že došlo
a) ke změně průběhu hranice dílu půdního bloku,
b) ke změně uživatele dílu půdního bloku,
c) k ukončení užívání dílu půdního bloku,
d) ke změně druhu zemědělské kultury na dílu půdního
bloku podle kritérií stanovených v nařízení vlády podle § 3i,
e) ke změně průběhu hranice osázené plochy vinice na dílu
půdního bloku, s druhem zemědělské kultury vinice
stanovené nařízením vlády podle § 3i, nebo
f) ke vzniku nového dílu půdního bloku, který není v evidenci
půdy evidován,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala; ohlášení změny zveřejní Fond způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Zjistí-li Fond, že ohlášení změny podle odstavce 1 je v
rozporu s údaji vedenými v evidenci půdy nebo jiným
ohlášením změny, vyzve uživatele, který učinil ohlášení
změny, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k
předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor
nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod
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užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem
rozporu, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být
kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li Fond, že
ohlášení změny je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele
k odstranění vad ohlášení změny, a to ve lhůtě stanovené
Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne
doručení výzvy.
(3) Fond provede aktualizaci evidence půdy na základě
ohlášení změny podle odstavce 1, jestliže
a) údaje v ohlášení změny neshledá nepravdivými,
popřípadě neúplnými, nebo
b) ohlášení změny je doloženo písemnou dohodou podle
odstavce 2 nebo uživatel, který učinil ohlášení změny,
předložil doklad prokazující právní důvod užívání
zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle
odstavce 2.
Fond vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším
osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o aktualizaci
evidence půdy.
(4) Fond aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny
podle odstavce 1 neprovede a tuto skutečnost s uvedením
důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení
změny podle odstavce 1, popřípadě osobě, které se
aktualizace evidence půdy týká, jestliže
a) i po předložení dokladu podle odstavce 2 shledá údaje v
ohlášení změny nepravdivými, nebo
b) uživatel, který učinil ohlášení změny, nedoložil písemnou
dohodu podle odstavce 2 nebo doklad prokazující právní
důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem
rozporu podle odstavce 2.
(5) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají
být aktualizovány údaje týkající se dílu půdního bloku
uživatele, který nepodal ohlášení změny, a na základě výzvy
podle odstavce 2 nedoložil písemnou dohodu nebo
neprokázal právní důvod užívání dílu půdního bloku, Fond
mu písemně oznámí provedení aktualizace evidence půdy
do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence půdy provede.
(6) Proti oznámení podle odstavců 3 až 5 může uživatel
podat Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení
písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná
námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce
rozhoduje ministerstvo. Písemné vyhotovení rozhodnutí o
námitkách se doručuje uživateli a je konečné.
(7) V evidenci půdy zařazený uživatel může podat Fondu
žádost o úplné vynětí z evidence půdy. Fond takové žádosti
vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne
jejího doručení.
(8) Fond může na základě vlastního zjištění nebo na základě
podnětu ministerstva nebo jiného orgánu veřejné správy
zahájit postup vedoucí k aktualizaci evidence půdy,
popřípadě k úplnému vynětí z evidence půdy; takový postup
Fond zahájí vždy, podá-li o to žádost vlastník pozemku, na
němž se nachází díl půdního bloku. Fond vyzve dotčené
uživatele k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené,
která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.
Odstavce 2 až 7 se vztahují na aktualizaci evidence půdy,
popřípadě na úplné vynětí z evidence půdy, podle tohoto
odstavce přiměřeně. Právní účinky změny v evidenci půdy
provedené na základě tohoto odstavce nastávají dnem
následujícím po dni, kdy Fond zahájil postup podle tohoto
odstavce, nebo jestliže ze zjištěných důkazů nevyplývá, že
nastanou později.
(9) Jestliže se aktualizace evidence půdy podle odstavce 1
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týká dílu půdního bloku, u kterého před aktualizací evidence
půdy bylo evidováno obhospodařování v rámci ekologického
zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci
ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém
zemědělství nebo nový uživatel aktualizovaného dílu
půdního bloku je registrován jako ekologický zemědělec
podle zákona o ekologickém zemědělství, pak se režim
obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v
etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství určí na základě podmínek stanovených
zákonem o ekologickém zemědělství. Jestliže režim
obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v
etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství nebude možné na základě podmínek
stanovených zákonem o ekologickém zemědělství určit,
zůstane u takového dílu půdního bloku režim neurčen do
doby, než jej stanoví příslušná kontrolní organizace pro
ekologické zemědělství, a to k prvnímu dni, ke kterému
režim nemohl být určen.
(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká dílu
půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla
evidována, popřípadě po provedení změny má být
evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad
stanovená nařízením vlády podle § 3i, změnu údajů ověří
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen
„Ústav“) a výsledek sdělí Fondu do 15 dnů.
(11) Právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na
základě ohlášení změny uživatelem podle odstavce 1
nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni,
kdy Fond změnu v evidenci půdy provede, a nejpozději
pátým dnem od doručení ohlášení podle odstavce 1, nebo
nastávají později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.
(12) V případě, že při ohlášení změny podle odstavce 1 není
postupováno podle odstavce 2 a právní účinky změny v
evidenci půdy by jinak nastaly v rámci rozhodného období
pro plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného
právního předpisu, může uživatel ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení oznámení o aktualizaci evidence půdy požádat
Fond o vydání nového oznámení. Zmeškání lhůty nelze
prominout. Tímto způsobem se bude na návrh uživatele
postupovat v případě, kdy nedojde k provedení původně
ohlášené změny nebo její části nebo k odložení právních
účinků mimo rozhodné období pro plnění povinností pro
poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu. Novým
oznámením nemůže být způsobena újma žádnému z
uživatelů, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili
souhlas.
(13) Ohlášení změny je možno podat též v elektronické
podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke
které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost o provedení
změny podaná prostřednictvím elektronické aplikace Fondu
přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup
nevyžaduje podepsání.
(14) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1
mají být aktualizovány údaje týkající se půdního bloku, Fond
takovou změnu provede s právními účinky vyplývajícími z
ohlášení změny, která tuto změnu vyvolala.
(15) Fond může na základě vlastního zjištění s využitím
dostupných ortofotografických map, družicových nebo
leteckých měřických snímků, měření v terénu upravit
průběh hranice půdního bloku.
§ 3h
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Mimořádná aktualizace evidence půdy a evidence
ekologicky významných prvků
(1) Fond nejméně jednou za 5 let ověřuje vybrané údaje
evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků na
základě ortofotomap, zhotovených na základě leteckých
měřických snímků.
(2) Je-li nezbytné na základě ověření podle odstavce 1
provést změnu údajů v evidencích, provede se taková změna
ve vzájemné součinnosti Fondu a dotčených uživatelů
postupem podle § 3g odst. 8.
§ 3n
Evidence objektů
(1) Fond zaeviduje umístění objektu, jestliže neshledá
pochybnosti v údajích uvedených v ohlášení a vydá o tom
potvrzení. V případě pochybností o správnosti údajů
uvedených v ohlášení vyzve Fond chovatele, který je
vymezen plemenářským zákonem, aby ve stanovené lhůtě,
která nesmí být kratší 15 dnů, tyto pochybnosti odstranil,
nebo Fond sám provede šetření v terénu.
(2) Jestliže Fond shledá ohlášení neopodstatněným, oznámí
chovateli, že umístění objektu nezaevidovalo, včetně
uvedení důvodu nezaevidování; proti oznámení o
nezaevidování objektu může chovatel podat námitku. Pro
podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst.
6 obdobně.
§ 3o
Aktualizace evidence objektů
(1) Chovatel je povinen ohlásit Fondu umístění objektu,
který využívá pro chov zvířat a který přísluší k jeho nově
registrovanému hospodářství, a to do 15 dnů ode dne
registrace tohoto hospodářství v ústřední evidenci vedené
podle plemenářského zákona, Fond vydá o tom chovateli
potvrzení.
(2) Jestliže chovatel přestane využívat objekt k chovu zvířat,
požádá do 15 dnů ode dne ukončení užívání objektu Fond,
aby v evidenci objektů příslušejících k hospodářství
registrovanému na jeho osobu byla tato změna provedena.
Nepřísluší-li tento objekt k hospodářství registrovanému na
jiného chovatele, Fond zároveň zaeviduje u tohoto objektu
datum ukončení využívání objektu podle § 3aa odst. 2 písm.
e).
(3) Jestliže Fond zjistí na základě informací z ústřední
evidence, že hospodářství byla ukončena platnost evidence,
provede z vlastního podnětu ukončení příslušnosti objektu
vedeného v evidenci objektů k tomuto hospodářství. Tuto
skutečnost písemně oznámí chovateli, na jehož osobu bylo
registrováno příslušné hospodářství, do 15 dnů ode dne, kdy
změnu v evidenci objektů provedlo.
(4) V případě pochybností o údajích uvedených v ohlášení se
použijí ustanovení § 3n odst. 1 a 2 obdobně.
§ 3p
Evidence ekologicky významných prvků a její aktualizace
(1) Fond zaeviduje ekologicky významný prvek nebo
provede aktualizaci v evidenci ekologicky významných prvků
včetně ukončení jeho evidence na základě vlastního nebo
přijatého podnětu.
(2) V případě, že jsou splněny podmínky pro evidenci
ekologicky významného prvku stanovené nařízením vlády,
Fond provede aktualizaci evidence ekologicky významných
prvků. Aktualizaci evidence ekologicky významného prvku
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Fond sdělí uživatelům bezprostředně přiléhajících dílů
půdních bloků nebo dílu půdního bloku, na kterém se
ekologicky významný prvek nachází, a osobě, popřípadě
orgánu, který podnět k aktualizaci evidence ekologicky
významných prvků podle odstavce 1 podal.
(3) Jestliže Fond neshledá důvody pro zahájení aktualizace
evidence ekologicky významných prvků, sdělí tuto
skutečnost osobě, popřípadě orgánu, který tento podnět
Fondu podal.
(4) Uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý
ekologicky významný prvek nachází, může požádat Fond o
zahrnutí tohoto pozemku do bezprostředně přiléhajícího
dílu půdního bloku, jehož je uživatelem, anebo o vytvoření
samostatného dílu půdního bloku, jestliže jsou splněny
podmínky pro jeho vytvoření podle § 3a odst. 12. Taková
žádost se považuje za ohlášení změny podle § 3g odst. 1.
(5) V případě uvedeném v odstavci 4 uživatel pozemku, na
kterém se část nebo celý ekologicky významný prvek
nachází, prokáže užívání pozemku dokladem prokazujícím
právní důvod užívání, jestliže se jedná o zemědělsky
neobhospodařovaný pozemek, který
a) není obklopen po celé své hranici zemědělsky
obhospodařovanou půdou, nebo
b) je obklopen po celé své hranici zemědělsky
obhospodařovanou půdou a jeho výměra je vyšší než 0,05
ha.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 3ab odst. 2:
Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý
přístup následující základní údaje z veřejné části
evidence využití půdy, kterými jsou:
a)
identifikační údaje o uživateli, a to osobní
jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a
adresa, nebo obchodní firma a sídlo,
b)
zákresy hranic a výměra půdních bloků a

175

dílů půdních bloků,
c)
identifikační číslo půdního bloku,
popřípadě dílu půdního bloku,
d)
druh kultury,
e)
obhospodařování v rámci ekologického
zemědělství, nebo v etapě přechodného období v
rámci ekologického zemědělství podle zákona o
ekologickém zemědělství,
f)
zákresy objektu,
g)
identifikační číslo objektu a příslušnost k
hospodářství,
h)
druh objektu,
i)
zákresy hranic ekologicky významného
prvku,
j)
identifikační číslo ekologicky významného
prvku,
k)
druh ekologicky významného prvku,
l)
podaná ohlášení změny evidence půdy
podle § 3g odst. 1.
Popis současných způsobů jejich využívání ve Evidence využití půdy slouží k ověřování
veřejném prostoru
správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž
předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. a),
ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí
dotace, pro evidenci ekologického zemědělství,
pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci
pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i),
pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně,
pro
evidenci
pěstování
máku
setého
a konopí a pro
evidenci
území
určeného
k řízeným rozlivům povodní.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Agendy s prostorovým charakterem jsou
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, zohledněny dostatečně.
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Evidence využití půdy jako ISVS pracuje
s ortofotomapou v souřadnicovém systému JTSK.
Evidence využití zemědělské půdy není napojena
na INSPIRE geoportál, přestože operuje s pojmy
jako ekologicky významný prvek.
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Klíčová slova

Podpůrný, A944: Činnosti dle zákona o
zemědělství, Ministerstvo zemědělství, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování:
ANO, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Číslo předpisu
229/1991 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1184: Úprava vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku
Popis předpisu
Restituční právní norma vztahující se na půdu,
obytné a hospodářské budovy a stavby vlastníků,
které přešly na stát nebo na jiné právnické osoby
v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990.
Předpis upravuje práva a povinnosti vlastníků,
původních vlastníků, uživatelů a nájemců půdy,
jakož i působnost státu při úpravě vlastnických a
užívacích práv k pozemkům.
Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
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poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve V rámci restitucí je využívána řada prostorových
veřejném prostoru
informací
vztahující
se
k jednotlivým
nemovitostem, na něž jsou vznášeny restituční
nároky – jde o informace obsažené zejména
v katastru nemovitostí.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Neobsahuje takové agendy - byť si lze představit,
že by existovaly mapy znázorňující např.
nemovitosti, které jsou ve správě pozemkového
fondu apod. – přidaná hodnota pořizování
takových prostorových dat je dle našeho názoru
velice nízká.

Manažerské shrnutí

Z hlediska tvorby a správy prostorových dat
méně významný předpis – prostorová data a
informace potřebné pro činnosti dle tohoto
zákona jsou získávány zejména z katastru
nemovitostí a starších evidencí nemovitostí.

Klíčová slova

Méně významný, A1184: Úprava vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
Ministerstvo
zemědělství,
definice:
NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
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duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Číslo předpisu
184/2006 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A567: Vyvlastnění
Popis předpisu

Předpis upravuje podmínky procesu odnětí nebo
omezení vlastnického práva nebo práva
odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku
nebo ke stavbě, poskytnutí náhrady za takové
odnětí či omezení a dále jejich zrušení a
navrácení těchto práv jejich dosavadnímu
nositeli.

Gestor předpisu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány obecní úřad obce s rozšířenou působností
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Magistrát hlavního města Prahy

magistrát územně členěného statutárního města
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku).

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
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Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

NE (jen nepřímo)
§ 5 odst. 3 a § 18 odst. 2 písm. a) – při
vyvlastnění části pozemku je třeba vyhotovit
geometrický plán (viz § 74 a 79 a násl. katastrální
vyhlášky).

Nejednoznačně či odlišně použité definice neobsahuje
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve nepopisuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Nedotýká se prostorových dat
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon stanoví podmínky pro vyvlastnění,
podklady k žádosti, průběh vyvlastňovacího
řízení, náhrady za vyvlastnění – nedotýká se
přímo tvorby a správy prostorových dat. Ve
vztahu k žádoucí digitalizaci veřejné správy je
třeba poznamenat, že je preferována listinná
forma předkládaných dokumentů (např. trojí
vyhotovení geometrického plánu).
Klíčová slova
Méně
významný,
A567:
Vyvlastnění,
Ministerstvo pro místní rozvoj, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE
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Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Číslo předpisu
416/2009 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A565: Územní plánování a stavební řád
Popis předpisu

Předpis upravuje postup v souvislosti
urychlením výstavby dopravní, vodní
energetické infrastruktury.

Gestor předpisu

Ministerstvo dopravy

s
a

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány obecní úřad obce s rozšířenou působností
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve
znění zákona č. 405/2012 Sb.,
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku).

ANO
§1
- Dopravní infrastruktura
(2)
a) stavba dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavba s nimi
související,
b) stavba dopravní infrastruktury nebo stavba s nimi
související umisťované v plochách nebo koridorech
vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo
c) v územně plánovací dokumentaci vymezená veřejně
prospěšná stavba dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi
související.

- Vodní infrastruktura
(3)
se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla
umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné
politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby na
ochranu před povodněmi.

- Energetická infrastruktura
(4)
se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení
elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného
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zákona zřizované ve veřejném zájmu5, pokud nejsou v
rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo
zásadami územního rozvoje kraje.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu

§1 odst. 2 - definice dopravní infrastruktury
odlišná od stavebního zákona, přitom na stavební
zákon odkazuje, definice v zákoně o urychlení
výstavby je přesnější a širší, nicméně de lege
ferenda by dle našeho názoru mohlo dojít ke
sjednocení obou definic na nejvyšší možnou míru
s tím, že zákon o výstavbě by odkazoval na
stavební zákon a sám by jeho definici rozšířil
pouze o to, co je zde skutečně navíc.

Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve nepopisuje
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Neobsahuje takové agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
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prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Z hlediska prostorových dat méně významný
právní předpis, který nastavuje procesní
mechanismy usnadňující a zrychlující výstavbu
infrastruktury.
Klíčová slova

Méně významný, A565: Územní plánování a
stavební řád, Ministerstvo dopravy, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Číslo předpisu
254/2001 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1162: Zákon o vodách
Popis předpisu

Předpis upravuje právní vztahy k povrchovým a
podzemním vodám, vztahy fyzických a
právnických osob k využívání povrchových a
podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a
stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí,
a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání
těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany
před účinky povodní a sucha.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány vodoprávní úřady
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Česká inspekce životního prostředí.
Vazby na související právní předpisy

-

-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
zákon 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě,
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),
vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu
údajů v evidencích stavu povrchových a
podzemních vod a o způsobu zpracování,
ukládání a předávání těchto údajů do

183

-

-

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

informačních systémů veřejné správy,
vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech
povrchových vod využívaných ke
koupání,
vyhláška Ministerstva zemědělství č.
225/2002 Sb., o podrobném vymezení
staveb k vodohospodářským melioracím
pozemků a jejich částí a způsobu a
rozsahu péče o ně,
vyhláška Ministerstva životního prostředí
č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území.

ANO
§2
- vodní útvar
(3) Vodním útvarem je vymezené významné soustředění
povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí
charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo
společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu.
Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary
podzemních vod.

- útvar povrchové vody
(4) Útvar povrchové vody je vymezené soustředění
povrchové vody v určitém prostředí, například v jezeru, ve
vodní nádrži, v korytě vodního toku.

- silně ovlivněný vodní útvar
(5) Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody,
který má v důsledku lidské činnosti podstatně změněný
charakter.

- umělý vodní útvar
(6) Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody
vytvořený lidskou činností.

- útvar podzemní vody
(7) Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní
vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech; kolektorem
se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin
s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou
akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr.

- povodí
(10) Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový
odtok odtéká sítí vodních toků a případně i jezer do moře v
jediném vyústění, ústí nebo deltě vodního toku.

- dílčí povodí
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(11) Dílčí povodí je území, ze kterého veškerý povrchový
odtok odtéká sítí vodních toků a případně i jezer do určitého
místa vodního toku (obvykle jezero nebo soutok řek).

- hydrogeologický rajon
(12) Hydrogeologický rajon je území s obdobnými
hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem
podzemní vody.
§ 21
(3) Způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení
vodních útvarů, způsob hodnocení jejich stavu a způsob
hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a
umělých vodních útvarů (§ 23a), náležitosti programů
zjišťování a hodnocení stavu vod (§ 26 odst. 4) stanoví
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství
vyhláškou.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

§ 21
(2) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních
vod zahrnuje zejména
c)
zřízení, vedení a aktualizace evidence
1.
vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích
povodí, hydrogeologických rajonů a vodních nádrží,
2.
vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních
útvarů a umělých vodních útvarů,
3.
množství a jakosti povrchových a podzemních vod,
stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně
ovlivněných a umělých vodních útvarů,
4.
odběrů povrchových a podzemních vod,
vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace
povrchových vod ve vodních nádržích,
5.
mezinárodních oblastí povodí na území České
republiky a dílčích povodí (§ 24),
6.
chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§
28),
7.
ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30),
8.
zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou
využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako
zdroje pitné vody,
9.
citlivých oblastí (§ 32),
10.
zranitelných oblastí (§ 33),
11.
oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§
34),
12.
povrchových vod, které jsou nebo se mají stát
trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb
a dalších vodních živočichů (§ 35),
13.
vodních děl k vodohospodářským melioracím
pozemků (§ 56),
14.
záplavových území (§ 66).
Rozsah a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů
zahrnutých v evidencích, včetně statistických a
kartografických dat, do informačních systémů veřejné
správy (§ 22 odst. 3 a 4) stanoví Ministerstvo zemědělství ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou.

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 22
(3) Ministerstvo zemědělství spravuje informační systém
veřejné správy podle § 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci
a) vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí a
vodních nádrží,
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b) odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění
odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve
vodních nádržích,
c) mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a
dílčích povodí (§ 24),
d)zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou
využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako
zdroje pitné vody,
e)vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků (§
56).
(4) Ministerstvo životního prostředí spravuje informační
systém veřejné správy podle § 21 odst. 2 písm. c) pro
evidenci
a)hydrogeologických rajonů a vodních útvarů včetně silně
ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů,
b)množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu
vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných
a umělých vodních útvarů,
c)chráněných oblastí přirozené akumulace vod,
d)ochranných pásem vodních zdrojů,
e)citlivých oblastí,
f)zranitelných oblastí,
g)oblastí povrchových vod využívaných ke koupání,
h)záplavových území,
i)povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale
vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a
dalších vodních živočichů.

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

§ 21
(6) Správci povodí a pověřené odborné subjekty poskytují na
vyžádání bezplatně správním úřadům informace o stavu
povrchových a podzemních vod; zároveň bezplatně
poskytují Ministerstvu zdravotnictví informace týkající se
nakládání
s povrchovými
a podzemními
vodami
v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 21 odst. 6 - Správci povodí a pověřené odborné
subjekty poskytují na vyžádání bezplatně
správním úřadům informace o stavu povrchových
a podzemních vod; zároveň bezplatně poskytují
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Ministerstvu zdravotnictví informace týkající se
nakládání s povrchovými a podzemními vodami v
ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a
zdrojů přírodních minerálních vod.
Popis současných způsobů jejich využívání ve ISVS voda zajišťuje v gesci MŽP a MZe vedení
veřejném prostoru
evidencí podle vodního zákona jako jednotná
prezentace informací z oblasti vod v gesci věcech
ústředních vodoprávních úřadů ČR
informovanost,
podpora
rozhodování,
vzdělávání.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Agendy s prostorovým charakterem jsou
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, dostatečně zohledněny.
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vodní zákon stanoví povinnost vodoprávních
úřadů k evidenci celé řady přírodních jevů i
výsledků lidské činnosti v souvislosti s vodami.
Podrobnosti stanoví prováděcí vyhlášky. De lege
ferenda by bylo vhodné zvážit obligatorní
elektronickou formu, resp. dálkový přístup k
povodňovým plánům.
Klíčová slova

Podpůrný, A1162: Zákon o vodách, Ministerstvo
zemědělství, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE

Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí
Číslo předpisu
23/2007 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1162: Zákon o vodách
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 20 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, stanoví podrobnější
vymezení vodních děl spojených se zemí pevným
základem, evidovaných v katastru nemovitostí
České republiky, kterými jsou přehrady, hráze,
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jezy, stavby k plavebním účelům zřízené v
korytech vodních toků nebo na jejich březích,
stavby k využití vodní energie a stavby odkališť.
Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu.

ANO
Podrobnosti vymezení vodních děl pro účely evidence v
katastru nemovitostí České republiky
§2
V katastru nemovitostí České republiky se eviduje

- přehrada
a) přehrada jako stavba přehrazující vodní tok nebo údolí,
tvořená přehradní hrází, včetně funkčních zařízení, která
slouží k trvalému vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve
vodní nádrži za účelem řízení odtoku povrchových vod,

- hráz
b) hráz jako stavba, včetně funkčních zařízení, která
1. přehrazuje vodní tok nebo údolí a která slouží k trvalému
nebo občasnému vzdouvání nebo akumulaci povrchových
vod,
2. slouží na ochranu před povodněmi, popřípadě ke zvětšení
kapacity koryta vodního toku, nebo
3. slouží k ohrázování vodních nádrží,

-jez
c) jez jako stavba přehrazující vodní tok, případně údolí,
včetně funkčních zařízení, která slouží především ke
vzdouvání povrchové vody ve zdrži,

- stavba k plavebním účelům zřízená v korytě
vodního toku nebo na jeho březích
d) stavba k plavebním účelům zřízená v korytě vodního toku
nebo na jeho březích jako stavba, která souvisí s plavbou,
včetně funkčních zařízení, například plavební komora, lodní
zdvihadlo, úsporná komora, plavební most, plavební tunel,
lodní propust, uzavírací objekt na plavebních kanálech,
plavební kanál včetně rejd nebo vodní část přístavů včetně
bazénu, nábřežních zdí a velínu pro řízení plavebního
provozu,

-stavba k využití vodní energie jako stavba
průtočné, akumulační nebo přečerpávací vodní
elektrárny
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e) stavba k využití vodní energie jako stavba průtočné,
akumulační nebo přečerpávací vodní elektrárny, včetně
funkčních zařízení a souvisejících objektů jako vtokového
objektu, přivaděče, odpadního kanálu a vyrovnávací
komory, v případě přečerpávací vodní elektrárny navíc
včetně hráze horní nádrže a umělé nádrže,

- stavba odkaliště
f) stavba odkaliště jako stavba především hrázového
systému včetně základní, zvyšovací a dělící hráze a včetně
funkčních zařízení, prostoru odkaliště a odběrného nebo
vypouštěcího zařízení, která umožňuje trvalé nebo dočasné
uskladnění zvodnělého materiálu.

- obvod vodního díla
§3
(1) Obvod vodního díla odpovídá průniku vnějšího obvodu
vodního díla s terénem nebo svislému průmětu vnějšího
obvodu vodního díla na terén, pokud svislý průmět
přesahuje plochu průniku vnějšího obvodu vodního díla s
terénem.
(2) Nelze-li část obvodu vodního díla stanovit z důvodu
zatopení vzdutou vodou, popřípadě z důvodu trvalého
přelévání vodou, určí se geometrické a polohové určení této
části obvodu vodního díla převzetím z dokumentace
skutečného provedení stavby.
(3) Není-li v případech podle odstavce 2 dokumentace
skutečného provedení stavby k dispozici, použije se k určení
části obvodu vodního díla, kterou nelze stanovit z důvodu
zatopení vzdutou vodou, popřípadě z důvodu trvalého
přelévání vodou, zjednodušená dokumentace (pasport
stavby), zejména její geodetická část.
§4
Označení obvodu vodního díla v terénu
Nelze-li část obvodu vodního díla v terénu stanovit z důvodu
a) nemožnosti ztotožnit část obvodu vodního díla s
průnikem vnějšího obvodu vodního díla s terénem bez
použití zvláštních technických zařízení, zejména z důvodu
terénní nedostupnosti,
b) nezřetelnosti průniku vodního díla s terénem, zejména
pokud vodní dílo netvoří ostrý terénní zlom nebo přechází
neznatelně do břehu nebo přes něj vede pozemní
komunikace, nebo
c) velké členitosti průniku vodního díla s terénem, která
překračuje kritérium pro rozlišení podrobných tvarů
předmětů zobrazovaných v polohopisu katastrální mapy
podle právního předpisu vydaného k provedení
katastrálního zákona,
použijí se pro označení této části obvodu vodního díla v
terénu obdobně ustanovení o trvalém označení hranic
pozemků právního předpisu vydaného k provedení
katastrálního zákona.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
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veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Zápis do katastru nemovitostí
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje takové agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška stanoví podrobnosti o vymezení
vodních děl pro účely jejich zápisu do katastru
nemovitostí. Subsidiárně lze použít dokumentaci
skutečného provedení stavby nebo pasport
stavby dle § 125 odst. 1, resp. odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu.
Klíčová slova
Podpůrný, A1162: Zákon o vodách, Ministerstvo
zemědělství, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE
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Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu
zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Číslo předpisu
252/2013 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1162: Zákon o vodách
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 21 odst. 2 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, stanoví podrobnosti
údajů v evidencích stavu povrchových a
podzemních vod a o způsobu zpracování,
ukládání a předávání těchto údajů do
informačních systémů veřejné správy.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Správci povodí
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
státní podnik Lesy České republiky
Český hydrometeorologický ústav
Státní pozemkový úřad
Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů,
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů.

ANO
-přirozený průtok vody
§1
b) přirozeným průtokem vody naměřený průtok vody, který
se upravuje podle množství odběrů, vypouštění a dalších
dostupných údajů o jeho ovlivnění tak, aby odpovídal
přirozenému hydrologickému režimu vodního toku,

- objekt na vodním toku
§1
c) objektem na vodním toku příčná překážka, jako je
přehradní hráz, hráz malé vodní nádrže nebo rybníka, jez,
stupeň znemožňující přirozenou migraci vodních živočichů
nebo stavba sloužící k pozorování stavu povrchových vod
umístěná v korytě vodního toku nebo na pozemku
sousedícím s korytem vodního toku,

Způsob tvorby prostorových dat a informací o § 29
prostorových objektech nebo citace ustanovení Způsob zpracování, ukládání a předávání údajů do
informačních systémů veřejné správy
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konkrétního předpisu o tomto popisu

(1) Údaje evidované podle této vyhlášky se zpracovávají,
předávají a ukládají do informačního systému veřejné správy
spravovaného Ministerstvem zemědělství podle § 22 odst. 3
vodního zákona nebo Ministerstvem životního prostředí
podle § 22 odst. 4 vodního zákona ve struktuře, aby
umožnily sdílení dat prostřednictvím stanoveného
referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní, a to i
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Údaje podle § 3 až 6, § 11, 12 a § 18 až 29 se do
informačního systému veřejné správy ukládají průběžně,
údaje podle § 7 až 10 a § 13 až 17 se ukládají za
předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. června
kalendářního roku.
(3) Podkladem pro evidence vedené podle této vyhlášky
jsou zejména:
a) základní báze geografických dat České republiky,
b) základní vodohospodářská mapa České republiky 1 :
50000 a
c) data vedená v informačních systémech správců povodí,
Lesů, Českého hydrometeorologického ústavu a dalších
pověřených odborných subjektů.

Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice *
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

ANO
§ 2 odst. 6 – data ISVS VODA jsou přístupná
správci ZABAGED® v rozsahu nutném pro
zajištění geometrického určení vodních toků na
základě územní identifikace v rozsahu
stanoveném zákonem o zeměměřictví
§ 29 odst. 1 - Údaje evidované podle této
vyhlášky se zpracovávají, předávají a ukládají do
informačního
systému
veřejné
správy
spravovaného Ministerstvem zemědělství podle
§ 22 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, nebo Ministerstvem
životního prostředí podle § 22 odst. 4 zákona č.
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254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve struktuře, aby umožnily sdílení dat
prostřednictvím stanoveného referenčního,
sdíleného a bezpečného rozhraní, a to i
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Informace, rozhodování, vzdělávání – centrální
veřejném prostoru
přístup k informacím o vodě v ČR prostřednictvím
ISVS v gesci MŽP a MZe.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Agendy jsou dostatečně zohledněny.
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška stanoví obsah jednotlivých evidencí dle
vodního zákona, které spravují MŽP a MZe
prostřednictvím ISVS VODA ČR. Systém je
navázán na data ZABAGED® a geoportál INSPIRE.
Klíčová slova

*Poznámka

Podpůrný, A1162: Zákon o vodách, Ministerstvo
zemědělství, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: ANO, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE
Vyhláška obsahuje pojem „geometrické určení
vodních toků a vodních nádrží“, kterým rozumí
prostorové údaje přebírané ze základní báze
geografických dat ČR (ZABAGED®) – nikoli tedy
geometrické a polohové určení dle katastrální
vyhlášky, které je přesnější.

Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
Číslo předpisu
155/2011 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1162: Zákon o vodách
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Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 34 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, stanoví obsah a způsob
sestavení profilu povrchových vod využívaných
ke koupání (dále jen „profil vod ke koupání“),
podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a
způsob předávání podkladů správcům povodí.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
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Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
ANO
§ 5 Dálkový přenos dat – nicméně není
stanovena povinnost předávat prostorová data,
pouze různé seznamy a údaje.

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

ANO
Potenciálně může docházet k duplicitní práci
s prostorovými daty či informacemi – na
zpracování profilů se podílejí hygienické stanice,
MZd, MŽP, správci povodí, vodoprávní úřady –
v případě sdílení dat v rámci budoucí NIPI by bylo
vhodné umožnit vložení příslušných údajů od
jednotlivých subjektů do jednotného mapového
podkladu.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Vyhláška obsahuje agendy s prostorovým
charakterem – seznamy vod a údaje o nich, údaje
o zdrojích znečištění, roční průtoky vod a další
parametry, které se vždy vztahují ke konkrétnímu
místu – je zde dána povinnost předávat tyto
údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
nicméně není povinnost předávat prostorová
data. Přitom samotný profil dle § 2 písm. f) této
vyhlášky obsahuje mapu – nikoli však povinně
v elektronické podobě.

Manažerské shrnutí

Vyhláška stanoví postup pro vytvoření a
aktualizace profilů povrchových vod. Otázka
faktického
fungování
spolupráce
zainteresovaných subjektů jde nad rámec této
analýzy, nicméně v rámci budoucího rozvoje NIPI
doporučujeme se jí zabývat.

Klíčová slova

Podpůrný, A1162: Zákon o vodách, Ministerstvo
zemědělství, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: ANO
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Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a
způsobu a rozsahu péče o ně
Číslo předpisu
225/2002Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1162: Zákon o vodách
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 56 odst. 3 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, který podrobně
vymezuje
stavby
k
vodohospodářským
melioracím pozemků a jejich části, a to k závlaze
pozemků, k odvodnění pozemků a k ochraně
pozemků před erozní činností vody. Předpis dále
stanoví způsob a rozsah péče o tyto stavby a
jejich části.

Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o
změně některých zákonů

ANO
Podrobné vymezení staveb k vodohospodářským
melioracím pozemků a jejich částí
§2

- stavba v závlaze pozemku
(1) Stavba k závlaze pozemku je stavba, soubor staveb, jejich
částí a zařízení závlahové soustavy; je tvořena hlavním
závlahovým zařízením a podrobným závlahovým zařízením a
slouží k umělému dodávání závlahové vody pro vyrovnání
vláhového deficitu zemědělských plodin, k aplikaci hnojivých
a jiných roztoků na pozemky, popřípadě k tepelné regulaci,
například protimrazové ochraně nebo ochlazování, a to
postřikem, podmokem (brázdovým nebo drenážním),
přeronem, výtopou nebo jiným způsobem, zejména
kapkovým, bodovým nebo podpovrchovým systémem.

- hlavní závlahové zařízení
(2) Hlavní závlahové zařízení je soubor objektů, které slouží
k odběru a dopravě závlahové vody (závlahový provoz),
zejména odběrné objekty, nádrže, čerpací stanice, otevřené
kanály i krytá potrubí, včetně objektů na nich, přivaděče
kryté i otevřené s objekty na nich, závlahová trubní síť pro
přívod závlahové vody k místům jejího odběru do
podrobných závlahových zařízení, včetně objektů a zařízení
na ní, například vzdušníky, kalníky, výtlaky, hydranty nebo
armaturní šachty. Hlavním závlahovým zařízením jsou i
zpevněné manipulační plochy a cesty sloužící výhradně pro
závlahový provoz.
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- podrobné závlahové zařízení
(3) Podrobné závlahové zařízení je soubor objektů a zařízení,
které slouží k rozvodu závlahové vody po pozemcích,
zejména přenosné potrubí a armatury na něm, postřikovače,
pásové zavlažovače, širokozáběrové zavlažovací stroje nebo
zavlažovací hadice s kapkovači.

- stavba k odvodnění pozemku
(4) Stavba k odvodnění pozemku je stavba, soubor staveb,
jejich částí a zařízení odvodňovací soustavy; je tvořena
hlavním
odvodňovacím
zařízením
a
podrobným
odvodňovacím zařízením a slouží k odvádění nadbytku
povrchové a podzemní vody z pozemku, k provzdušňování
pozemku a k ochraně odvodňovaného pozemku před
zaplavením vnějšími vodami, a to podzemním nebo
povrchovým odvodněním. Odvodnění pozemků podzemním
odvodněním se provádí zejména drenážní sítí (trubkovou
drenáží, krtčí drenáží, křížovou drenáží), nebo regulační
drenáží. Odvodnění pozemků povrchovým odvodněním se
provádí zejména odvodňovacími kanály nebo příkopy.

- hlavní odvodňovací zařízení
(5) Hlavní odvodňovací zařízení je soubor objektů, které
slouží k odvádění nadbytku povrchové a podzemní vody z
pozemku, k provzdušňování pozemku a k ochraně
odvodňovaného pozemku před zaplavením vnějšími vodami,
zejména otevřené kanály (svodné odvodňovací příkopy,
záchytné příkopy a suché nádrže k zachycení vnějších vod,
přehrážky a objekty sloužící k regulaci), krytá potrubí (od
světlosti 30 cm včetně), včetně objektů na nich (stupně,
skluzy) a odvodňovací čerpací stanice.

- podrobné odvodňovací zařízení
(6) Podrobné odvodňovací zařízení je soubor objektů, které
slouží k bezprostřední úpravě vodního režimu půdy tak, aby
stav pozemku odpovídal vláhové potřebě plodin a
předpokládané činnosti na něm; pro podzemní odvodnění je
tvořeno sběrnými drény, svodnými drény, výustěmi,
drenážními šachtami (podzemní drenážní síť) a pro
povrchové odvodnění je tvořeno sběrnými příkopy a objekty
na nich.

- stavba k ochraně pozemku před erozní činností
vody
(7) Stavba k ochraně pozemku před erozní činností vody je
stavba nebo soubor staveb, upravující sklon území nebo
zachycující a odvádějící povrchovou vodu a splaveniny
stékající po pozemcích nebo zvyšující infiltraci povrchové
vody; je tvořena zejména protierozními příkopy, průlehy,
terasami, přehrážkami nebo suchými nádržemi.

- protierozní příkop
(8) Protierozní příkop je zpravidla lichoběžníkového profilu,
sloužící k zachycování a odvádění nebo k infiltraci povrchové
vody a k zachycování splavenin.

- průleh
(9) Průleh je mělký a široký příkop s mírným sklonem svahů.

- terasa
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(10) Terasa je umělý nebo přírodní terénní stupeň,
zmenšující sklon části svahu.

- přehrážka
(11) Přehrážka je příčný objekt v korytě, strži nebo na svahu
pozemku, vytvářející prostor pro zachycení splavenin a
zmenšení sklonu dna koryta nebo dna strže nad objektem.

- suchá nádrž
(12) Suchá nádrž je vodní nádrž se speciálním rozdělením
prostoru nádrže, určená zejména k ochraně níže položeného
území před účinky erozní činnosti vody nebo ke
krátkodobému zachycení a odtoku tekoucí povrchové vody a
splavenin.

- přeron
(13) Přeron je způsob umělého dodávání závlahové vody, při
němž závlahová voda stéká po povrchu půdy v tenké vrstvě
a přitom ji vsakem navlažuje.

- výtopa
(14) Výtopa je způsob umělého dodávání závlahové vody, při
němž je půda zaplavována vodou ve vrstvě do 0,3 m.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice Detailní definice staveb k vodohospodářským
prostorového objektu v různých právních melioracím pozemků a jejich částí – a to nejen
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu pro účely této vyhlášky!
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
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Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní neobsahuje takové agendy
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška spíše technického charakteru, pro
budoucí NIPI zajímavá z hlediska definic různých
prostorových objektů.
Klíčová slova

Podpůrný, A1162: Zákon o vodách, Ministerstvo
zemědělství, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: ANO

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území
Číslo předpisu
236/2002 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1162: Zákon o vodách
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 66 odst. 3 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, která stanoví způsob a
rozsah zpracovávání návrhu záplavového území
správcem vodního toku a způsob a rozsah
stanovování
tohoto
záplavového
území
vodoprávním úřadem.

Gestor

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány správce vodního toku
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
vodoprávní úřad
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o
změně některých zákonů
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Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
§2

- záplavová čára
(a) záplavovou čárou - křivka odpovídající průsečnici hladiny
vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní,

-záplavové území
b) záplavovým územím - území vymezené záplavovou čárou,

-záplavové území
přirozené povodně

nejvyšší

zaznamenané

d) záplavovým územím nejvyšší zaznamenané přirozené
povodně - území, které je vymezeno záplavovou čárou
odpovídající
nejvyšší
historicky
zaznamenané
a
dokumentované hladině vody při přirozené povodni,

- aktivní zóna záplavového území
e) aktivní zónou záplavového území - území v zastavěných
územích obcí a v územích určených k zástavbě podle
územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část
celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život,
zdraví a majetek lidí,

- inundační území

Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

g) inundačním územím - území přilehlé k vodnímu toku,
které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu
koryta vodního toku.
§6
(1) Návrh záplavového území se zpracovává a uchovává v
digitální, popřípadě též v tištěné formě a s náležitostmi
zajišťujícími jeho využitelnost pro další potřeby veřejné
správy.
(2) Základní mapa České republiky 1 : 10 000 a základní báze
geografických dat České republiky určují pro návrh
záplavového území polohopisné určení vodního toku,
identifikátory jeho úseků a vrstevnicemi výškové poměry
inundačního území. Z tohoto podkladu se také odvozuje
kilometráž vodního toku a k ní vztažené polohy profilů.
(3) Nadmořské výšky hladin vodního toku při nejvyšším
průtoku povodně, pro jejíž standardní hydrologické
charakteristiky se návrh záplavového území zpracovává, se v
jednotlivých profilech stanoví hydraulickým výpočtem
nerovnoměrného proudění a výškově se identifikují na
vrstevnicích Základní mapy České republiky 1 : 10 000,
případně základní báze geografických dat České republiky.
Tak tvoří základ polohopisného určení záplavové čáry.
(4) Návrh záplavového území musí zohledňovat i vliv
vodního toku vyššího řádu, do něhož vodní tok, pro který se
návrh záplavového území zpracovává, vtéká.
(5) Návrh záplavového území předkládá správce vodního
toku s těmito náležitostmi:
a) standardními hydrologickými údaji *§ 5 písm. a)+
použitými k vypracování návrhu záplavového území,
b) zobrazením výpočtem zjištěné záplavové čáry (§ 4 odst. 2
a 3) a příčných profilů nad vrstvami "vodní tok" a
"vrstevnice" Základní mapy České republiky 1 : 10 000 nebo
základní báze geografických dat České republiky, a to v
digitální formě,
c) zobrazením
výpočtem
zjištěného
navrhovaného
záplavového území, případně vymezením aktivní zóny
záplavového území do mapového podkladu podle § 5 písm.
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c), který může být upraven do souvislého pásu o šířce
přesahující toto záplavové území při periodicitě povodně
100 let,
d) popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a
případně aktivní zóny záplavového území podle písmene b);
popis může obsahovat odkaz na standardní matematické
modely použité při výpočtu,
e) přehlednou tabulkou údajů o vypočtených nadmořských
výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a
to pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých
profilech,
f) zobrazením záplavového území nejvyšší zaznamenané
přirozené povodně v existující příslušné dokumentaci.
(6) Návrh záplavového území předkládá správce vodního
toku vodoprávnímu úřadu ve dvou vyhotoveních. Návrh
podle odstavce 5 písm. c) předkládá správce vodního toku v
počtu vyhotovení, který dohodne s vodoprávním úřadem,
nejméně však v takovém počtu, aby mohl být po stanovení
záplavového území předán všem subjektům uvedeným v §
66 odst. 4 vodního zákona.

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

neupravuje

§7
(6) Vodoprávní úřad vedoucí dokumentaci stanoveného
záplavového území ji bezúplatně poskytuje k nahlédnutí na
požádání každé právnické osobě nebo fyzické osobě.
Vyžádanou kopii této dokumentace poskytuje žadateli pro
jeho vlastní potřebu za úhradu nákladů vynaložených na její
pořízení.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a neupravuje
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice Detailní definice staveb k vodohospodářským
prostorového objektu v různých právních melioracím pozemků a jejich částí – a to nejen
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu pro účely této vyhlášky!
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

Ne výslovně*
-

ANO
§ 7 odst. 6 - Vodoprávní úřad vedoucí
dokumentaci stanoveného záplavového území ji
bezúplatně poskytuje k nahlédnutí na požádání
každé právnické osobě nebo fyzické osobě.
Vyžádanou kopii této dokumentace poskytuje
žadateli pro jeho vlastní potřebu za úhradu
nákladů vynaložených na její pořízení.

Popis současných způsobů jejich využívání ve Plánování opatření proti záplavám.
veřejném prostoru
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Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Prostorové agendy jsou dostatečně zohledněny.
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška stanoví postup vymezení záplavových
území. Z hlediska prostorových informací je
důležitá vazba na ZABAGED® a ISVS VODA – jde o
obousměrný tok dat – ze ZABAGED® pro
stanovení záplavových území a naopak po
stanovení záplavových území zpět pro tvorbu
tematické vrstvy záplavových území nad
ZABAGED® a pro tvorbu Mapy záplavových území
ČR 1 : 10 000 jako součásti ISVS VODA. Jde tedy o
jakousi formu sdílení, byť konkrétní podoba je
spíše otázkou pro dotčené subjekty.
Klíčová slova

*Poznámka

Podpůrný, A1162: Zákon o vodách, Ministerstvo
životního prostředí, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE
Ustanovení § 6 odst. 1 skýtá prostor pro sdílení
dat, když vyžaduje zpracování a uchování návrhu
záplavového území v digitální formě s
náležitostmi zajišťujícími jeho využitelnost pro
další potřeby veřejné správy. Stejně tak § 8
představuje možnost sdílení dat, nicméně není
výslovně stanovena a praktické (technické) řešení
je otázkou nad rámec této analýzy.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Číslo předpisu
432/2001 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1162: Zákon o vodách
Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 115 odst. 2 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), který
stanoví doklady, které žadatel předkládá
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vodoprávnímu úřadu v případě žádostí o
povolení, souhlasu a vyjádření podle vodního
zákona.
Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o
změně některých zákonů

ANO
§2
Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými
nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
*K § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona+
(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu
nakládání s vodami
m) prováděcí projekt sanačních prací, jedná-li se o nakládání
s vodami podle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona, který
kromě technických a technologických postupů nutných k
provedení sanačních prací obsahuje
1. identifikaci objektů sloužících k čerpání a vypouštění
znečištěných vod,
2. identifikaci místa čerpání a vypouštění uvedením
parcelního čísla pozemku či pozemků v místě čerpání a v
místě vypouštění vod do vodního toku,
3. určení polohy místa čerpání a místa vypouštění v
souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě
katastrální,
4. způsob měření množství čerpaných a vypouštěných vod,
5. návrh místa odběru vzorků pro kontrolu jakosti
vypouštěných vod.
§3
Náležitosti povolení k nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e)
nebo f) vodního zákona
Povolení k nakládání s vodami kromě náležitostí
stanovených zvláštními právními předpisy obsahuje
g) určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně
souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální).
§ 3b
Náležitosti povolení k odběru podzemních vod pro potřeby
jednotlivých občanů (domácností)
Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých
občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených
zvláštními právními předpisy obsahuje
f) určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně
souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
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trigonometrické sítě katastrální).
§ 3c
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
*K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona+
(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu
nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
c) stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění
odpadních vod, včetně ověření orientační polohy místa
nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě
katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků,
§4
Doklady pro vydání povolení k některým činnostem nebo
jeho změnu
*K § 14 odst. 1 vodního zákona+
(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy povolované
činnosti
c) stanovisko správce povodí k povolované činnosti, včetně
ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y
určených
v
souřadnicovém
systému
Jednotné
trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci
vodních toků,
§5
Náležitosti povolení k některým činnostem
Povolení k některým činnostem kromě náležitostí
stanovených zvláštními právními předpisy obsahuje
f) určení polohy místa povolené činnosti (orientačně
souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální).
§6
Doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům
(K § 15 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla
d) stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se
žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo
kanalizací, včetně ověření orientační polohy vodního díla v
souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému
Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na
evidenci vodních toků;
§ 7b
Náležitosti stavebního povolení k domovní čistírně
odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu
potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby
jednotlivých občanů (domácností)
Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni
nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru
podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů
(domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními
právními předpisy obsahuje
d) určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi
určenými
v
souřadnicovém
systému
Jednotné
trigonometrické sítě katastrální).
§ 7d
Náležitosti kolaudačního rozhodnutí
(1) Kolaudační rozhodnutí kromě náležitostí stanovených
zvláštními právními předpisy obsahuje
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b) určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního
bodu vodního díla a pro stavby uvedené v § 7a orientačně
souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální).
(2) Definičním bodem podle odstavce 1 se rozumí u
a) objektů ležících mimo vodní tok bod umístěný poblíž
středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna,
vodojem),
b) objektů ležících napříč vodním tokem nebo napříč údolím
průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny
hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních
objektů, hrází odkališť),
c) liniové stavby umístěný bod
1. na začátku vodního díla (např. vodních děl - staveb
kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren
odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa
vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,
2. na konci vodního díla (např. u vodních děl - staveb
vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven
vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru
vody, resp. vtoku vody do vodovodu,
d) souboru objektů bod umístěný poblíž středu území
vzniklého ohraničením rozptýlených objektů,
e) místa vztaženého k břehové čáře průsečík osy objektu a
břehové čáry (místo odběru, vypouštění).
§ 7f
Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s
obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť
nebezpečné závadné látky do kanalizace kromě náležitostí
stanovených zvláštními právními předpisy obsahuje
b) určení polohy místa vypouštění odpadních vod s obsahem
zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (orientačně
souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
.
trigonometrické sítě katastrální
§8
Doklady pro udělení souhlasu
(K § 17 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy stavby, zařízení
nebo činnosti
d) stanovisko správce povodí k předkládanému záměru
stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační
polohy místa záměru v souřadnicích X, Y určených v
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě
katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků,
§9
Náležitosti souhlasu
Souhlas kromě náležitostí stanovených zvláštními právními
předpisy obsahuje
e) určení polohy místa záměru (orientačně souřadnicemi
určenými
v
souřadnicovém
systému
Jednotné
trigonometrické sítě katastrální).
§ 11b
Náležitosti kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Kolaudační souhlas kromě náležitostí stanovených jiným
právním předpisem obsahuje určení polohy vodního díla
souřadnicemi definičního bodu vodního díla (§ 7d odst. 2) a
pro stavby uvedené v § 7a orientačně souřadnicemi
určenými
v
souřadnicovém
systému
Jednotné
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trigonometrické sítě katastrální.
§ 11i
Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje
nebo jeho změnu
(K § 30 odst. 6 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení ochranného
pásma vodního zdroje
c) záznam podrobného měření změn obsahující geometrické
a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice
není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,
§ 11j
Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení
ochranného pásma vodního zdroje
Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma
vodního zdroje obsahuje
(b) rozsah ochranného pásma s uvedením parcelních čísel
pozemků podle katastru nemovitostí, na které ochranné
pásmo zasahuje, popřípadě geometrické a polohové určení
ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s
hranicemi parcel v katastrální mapě,
§ 11k
Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního díla
nebo jeho změnu
(K § 58 odst. 3 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení ochranného
pásma vodního díla
c) záznam podrobného měření změn obsahující geometrické
a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice
není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,
§ 11m
Doklady pro stanovení způsobu a podmínek pro
vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo
podzemních nebo jeho změnu
(K § 38 odst. 3 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení způsobu a
podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových
nebo podzemních
e) stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění
důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, včetně
ověření orientační polohy místa vypouštění v souřadnicích X,
Y určených v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci
vodních toků,
§ 11n
Náležitosti rozhodnutí, kterým se stanoví způsob a
podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových
nebo podzemních
Rozhodnutí stanovující způsob a podmínky pro vypouštění
důlních vod do vod povrchových nebo podzemních obsahuje
i) určení polohy místa vypouštění důlních vod, orientačně
souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
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Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Obdobně jako ve stavebním zákoně slouží
veřejném prostoru
prostorové informace především k dokumentaci
vodních děl a nakládání s vodami.
Duplicity nebo multiplicity
ANO
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Lze v podstatě konstatovat obdobnou situaci jako
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit u zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
nebo multiplicit
stavebním řádu.
Dle § 11a odst. 1 písm. c) žadatel k žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních
děl předkládá „doklad o zajištění souborného
zpracování dokumentace geodetických prací“,
stejně tak dle § 11d odst. 1 písm. c) se doklad o
zajištění souborného zpracování dokumentace
geodetických prací předkládá k oznámení o
užívání stavby. Podrobnosti ohledně dokladu
vyhláška nestanoví – jde tedy dle našeho názoru
o neurčitý právní pojem. Obě ustanovení přitom
odkazují na přílohy č. 14 a 15 vyhlášky, které jako
přílohy žádosti/oznámení u staveb, které jsou
evidovány v katastru nemovitostí, stejně jako u
staveb dopravní a technické infrastruktury
vyžadují kromě zmíněného dokladu o zajištění
souborného zpracování geodetických prací i
doložení geometrického plánu. V příloze č. 14 (k
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání
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vodního díla) je navíc povinnost předložit i
dokumentaci skutečného provedení stavby, která
sama o sobě obsahuje poměrně podrobnou
geodetickou část – viz analýza zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu.
Jak již bylo uvedeno, nemusí docházet
k duplicitám v pořizování dat, nýbrž v jejich
zpracování – jednou pro potřeby dokumentace
skutečného provedení stavby, jednou pro
geometrický plán, co se rozumí pod dokladem o
zajištění souborného zpracování geodetických
prací, není z vyhlášky patrné. Zde by bylo vhodné
alespoň dát do souladu vyhlášku č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, kde
jsou přílohy k žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu dle našeho názoru lépe popsány.
Je otázkou, zda data, která jsou získána dle této
vyhlášky – ať již jsou to pouze přibližné údaje o
poloze pomocí definičních bodů anebo
geodetická dokumentace vodních děl – jsou
vodoprávními úřady dále využívána a zda by
např. nemohla být využita v rámci správy
evidencí, které jsou vedeny na zákl. § 22 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách.
Další pořizování/zpracování prostorových dat je
pak potřeba pro stanovení ochranného pásma u
některých vodních děl – vodních zdrojů dle § 30
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve spojení s §
38 odst. 3 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí – k zápisu změny údaje o ochranném
pásmu vodního zdroje v případě, kdy nejsou
hranice ochranného pásma shodné s hranicemi
parcel v katastrální mapě, je přílohou podání
katastrálnímu úřadu také záznam podrobného
měření změn.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška stanovuje podrobněji náležitosti žádostí
a rozhodnutí vodoprávního úřadu. V rámci
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rozvoje NIPI by bylo vhodné vyhlášku novelizovat
tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Zároveň je třeba zpracovat u příslušných subjektů
veřejné správy analýzu využití prostorových dat
pořizovaných dle této vyhlášky – a to nejen
z hlediska dokumentace vodních děl a nakládání
s vodami, ale i z hlediska navrhování ochranných
pásem a evidencí dle vodního zákona.
Klíčová slova

Podpůrný, A1162: Zákon o vodách, Ministerstvo
zemědělství, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: ANO

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Číslo předpisu
356/2009 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1041: Vnitrozemská plavba
Popis předpisu

Prováděcí předpis k§ 32a odst. 1 a 4, § 32b odst.
3 a § 32c odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, který upravuje vodní
cesty, na nichž jsou provozovány Říční informační
služby (dále jen „RIS“), informační položky
zaznamenávané v RIS, strukturu informací s
omezeným přístupem a strukturu, formu, obsah
a způsob předávání informací provozovatelem
plavidla, vůdcem plavidla, správcem vodní cesty,
Českým hydrometeorologickým ústavem a
provozovatelem přístavu správci systému RIS.

Gestor

Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Český hydrometeorologický ústav
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice

-

zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě

ANO
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Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

§3
Vodní cesty, na nichž jsou provozovány RIS, zahrnují
a) vodní tok Labe od říčního km 939,84 (Chvaletice) po říční
km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou
Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše
Velké Žernoseky plavebními znaky,
b) vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok
s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku
Berounky po přístav Radotín.
§4
Informační položky RIS
(1) Informačními položkami zaznamenávanými v RIS jsou
a) informace o vodní cestě a provozu na vodní cestě
1. elektronická plavební mapa a informační systém pro
vnitrozemskou plavbu ve formátu vnitrozemský ECDIS
včetně osy vodní cesty s uvedením kilometráže vodní cesty,
2. umístění součástí vodní cesty a objektů uvedených v
příloze č. 1 této vyhlášky na vodní cestě,
3. omezení u plavidel nebo jejich sestav s ohledem na jejich
délku, šířku, ponor a výšku pevného bodu pro průjezdnost
vodní cestou,
4. umístění přístavů a překladišť,
5. provozní doby veřejných přístavů, plavebních komor a
pohyblivých mostů,
6. údaje o vodních stavech na vodočtech uvedených v
příloze č. 2 této vyhlášky včetně předpovědí vodních stavů
na těchto vodočtech,
7. údaje o platné podjezdné výšce pod mosty,
b) informace o mimořádných událostech na vodní cestě,
c) informace o plavidlech a přepravovaném nákladu
1. údaje o poloze a pohybu plavidel,
2. údaje o množství a druhu přepravovaného nákladu,
charakteristice přepravovaných nebezpečných věcí, počtu
členů posádky a cestujících na plavidle,
d) informace o přístavních poplatcích za služby poskytované
v přístavu v souvislosti s provozem plavidel.
(2) Údaji o poloze a pohybu plavidel jsou
a) místo a čas zahájení plavby,
b) místo a čas předpokládaného ukončení plavby a místo a
čas ukončení plavby,
c) čas předpokládaného a skutečného proplutí plavební
komorou, pohyblivým mostem a státní hranicí,
d) identifikace plavidla poznávacími znaky,
e) poloha plavidla zaznamenávaná a sdělovaná zařízením
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 356/2009 Sb.
Součásti vodní cesty a objekty zaznamenávané v RIS
1. plavební znaky na hladině, březích a mostech a na jiných
objektech a zařízeních, která křižují vodní cesty a kilometráž
vodní cesty,
2. uzavírací objekty na plavebních kanálech, zařízení pro
regulaci stavu vody, nádrže pro nadlepšování průtoku na
vodní cestě, vodočty a výstražná zařízení,
3. jezy a vzdouvací zařízení,
4. plavební komory, lodní zdvihadla včetně rejd a jiná
speciální zařízení pro řízení plavby a její bezpečnost,
5. vodní části, břehové úpravy, nábřežní zdi a vyvažovači
zařízení přístavů,
6. vyvažovači a vodící zařízení (kotevní boje, dalby, záchytné
kůly, dopravní majáky, svodidla a odrazné trámy),
7. pohyblivé můstky a ostatní zařízení přístavišť,
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8. velíny a jiná zařízení a objekty sloužící bezprostředně k
provozu vodní cesty nebo jejich součásti,
9. mosty,
10. přívozy,
11. obratiště,
12. přístaviště, vývaziště a kotviště,
13. servisní stanoviště a tankovací stanice.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

§6
Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací
(1) Informace předávané provozovatelem plavidla nebo
vůdcem plavidla zahrnují
a) místo a čas zahájení plavby a místo předpokládaného
ukončení plavby a identifikaci plavidla poznávacími znaky
předávané správci systému RIS před zahájením plavby
elektronickou zprávou, telefonicky, rádiovou stanicí nebo
telefaxem,
b) informace uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až d) a v § 4
odst. 1 písm. c) bodu 2 předávané při proplutí první plavební
komorou po zahájení plavby správci systému RIS
elektronickou zprávou nebo správci vodní cesty4)
telefonicky, rádiovou stanicí, nebo ústně,
c) informace o změně údajů uvedených v písmenu b)
předávané při proplutí plavební komorou, vyjma proplutí
první plavební komorou po zahájení plavby, správci systému
RIS elektronickou zprávou nebo správci vodní cesty4)
telefonicky, rádiovou stanicí, nebo ústně,
d) informace uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až d) a v § 4
odst. 1 písm. c) bodu 2 předávané správci systému RIS při
překročení státní hranice telefonicky, rádiovou stanicí nebo
telefaxem,
e) čas a místo ukončení plavby předávané správci systému
RIS bez zbytečného odkladu po ukončení plavby
elektronickou zprávou, telefonicky, rádiovou stanicí nebo
telefaxem,
f) informace o mimořádné události na vodní cestě
předávané správci systému RIS bez zbytečného odkladu po
jejím zjištění telefonicky, rádiovou stanicí nebo telefaxem,
g) informace o umístění plavidel identifikovaných
poznávacími znaky předávané správci systému RIS při
zastavení plavby v souvislosti s dosažením nejvyššího
povoleného vodního stavu elektronickou zprávou,
telefonicky, rádiovou stanicí nebo telefaxem.
V případě, že plavidlo je vybaveno zařízením umožňujícím
dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS, může
provozovatel plavidla nebo vůdce plavidla informace
uvedené v písmenech a) až e) a g) zadat prostřednictvím
tohoto zařízení, jestliže tak učiní ve lhůtě nebo v okamžicích
uvedených v písmenech a), c), d), e) a g).
(2) Informace předávané správcem vodní cesty správci
systému RIS zahrnují
a) platnou provozní dobu plavebních komor a pohyblivých
mostů,
b) informace o mimořádných událostech na vodní cestě,
c) platnou podjezdnou výšku pod mosty vybavenými
příslušným měřicím zařízením,
d) informace o zajištěném vodním stavu, jeho předpovědi a
o krátkodobých manipulacích na vodočtu Ústí nad Labem a
e) informace získané od provozovatele plavidla nebo vůdce
plavidla podle odstavce 1 písm. b) a c), pokud nebyly
předány do systému RIS prostřednictvím zařízení
umožňujícího dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS
nebo elektronickou zprávou.
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(3) Informace uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) jsou
předávány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny
od jejich získání, telefonicky, rádiovou stanicí, faxem nebo
prostřednictvím zařízení umožňujícího dálkový a nepřetržitý
přístup k systému RIS.
(4) Informace uvedená v odstavci 2 písm. e) je předávána
bez zbytečného odkladu, nejdéle do odplutí předmětného
plavidla z plavební komory, prostřednictvím zařízení
umožňujícího dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.
(5) Informace předávané Českým hydrometeorologickým
ústavem správci systému RIS prostřednictvím zařízení
umožňujícího dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS
zahrnují informace o
a) platných vodních stavech a průtocích na vodočtech
uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky s četností každou
hodinu,
b) předpovědích vodních stavů a průtoků na vodočtech
uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky na období 48 hodin
počínaje sedmou hodinou; předpověď je vydávána jednou
denně vždy v 10.00 hod.
(6) Informace předávané provozovatelem přístavu správci
systému RIS bez zbytečného odkladu telefonicky, rádiovou
stanicí, telefaxem, prostřednictvím veřejné datové sítě nebo
prostřednictvím zařízení umožňujícího dálkový a nepřetržitý
přístup k systému RIS zahrnují informace o
a) platných přístavních poplatcích a jejich změně,
b) platné provozní době přístavu a její změně,
c) mimořádných událostech v přístavu,
d) plavidlech v přístavu identifikovaných poznávacími znaky.

Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
§ 6 – struktura, forma, obsah a způsob předávání informací
do systému RIS, nikoli ze systému jeho uživatelům.

Popis současných způsobů jejich využívání ve K podpoře provozu a dopravy ve vnitrozemské
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veřejném prostoru

vodní plavbě.

Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Podpůrný právní předpis stanovící informace
zaznamenávané v Říčních informačních službách.
Pokud bude přistoupeno ke změnám (viz níže u
zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě)
v tomto ISVS, je nutno revidovat i tuto vyhlášku.
Klíčová slova

Zákon o vnitrozemské plavbě
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Podpůrný, A1041: Vnitrozemská plavba,
Ministerstvo dopravy, definice: ANO, přesnost:
NE, sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity
nebo multiplicity: NE

114/1995 Sb.
Podpůrný
A1041: Vnitrozemská plavba

Popis předpisu

Předpis upravuje vymezení vodních cest a jejich
správu podmínky provozování plavidel na
vnitrozemských vodních cestách, pravidla
plavebního provozu, podmínky provozování
vodní dopravy na vnitrozemských vodních
cestách a působnost a pravomoc správních
orgánů v oblasti plavby.

Gestor předpisu

Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Státní plavební správa
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 40
k prostorovým informacím

(2) Státní plavební správa je správcem systému říčních
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informačních služeb.

Vazby na související právní předpisy

-

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 254/2001 S., o vodách a o
změně některých zákonů,
vyhláška č. 356/2009 o informacích
zaznamenávaných v Říčních informačních
službách,
vyhláška Ministerstva dopravy č.
241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží
a vodních toků, na kterých je zakázána
plavba plavidel se spalovacími motory, a
o rozsahu a podmínkách užívání
povrchových vod k plavbě.

ANO
§2

- vodní cesta
a) vodní cestou vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody,
na kterém lze provozovat plavidla, a součástmi vodní cesty
vodní díla a ostatní stavby a zařízení, které jsou uvedeny v
příloze č. 1 k tomuto zákonu,

- plavební značení
f) plavebním značením signální znaky umístěné na hladině,
březích a na stavbách na vodní cestě, světelné a zvukové
signály vydávané k tomu určeným zařízením umístěným
mimo plavidlo a kilometráž vodní cesty,

- přístav
g) přístavem soubor pozemků, staveb, zařízení včetně
plovoucích zařízení, pozemních komunikací nebo jejich
součástí a drah bezprostředně územně a funkčně
souvisejících s přilehlou částí vodní cesty a navazujících na ni
(dále jen „pozemní část přístavu“) a přístavního bazénu,
vodní plochy potřebné pro stání plavidel, nábřežních zdí s
vyvazovacím zařízením, případně šikmého břehu a
vyvazovacích dalb, které umožňují stání plavidel, nakládku a
vykládku věcí, nástup a výstup osob, opravy, údržbu a
ochranu plavidel (dále jen „vodní část přístavu“),

- přístaviště
h) přístavištěm místo určené k stání a obsluze plavidel při
nástupu a výstupu osob a vybavené pevným nebo
plovoucím přistávacím zařízením,

- překladiště
i) překladištěm místo určené k stání a obsluze plavidel při
nakládce a vykládce nákladu a vybavené stabilním nebo
mobilním překladním zařízením, případně zařízením na
krátkodobé uskladnění nákladu,

- vývaziště
j) vývazištěm místo vybavené vyvazovacím zařízením určené
pro stání plavidel pomocí úvazů,

- kotviště
k) kotvištěm místo určené pro stání plavidel na kotvách.
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§ 30a
Vymezená vodní plocha
(1) Je-li to v souladu se zvláštními právními předpisy
upravujícími ochranu povrchových vod a nebude-li tím
ohrožena bezpečnost plavebního provozu na vodní cestě,
může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na
dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro
a) plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti
vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a
odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zejména pro plutí plavidel, při
němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek,
ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných
akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, nebo
b) provozování vodního lyžování a obdobných činností
provozovaných ve vleku za plavidlem.
(2) Plavební úřad v opatření obecné povahy stanoví provozní
dobu části vodní cesty vymezené podle odstavce 1 (dále jen
„vymezená vodní plocha“), plavidla, která mohou být na
vymezené vodní ploše provozována a nejvyšší povolený
počet plavidel, která lze na vymezené vodní ploše
provozovat současně.
(3) Písemné odůvodněné námitky proti návrhu opatření
obecné povahy, kterým se má vymezit plocha podle
odstavce 1, může podat také správce vodní cesty. Obec, na
jejímž katastrálním území se vymezená vodní plocha má
nacházet, je dotčeným orgánem podle správního řádu.
(4) Plavební úřad může prodloužit platnost opatření obecné
povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání. Plavební
úřad zruší opatření obecné povahy, nejsou-li splněny
podmínky pro jeho vydání.
(5) Plavební úřad zveřejní opatření obecné povahy vydané
podle odstavců 1 a 4 po nabytí účinnosti prostřednictvím
systému říčních informačních služeb.
(6) Činnosti uvedené v odstavci 1 lze provozovat pouze na
těch částech vodní cesty, které byly k jejich provozování
vymezeny.
(7) Je zakázáno
a) vplouvat do vymezené vodní plochy, byl-li dosažen
nejvyšší povolený počet plavidel, která na ní lze současně
provozovat,
b) užívat vymezené vodní plochy k činnostem uvedeným v
odstavci 1 mimo její provozní dobu, nebo
c) vplouvat do vymezené vodní plochy v její provozní době s
plavidlem, k jehož provozování nebyla určena.
(8) Správce vodní cesty po dobu stanovenou opatřením
obecné povahy označí vymezenou vodní plochu plavebním
značením. Způsob označení vymezené vodní plochy
plavebním značením stanoví prováděcí právní předpis.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 6c
Seznam veřejných přístavů
(1) Zřizuje se seznam veřejných přístavů, jehož účelem je
zpřístupnění přehledu o všech veřejných přístavech
veřejnosti. Správcem seznamu veřejných přístavů je
plavební úřad. Plavební úřad zveřejní seznam veřejných
přístavů prostřednictvím systému říčních informačních
služeb.
(2) Plavební úřad zapíše veřejný přístav do seznamu
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veřejných přístavů do 3 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o povolení k provozování jeho pozemní části.
Plavební úřad vymaže veřejný přístav ze seznamu veřejných
přístavů do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
zrušení povolení k provozování jeho pozemní části, není-li
veřejný přístav nadále provozován jiným provozovatelem.
(3) Do seznamu veřejných přístavů se zapisují tyto údaje:
a) údaje o veřejném přístavu, a to
1. název veřejného přístavu,
2. vymezení polohy veřejného přístavu,
3. údaj o tom, zda veřejný přístav plní ochrannou funkci,
4. datum zápisu,
5. datum výmazu, a
b) údaje o provozovateli pozemní části přístavu, a to
1. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
popřípadě odlišující dodatek, adresa místa podnikání a
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o
podnikající fyzickou osobu, nebo
2. obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu.
Říční informační služby
§ 32a
(1) Systém říčních informačních služeb představuje
bezplatně zpřístupněný soubor informací vztahujících se k
podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě
na vodních cestách vymezených v souladu s příslušným
předpisem Evropské unie v prováděcím právním předpise
(dále jen „informace“). Informace vedené v systému říčních
informačních služeb zahrnují informace o vodní cestě,
provozu na vodní cestě, mimořádných událostech na vodní
cestě, plavidlech a přepravovaném nákladu a o přístavních
poplatcích. Správce systému říčních informačních služeb
uchovává a zpřístupňuje informace v něm obsažené v
elektronické podobě umožňující nepřetržitý dálkový přístup.
(2) Systém říčních informačních služeb je informačním
systémem veřejné správy).
(3) Systém říčních informačních služeb se člení na soubor
informací veřejně přístupný a na soubor informací s
omezeným přístupem. Soubor informací s omezeným
přístupem zahrnuje informace o poloze plavidla a informace
o nákladu na plavidle.
(4) Informační položky zaznamenávané v systému říčních
informačních služeb a strukturu informací s omezeným
přístupem stanoví prováděcí právní předpis.
§ 32b
(1) Správce systému říčních informačních služeb vkládá do
systému říčních informačních služeb informace získané z
vlastní činnosti a informace poskytnuté třetími osobami.

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

§ 32b
(2) Informace vztahující se k podpoře řízení provozu a
dopravy ve vnitrozemské plavbě jsou povinni správci
systému říčních informačních služeb poskytovat
a) provozovatel nebo vůdce plavidla, jež je evidováno v
plavebním rejstříku, rejstříku malých plavidel nebo v
obdobné evidenci podle § 9, jedná-li se o údaje o poloze
plavidla, nákladu na plavidle a mimořádných událostech na
vodní cestě,
b) správce vodní cesty, jedná-li se o údaje o vodní cestě a
pohybu plavidel v plavebních komorách,
c) Český hydrometeorologický ústav, jedná-li se o údaje o
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klimatických podmínkách na vodních cestách, a
d) provozovatel přístavu, jedná-li se o údaje o přístavu,
vztahující se k jeho pozemní části, a o plavidlech v přístavu.
(3) Strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací
správci systému říčních informačních služeb osobami
uvedenými v odstavci 2 stanoví prováděcí právní předpis.
§ 32c
(1) Správce systému říčních informačních služeb zajistí
a) nepřetržitý příjem informací poskytnutých třetími
osobami,
b) zpracování informací vkládaných do systému říčních
informačních služeb v souladu s požadavky na jejich
strukturu, formu a obsah, stanovenými prováděcím právním
předpisem,
c) nepřetržité vkládání a zpřístupňování informací v systému
říčních informačních služeb, a
d) zabezpečení systému říčních informačních služeb před
neoprávněným přístupem k informacím s omezeným
přístupem, neoprávněným pozměňováním a ztrátou
informací.
(2) Správce systému říčních informačních služeb zpracuje a
vloží informaci do systému říčních informačních služeb bez
zbytečného prodlení poté, co se o ní dozvěděl, nebo poté,
co ji ověřil. Správce systému říčních informačních služeb je
povinen ověřit správnost informace, kterou obdržel od osob
neuvedených v § 32b odst. 2.
(3) Správce systému říčních informačních služeb na základě
písemné žádosti provozovatele plavidla rozhodne o
zpřístupnění části souboru informací vedených v systému
říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup. V
žádosti podle věty první musí provozovatel uvést plavidla, u
kterých žádá o zpřístupnění informací.
(4) Správce systému říčních informačních služeb rozhodne o
zpřístupnění části souboru informací vedených v systému
říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup,
po ověření, že žadatel je provozovatelem plavidel, které
uvedl v žádosti podle odstavce 3 v plavebním rejstříku,
rejstříku malých plavidel nebo v obdobné evidenci podle § 9.
V rozhodnutí podle věty první správce systému říčních
informačních služeb uvede plavidla, u kterých zpřístupní
žadateli informace s omezeným přístupem.
(5) Správce
systému
říčních
informačních
služeb
bezprostředně po vydání rozhodnutí podle odstavce 3
doručí žadateli do vlastních rukou přístupový kód umožňující
přístup k informacím vymezeným v rozhodnutí.
(6) Provozovatel plavidla, které je evidováno v jiném
členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace a u kterého bylo rozhodnuto o zpřístupnění
části souboru informací vedených v systému říčních
informačních služeb podle odstavce 3, je povinen oznámit
správci systému říčních informačních služeb změnu
provozovatele tohoto plavidla do 5 dnů ode dne, kdy změna
nastala.
(7) Správce systému říčních informačních služeb rozhodne o
ukončení nebo omezení zpřístupnění části souboru
informací vedených v systému říčních informačních služeb a
současně ukončí nebo omezí platnost přístupového kódu,
pokud
a) dojde ke změně zápisu vlastníka nebo provozovatele v
plavebním rejstříku, rejstříku malých plavidel nebo v
obdobné evidenci podle § 9 u plavidla, u nějž bylo
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rozhodnuto o zpřístupnění části souboru informací
vedených v systému říčních informačních služeb, ke kterým
je omezen přístup, nebo
b) o to požádá provozovatel plavidla.
(8) Správce systému říčních informačních služeb je povinen
poskytnout údaje ze souboru informací vedených v systému
říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup, na
základě písemné žádosti dále
a) orgánům státní správy,
b) soudům a
c) státním zastupitelstvím.
(9) Správce systému říčních informačních služeb zpřístupní
soubor informací vedených v systému říčních informačních
služeb, ke kterým je omezen přístup, Policii České republiky,
Vojenské policii a Bezpečnostní informační službě. Správce
systému říčních informačních služeb zpřístupní informace o
poloze plavidla též příslušnému správci vodní cesty.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
§ 32c – zpřístupnění údajů z RIS provozovatelům
plavidel, poskytování údajů orgánům státní
správy, soudům a státním zastupitelstvím,
zpřístupnění souboru informací vedených v RIS,
ke kterým je omezen přístup, Policii ČR, Vojenské
policii a BIS.
Popis současných způsobů jejich využívání ve K podpoře řízení provozu a dopravy ve
veřejném prostoru
vnitrozemské plavbě na vodních cestách
vymezených
v souladu
s příslušným
předpisem Evropské unie v prováděcím právním
předpise (dále jen „informace“). Informace
vedené v systému
říčních informačních
služeb zahrnují informace o vodní cestě, provozu
na vodní cestě, mimořádných událostech na
vodní cestě, plavidlech a přepravovaném nákladu
a o přístavních poplatcích. Správce systému
říčních informačních
služeb uchovává
a zpřístupňuje informace
v něm
obsažené
v elektronické podobě umožňující nepřetržitý
dálkový přístup.
Duplicity nebo multiplicity
NE
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Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon zavádí ISVS Říční informační služby, který
však není v souladu s § 4a odst. 4 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením který za podklad ISVS stanoví
ZABAGED®. V rámci rozvoje NIPI doporučujeme
tuto situaci konzultovat se správcem ISVS RIS
(Státní plavební správa) a vyhodnotit dopady
případné změny systému tak, aby byl veden na
podkladu ZABAGED®.
Klíčová slova
Podpůrný, A1041: Vnitrozemská plavba,
Ministerstvo dopravy, definice: ANO, přesnost:
NE, sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity
nebo multiplicity: NE

Zákon o pozemních komunikacích
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

13/1997 Sb.
Podpůrný
A1381: Pozemní komunikace a silniční správní
úřady
Předpis upravuje kategorizaci pozemních
komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a
jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků
pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon
státní správy ve věcech pozemních komunikací
příslušnými silničními správními úřady.
Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 40
(2) Ministerstvo dopravy
informacím

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie
dálnice nebo silnice I. třídy a o změnách těchto kategorií,
b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po
dohodě s Ministerstvem obrany,
c) vykonává působnost silničního správního úřadu a
speciálního stavebního úřadu4) podle tohoto zákona ve
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věcech dálnic,
d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť
těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž
rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou
zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy přesahuje územní
obvod jednoho kraje,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím
orgánu kraje v přenesené působnosti,
f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,
g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a
závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení dálnic
a silnic I. třídy,
h) vydává vyjádření ke sporu mezi provozovatelem systému
elektronického mýtného a poskytovatelem evropského
mýtného podle § 22h odst. 3,
i) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického
mýtného a u součástí inteligentního dopravního systému,
j) projednává správní delikty podle § 42b odst. 5.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu Krajský úřad
§ 40
k prostorovým informacím

(3) Krajský úřad
b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie
silnice II. nebo III. třídy a o změně kategorie nebo třídy,
c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu
Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy,
f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a
závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic
II. a III. třídy.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 40
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním
plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska
řešení místních a účelových komunikací.

Obecní úřad
§ 40
(5) Obecní úřad
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie
místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této
kategorie,

Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním
provozu)

ANO
Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií
a tříd a jejich změny
§3
(1) O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice,
silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje
příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení,
dopravního významu a stavebně technického vybavení.
(2) Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení
pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní
úřad o změně kategorie nebo třídy.
(3) V případě, kdy změna kategorie nebo třídy pozemní
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komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní
komunikaci, může příslušný silniční správní úřad vydat
rozhodnutí o změně kategorie nebo třídy pouze na základě
smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k
dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi stávajícím
vlastníkem a budoucím vlastníkem. Do doby převodu
vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci vykonává
všechna práva a povinnosti k této pozemní komunikaci její
dosavadní vlastník.

- dálnice
§4
(1) Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou
dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými
vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s
oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má
směrově oddělené jízdní pásy.
(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu
rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.
(3) Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým
vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než
stanoví zvláštní předpis

- silnice
§5
(1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená
k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří
silniční síť.
(2) Silnice se podle svého určení a dopravního významu
rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a
mezistátní dopravu,
b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí
nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.
(3) Silnice může být označena jako silnice pro motorová
vozidla podle zvláštního právního předpisu, pouze jde-li o
silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s
oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není
přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou
nemovitostí přímo připojených z odpočívek.

- místní komunikace
§6
(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní
komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území
obce.
(2) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního
významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto
tříd:
a) místní komunikace I. třídy,
b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná
sběrná komunikace s omezením přímého připojení
sousedních nemovitostí,
c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná
komunikace,
d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace
nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na
které je umožněn smíšený provoz.
(3) Místní komunikace může být označena jako silnice pro
motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu, pouze
jde-li o místní komunikaci I. třídy, která je budována bez
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úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a
výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s
výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.
(4) Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení
místních komunikací do jednotlivých tříd.

- účelová komunikace
§7
(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která
slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s
rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové
komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit
nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud
je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto
vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na
účelové komunikace stanovené zvláštními právními
předpisy tím není dotčena.
(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v
uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě
vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo
objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně,
ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo
provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V
pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o
uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční
správní úřad.

- průjezdní úsek dálnice a silnice
§8
(1) Dálnice a silnice mohou vést územím zastavěným nebo
zastavitelným (dále jen "průjezdní úsek dálnice" nebo
"průjezdní úsek silnice"), pokud se tím převádí převážně
průjezdná doprava tímto územím.
(2) Není-li hranice území zastavěného nebo zastavitelného
obsažena ve schválené územně plánovací dokumentaci, určí
hranici souvislého zastavění pro účely vymezení délky
průjezdního úseku dálnice nebo průjezdního úseku silnice
podle stavebně technických podmínek území příslušný
stavební úřad na návrh příslušného silničního správního
úřadu a po předchozím projednání s obcí, o jejíž území jde.
(3) Prováděcí předpis stanoví stavebně technické podmínky
pro určování hranic průjezdního úseku podle předchozího
odstavce.
§9
(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic
II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a
vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se
místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových
komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice,
silnice a místní komunikace není součástí pozemku.
(2) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vede
evidenci jím vlastněných pozemních komunikací.
(3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je
povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její
pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon
správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní
komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž může
být

222

a) právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem
dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je
vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající
osobou, nebo
b) kraj u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním
obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy.
Vlastník, popřípadě správce mohou dílčími činnostmi v rámci
správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména
činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené
dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu
vybranou postupem podle zvláštního právního předpisu;
tato osoba se nestává správcem dotčené pozemní
komunikace.
(4) Je-li výkon správy dálnice, silnice nebo místní
komunikace zajišťován prostřednictvím správce, musí
zahrnovat alespoň pravidelné a mimořádné prohlídky,
údržbu a opravy, a vlastník musí zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce,
vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a
rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými
identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo
název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným
identifikačním údajem pouze jeho název.
(5) Sousedící kraje mohou veřejnoprávní smlouvou sjednat
převod vlastnictví úseku silnice II. nebo III. třídy, jestliže
a) po dotčeném úseku silnice probíhá hranice mezi územím
obou krajů, nebo
b) dotčený úsek silnice je vymezen průběhem hranice mezi
územím obou krajů a s ním sousedící úseky této silnice jsou
na území kraje, který má vlastnictví nabýt.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví členění, rozsah, obsah,
četnost a způsob provádění prohlídek dálnic, silnic a
místních komunikací, členění, rozsah, obsah a způsob
provádění údržby a opravy dálnic, silnic a místních
komunikací a obsah, rozsah, formu a způsob vedení
evidence dálnic, silnic a místních komunikací.
§ 10
Připojování pozemních komunikací
(1) Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním
křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti
zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední
nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou
komunikací.
(2) Větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky
jsou přiřazeny k pozemní komunikaci vyšší kategorie nebo
třídy, větve úrovňových křižovatek jsou přiřazeny k pozemní
komunikaci nižší kategorie nebo třídy.
(3) Na dálnici, silnici podle § 5 odst. 3 nebo místní
komunikaci podle § 6 odst. 3 může být přímo připojena z
odpočívky jen stavba, která svým účelem slouží výlučně
uživatelům těchto pozemních komunikací (např. čerpací
stanice pohonných hmot, motorest, motel, autoservis).
(4) Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení
a) o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo
veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo
místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho
zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace
vyšší kategorie nebo třídy,
b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k
místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho
zrušení vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní

223

komunikace,
a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva
vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie
České republiky.
(5) Prováděcí předpis upraví technické podmínky pro
připojování pozemních komunikací navzájem a podmínky
pro připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a
místní komunikaci.

- silniční pozemek
§ 11
(1) Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je
umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a
silniční pomocný pozemek.
(2) Těleso dálnice nebo těleso silnice a místní komunikace
mimo území zastavěné nebo zastavitelné je ohraničeno
spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní
komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran
zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo
záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat
opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí
nebo zářezů nad těmito zdmi.
(3) Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno šířkou
vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků,
zelených pásů nebo obdobných ploch. Na náměstích a
podobných prostranstvích je šířkou průjezdního úseku šířka
pruhu odlišeného od okolního povrchu druhem nebo
materiálem vozovky nebo plochými rigoly, a není-li ani jich,
šířka pruhu odpovídající šířce vozovky s krajnicemi
navazujících úseků silnice. V ostatních případech je
průjezdní úsek dálnice nebo průjezdní úsek silnice ohraničen
obdobně jako v odstavci 2.
(4) Šířka průjezdního úseku dálnice nebo průjezdního úseku
silnice celništěm na hraničním přechodu odpovídá šířce
vozovky s krajnicemi navazujících úseků dálnice nebo silnice.
(5) Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého
po obou stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní
komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí, který
slouží účelům ochrany a údržby dálnice, silnice nebo místní
komunikace, pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví
vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace.

- součásti a příslušenství
§ 12
(1) Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou
a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky,
stavby a technická a jiná zařízení určená k provádění
kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích, přidružené a přídatné
pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
b) mostní objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace
vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných
štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů,
ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty,
c) tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi,
tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní
povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky,
d) svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla,
pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky,
mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky,
odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy,
e) únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy,
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pokud jsou umístěny na silničním pozemku.
(2) Jestliže je konstrukce vozovky uložena přímo na
konstrukci jiné stavby (vodního díla, metra, haly, garáží),
patří mezi součásti pouze tato vozovka.
(3) Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a
sedimentačních nádrží, je součástí dálnice, silnice nebo
místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech
je součástí pouze dešťová vpusť s šachtou a přípojkou do
kanalizačního řádu.
(4) Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi,
jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky,
chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště,
podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů
pro chodce.
(5) Odpočívka je stavebně a provozně vymezená plocha
dálnice, silnice nebo místní komunikace určená k
bezúplatnému stání silničního motorového vozidla na dobu
potřebnou pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu a k odpočinku uživatelů, popřípadě k jejich
občerstvení a k doplnění pohonných hmot.
(6) Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená
plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná
místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního
motorového vozidla.
(7) Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je součástí té pozemní
komunikace, na jejímž tělese je umístěn. Samostatná stezka
pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní
komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací.

-příslušenství
komunikace

dálnice,

silnice

a

místní

§ 13
Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou
a) přenosné svislé dopravní značky, a dopravní zařízení,
b) hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní
informace,
c) veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k
řízení provozu,
d) silniční vegetace, zásněžky, zásobníky a skládky
údržbových hmot,
e) objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu
údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace
(cestmistrovství) nebo k zabezpečení úkolů složek
integrovaného záchranného systému a jejich napojení na
příslušnou pozemní komunikaci,
f) zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů (např.
ploty, přechodové můstky, tunely),
g) zařízení pro placení ceny za užívání vymezeného úseku
místní komunikace,
h) technická zařízení a jejich součásti, určená k vyměření,
výběru a kontrole úhrady poplatku za užití pozemní
komunikace (dále jen "systém elektronického mýtného"),
jsou-li umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním
pozemku.
i) technická zařízení a jejich součásti určené k provádění
vysokorychlostního
kontrolního
vážení
pomocí
nepřenosných vysokorychlostních vah, jsou-li umístěna na
pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku.
§ 14
(1) O součástech a příslušenství průjezdního úseku dálnice a
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průjezdního úseku silnice platí ustanovení § 12 a 13 s těmito
odchylkami:
a) zábradlí a obdobná zařízení jsou součástmi pouze na
mostních objektech a na zdech,
b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná
zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce,
veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k
řízení provozu.
(2) Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní
komunikace nejsou
a) sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti, hráze
vodních nádrží a rybníků, břehy vodních toků, po nichž
komunikace probíhá pod úrovní břehové čáry, nábřežní zdi
vybudované k regulaci vodního toku, vodohospodářské
objekty pod mosty, zařízení melioračních úprav (propusti,
podchody),
b) nástupní ostrůvky, označníky zastávek a čekárny linkové
osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy, trolejová
vedení a jejich sloupy, provozní a technická policejní
zařízení,
c) úrovňové přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od
osy krajní koleje a úrovňové přejezdy drah se závorami ve
vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů
drah, kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v
úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany
kolejnice, samostatná tělesa drah,
d) autobusová nádraží, motely, motoresty, čerpací stanice
pohonných hmot a celniště na hraničních přechodech.
(3) Součástmi ani příslušenstvím dálnic, silnic a místních
komunikací dále nejsou inženýrské sítě, energetická,
telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů těchto
vedení, pokud neslouží výlučně vlastníkovi dotčené
komunikace, reklamní tabule a poutače všeho druhu, stánky
a jiná pojízdná nebo přenosná prodejní zařízení.

- silniční vegetace
§ 15
(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a
na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice,
silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost
užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití
těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo
neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.
(2) Na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní
nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po
projednání s ním je vlastník, popřípadě správce dálnice,
silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se
zvláštními předpisy kácet dřeviny na silničních pozemcích.

- silniční ochranná pásma
§ 30
(1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II.
třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí
slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro
nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a
místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě
rozhodnutí o umístění stavby.
(2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto
zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od
osy větve její křižovatky s jinou pozemní komunikací; pokud
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by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu
odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku,
b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice
I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu
silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.
(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je
pro účely určení silničního ochranného pásma podle tohoto
zákona území, které splňuje tyto podmínky:
a) na území je postaveno pět a více budov odlišných
vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční
číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí,
b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto
účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší
než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu
jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice
mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami
upravených půdorysů budov, tvoří území.
Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené
podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo místní
komunikace I. a II. třídy.
(4) Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30
odst. 2 písm. a) je pro případ povolování zřizování a
provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné
uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100
metrů na 250 metrů.
§ 31
(1) Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním
ochranném pásmu podléhá povolení.
(2) Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit
pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami,
světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo
s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené
pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na
pozemních komunikacích.
(3) Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní
komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I.
třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud
splňuje podmínky podle odstavce 2 a slouží-li k označení
provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu
ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.
(4) Povolení podle odstavce 1 vydává příslušný silniční
správní úřad po předchozím souhlasu
a) vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní
zařízení zřizováno a provozováno,
b) Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo
dálnice,
c) Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo
silnice a místní komunikace.
(5) Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zřizovat
a provozovat reklamní zařízení právnické nebo fyzické osobě
na základě písemné žádosti na dobu určitou, nejdéle na
dobu pěti let, a v rozhodnutí stanoví podmínky zřizování a
provozování reklamního zařízení.
(6) Vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu je
oprávněn v obecném zájmu umístit na své nemovitosti
pouze reklamní zařízení, které bylo povoleno.
(7) Porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky
stanovené v rozhodnutí o vydání povolení ke zřizování a
provozování reklamních zařízení, silniční správní úřad
rozhodne o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě,
které bylo odňato povolení, lze udělit povolení na základě
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znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne,
kdy rozhodnutí o odnětí povolení nabylo právní moci.
(8) Silniční správní úřad může rozhodnout o změně
vydaného povolení na základě odůvodněné žádosti držitele
povolení.
(9) Silniční správní úřad je povinen do 7 dnů ode dne, kdy se
dozvěděl o zřízení nebo existenci reklamního zařízení
umístěného v rozporu s odstavcem 2, 3 nebo 5 v silničním
ochranném pásmu bez povolení vydaného příslušným
silničním správním úřadem podle odstavce 1, vyzvat
vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Vlastník
reklamního zařízení je povinen reklamní zařízení
neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů po doručení
výzvy příslušného silničního správního úřadu, odstranit.
Neučiní-li tak, silniční správní úřad zajistí do 15 pracovních
dnů zakrytí reklamy a následně zajistí odstranění a likvidaci
reklamního zařízení na náklady vlastníka tohoto zařízení.
Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace bude
provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení
bylo povoleno stavebním úřadem.
(10) Nemůže-li příslušný silniční správní úřad zjistit vlastníka
reklamního zařízení zřizovaného nebo provozovaného bez
povolení podle odstavce 1, zveřejní výzvu k odstranění
reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po
marném uplynutí lhůty deseti dnů ode dne zveřejnění výzvy
je povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně
zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady
vlastníka dotčené nemovitosti, na které je reklamní zařízení
umístěno. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace
bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní
zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.
(11) Vlastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno
reklamní zařízení bez povolení podle odstavce 1, je povinen
umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na
svoji nemovitost za účelem zakrytí reklamy a za účelem
odstranění a likvidace tohoto reklamního zařízení. Vznikne-li
tím škoda na nemovitosti, je ten, kdo škodu způsobil,
povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o Chybí prováděcí právní předpis
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 29a
(1) Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede
Centrální evidenci pozemních komunikací. V Centrální
evidenci pozemních komunikací se evidují:
a) informace o pozemních komunikacích,
b) rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na dálnicích,
silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích (§ 24),
c) rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnic, silnic a
místních komunikací (§ 25),
d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených
do transevropské silniční sítě, jež jsou v provozu déle než 3
roky, s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k
usmrcení osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní
komunikaci, a
e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených
do transevropské silniční sítě, u nichž by odstranění nebo
snížení rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace pro
účastníky provozu na pozemních komunikacích vedlo k
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výraznému snížení nákladů vynakládaných v důsledku
dopravních nehod, při současném zohlednění nákladů na
odstranění nebo snížení těchto rizik.
(2) Informace podle odstavce 1 písm. d) a e) se vyhodnocují
a aktualizují nejméně jednou za 3 roky.
(3) Centrální
evidence
pozemních
komunikací
je
informačním systémem veřejné správy.
(4) Vlastníci pozemních komunikací jsou povinni předávat do
Centrální evidence pozemních komunikací údaje o
pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném
Ministerstvem dopravy.
(5) Správní úřad příslušný k vydání rozhodnutí o uzavírkách a
objížďkách na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a
veřejně přístupných účelových komunikacích je povinen
zveřejnit údaje z rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na
dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích, které stanoví
prováděcí právní předpis, bez zbytečného odkladu
prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Správní úřad příslušný ke stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního
právního předpisu je povinen zveřejnit údaje o zákazu nebo
omezení tranzitní nákladní dopravy podle § 24a bez
zbytečného odkladu prostřednictvím Centrální evidence
pozemních komunikací způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(7) Správní úřad příslušný k vydání rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací je
povinen zveřejnit údaje z rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání dálnic, silnic a místních komunikací, které stanoví
prováděcí právní předpis, bez zbytečného odkladu
prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8) Provozovatel Centrální evidence pozemních komunikací
informuje o vydání rozhodnutí nebo stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích podle odstavců 5 až 7
neprodleně po jejich zveřejnění
a) Hasičský záchranný sbor České republiky,
b) příslušného poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
c) Policii České republiky,
d) dopravce v linkové osobní dopravě, jde-li o pozemní
komunikaci, na níž je tato doprava provozována, jsou-li
silničnímu správnímu úřadu tito dopravci známi,
e) silniční správní úřady, které povolují přepravy zvlášť
těžkých nebo rozměrných předmětů, jde-li o uzavírku
pozemní komunikace používané k tomuto druhu přepravy.
(9) Způsob předávání údajů do Centrální evidence
pozemních komunikací, jejich druh, rozsah a formát, způsob
vedení Centrální evidence pozemních komunikací, způsob a
rozsah zveřejnění údajů vedených v této evidenci stanoví
prováděcí právní předpis.

Podmínky poskytování stanovených pro neupraveno
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
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právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
§ 29a odst. 9 – způsob a rozsah zveřejnění údajů
vedených v centrální evidenci pozemních
komunikací stanoví prováděcí právní předpis
Popis současných způsobů jejich využívání ve Evidence komunikací a informací o nich
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

ANO
Vrstva pozemních komunikací je součástí
ZABAGED®, která by měla být podkladem pro
ISVS. Centrální evidence pozemních komunikací
nicméně nefunguje na ZABAGED® – je zde tedy
pravděpodobné duplicitní pořizování i správa
prostorových dat a informací. Zásadním
problémem je pak chybějící prováděcí právní
předpis, který by stanovil podrobnosti o vedení
evidence.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
S ohledem na to, že chybí prováděcí právní
předpis, který by stanovil druh, rozsah a formát,
způsob vedení Centrální evidence pozemních
komunikací (CEPK), způsob a rozsah zveřejnění
údajů vedených v této evidenci, je třeba ke
zpracování tohoto právního předpisu přistoupit i
s ohledem na rozvoj NIPI. Zároveň by bylo
vhodné dosavadní budování CEPK vyhodnotit, a
to mj. v návaznosti na rozpor s § 4a odst. 4
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, který stanoví, že podkladem
pro budování ISVS má být ZABAGED® zhodnocení by mělo obsahovat dopady, které by
měla případná změna na ZABAGED® přinesla,
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Klíčová slova

resp. odůvodnění, proč je systém budován na
jiném podkladu.
Podpůrný, A1381: Pozemní komunikace a
silniční správní úřady, Ministerstvo dopravy,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: ANO, duplicity nebo multiplicity:
ANO

Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Číslo předpisu
146/2008 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A569: Agenda speciálního stavebního úřadu
Popis předpisu

Prováděcí předpis k§ 194 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), stanoví rozsah a obsah
projektové dokumentace pro letecké stavby, pro
stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze,
stavby dálnic, silnic, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikací.

Gestor předpisu

Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

-

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

NE
neobsahuje

Obdobně jako vyhlášky ohledně dokumentace
pro ostatní typy vyhlášky obsahuje požadavky na
dokumentaci pro dopravní stavby – součástí jsou
i výkresy, zákresy do map a geodetická
dokumentace, není však stanovena povinnost
pořizovat ji v elektronické, resp. datové podobě.
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
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konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Dokumentace dopravních staveb
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Duplicita není dána přímo vyhláškou, nicméně i
zde můžeme odkázat na to, co bylo popsáno u
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, o duplicitách pořizování
prostorových dat z hlediska stavebníka.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu,
stanoví podrobnosti ohledně dokumentace pro
dopravní stavby, forma dokumentace není
stanovena – de lege ferenda doporučujeme
zvážit obligatorní poskytnutí dat v jejich digitální
podobě.
Klíčová slova
Podpůrný, A569: Agenda speciálního stavebního
úřadu, Ministerstvo dopravy, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE
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Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Číslo předpisu
104/1997 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A569: Agenda speciálního stavebního úřadu
Popis předpisu

Prováděcí předpis k zákonu o pozemních
komunikacích upravuje péči vlastníka o
komunikace a jejich evidence, technické
podmínky pro připojování komunikací a sousední
nemovitosti na komunikaci, stavební úpravy
komunikací, obecné technické požadavky a
komunikaci, uzavírky a objíždky a zvláštní užívání
komunikací, rozsah, způsob a časové lhůty pro
odstraňování závad ve sjízdnosti, styk komunikací
s vodními toky, dráhami, inženýrskými sítěmi a
jinými vedeními.

Gestor předpisu

Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

Definice

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích,
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na
silničních komunikacích,
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek
na silničních komunikacích,
ČSN 73 6101 Projektování silnic a
dálnic,
ČSN 73 6110 Projektování
místních
komunikací,
ČSN 73 7507 Projektovanie tunelov na
cestných komunikáciach,
ČSN 73 6201 Projektování
mostních
objektů,
ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a
přechody,
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských
vedení technického vybavení,
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení,
ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové
a tramvajové zastávky.

ANO
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Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

§2
Označení dálnic, silnic a místních komunikací
(k § 6 odst. 4 a § 9 odst. 4 zákona)
(1) Dálnice a silnice I. třídy se označují čísly od 0 do 99; jde-li
o dálnici, uvádí se v evidenci před číslici písmeno „D“. Silnice
II. třídy se označují čísly od 100 do 999. Silnice III. třídy se
označují jen v evidenci čtyř až pětimístnými čísly podle
nejbližší dálnice, silnice I. nebo II. třídy, případně
doplněnými indexem malým písmenem. Ramena
jednosměrných silnic se označují indexem velkým
písmenem.
(2) Silnice stanovené dle zvláštního předpisu pro
mezinárodní provoz se označují též písmenem "E" a číslem.
(3) Vzory označení podle odstavců 1 a 2 stanoví zvláštní
předpis.
(4) Pro evidenční účely se místní komunikace označují
arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to zásadně
odděleně pro každou třídu místních komunikací. K označení
třídy se používá alfabetický znak:
a) pro místní komunikace I. třídy písmeno a, např. 1a, 2a,
b) pro místní komunikace II. třídy písmeno b, např. 1b, 4b,
c) pro místní komunikace III. třídy písmeno c, např. 1c, 8c,
d) pro místní komunikace IV. třídy písmeno d, např. 1d, 12d.
(5) Mostní a další objekty (podjezdy, tunely) na
komunikacích jsou označovány pořadovými čísly počínaje
číslem 1 od začátku staničení komunikace. U dálnic a silnic
se číslo objektu skládá z čísla dotčené komunikace a
pomlčkou odděleného pořadového čísla objektu
doplněného případně třemi indexy. Číslo objektu na místní
komunikaci se skládá z označení místní komunikace (číslo a
třída), pomlčkou odděleného znaku objektu (např. M =
most) a jeho pořadového čísla. Podrobnosti číslování mostů
na komunikacích obsahuje závazná ČSN 73 6220.
§3
(k § 6 odst. 4 zákona)
(1) Místními komunikacemi I. třídy jsou dopravně
nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech.
(2) Místními komunikacemi II. třídy jsou sběrné komunikace,
které spojují části měst navzájem nebo napojují města,
případně jejich části na pozemní komunikace vyšší třídy
nebo kategorie.
(3) Místními komunikacemi III. třídy jsou obslužné místní
komunikace ve městech a obcích umožňující přímou
dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou
přístupné běžnému provozu motorových vozidel.
(4) Místními komunikacemi IV. třídy jsou samostatné
chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v
chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny,
zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.
§4
Průjezdní úsek dálnice a silnice
(k § 8 odst. 3 zákona)
(1) Při určení hranice průjezdního úseku vychází příslušný
stavební úřad ze skutečného stavu souvislého zastavění
podél komunikace; stavební mezery až do 200 m nepřerušují
zpravidla souvislé zastavění.
(2) Umístění dopravní značky označující obec nebo konec
obce nemusí být totožné s hranicí průjezdního úseku dálnice
nebo silnice.
§ 35
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Propustky
Propustek v tělese komunikace je objekt převádějící
povrchové vody s libovolným tvarem průřezu a s kolmou
světlostí otvoru do 2,00 m včetně. Rozměry otvorů
propustků se stanoví hydrotechnickým výpočtem, přičemž
nejmenší rozměr otvoru je 600 mm. Podrobnosti upravuje
závazná ČSN 73 6201.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§5
Evidence komunikací
(1) Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou
jejich správci.
(2) Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví
vlastník (§ 9 odst. 2 zákona).
(3) Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje
délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a
celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních
prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich
údržbu.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
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Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Manažerské shrnutí

Klíčová slova

§ 5 – potenciál využití prostorových dat v
evidenci komunikací – nicméně rozsah evidence
a způsob jejího vedení závisí na vlastníkovi
komunikace, vyhláška stanoví pouze minimální
požadavky – délka komunikací, počet a celková
délka mostů a objem finančních prostředků
vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich
údržbu.
Nezabývá se přímo prostorovými daty, v případě
zohlednění agendy evidence komunikací
z hlediska prostorových dat je třeba analyzovat
možnosti, které v této oblasti skýtá ZABAGED® a
případně provázat s centrální evidencí pozemních
komunikací dle § 29a zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích.
Méně významný, A569: Agenda speciálního
stavebního úřadu, Ministerstvo dopravy,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo předpisu
49/1997 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A575: Výkon státní správy ve věcech civilního
letectví
Popis předpisu
Předpis upravuje podmínky stavby a provozování
letadla, zřizování, provozování a osvědčování
způsobilosti letišť, pro letecké stavby, pro činnost
leteckého personálu, využívání vzdušného
prostoru,
poskytování
leteckých
služeb,
provozování leteckých činností, rozsah a
podmínky ochrany letectví, podmínky užívání
sportovního létajícího zařízení.
Gestor předpisu

Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 88
(1) Ministerstvo dopravy podle tohoto zákona
informacím

d) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
seznam letišť, na která se použijí ustanovení části čtvrté
hlavy VI,
q) vede databázi, uděluje a odnímá pověření právnické
osoby k vedení databáze, chrání a zpřístupňuje databázi
podle § 51a.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Úřad pro civilní letectví
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§ 89
k prostorovým informacím
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(1) Úřad
o) vede evidenci letišť (dle § 25a)

Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
- letecké pozemní zařízení
§2
(5) Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické
zařízení, které je umístěné na zemi a slouží k zajištění
leteckého provozu.

- vzdušný prostor České republiky
§2
(6) Vzdušným prostorem České republiky je prostor nad
územím České republiky do výšky, kterou lze využít pro
letecký provoz.

- letiště
§2
(7) Letištěm je 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.

- letištní pozemek
§2
(8) Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, na němž se
nachází letiště, nebo jeho část.

- letecká stavba
§ 36
(1) Leteckou stavbou je
a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její
stavebně technické provedení,
b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel
souvisejícím s jejich vzlety a přistáváním bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení a
c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.
(2) Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo
prostor letiště se rozumí stavby pro radiolokační,
radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby,
leteckou meteorologickou a leteckou informační službu, pro
službu pátrání a záchrany a denní, světelná a rádiová
návěstidla.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 51a
Databáze údajů o terénu a překážkách
(1) Ministerstvo dopravy vede elektronickou databázi
geografických, topografických a geodetických údajů o terénu
a překážkách na území České republiky (dále jen
„databáze“).
(2) Ministerstvo dopravy může se souhlasem Ministerstva
obrany rozhodnout o pověření vedením databáze
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právnickou osobu na základě její žádosti, pokud tato osoba
a) poskytuje leteckou informační službu,
b) má vytvořen administrativní systém vedení databáze,
c) má vybavení k vedení databáze a zajistí, aby nedocházelo
ke ztrátě nebo změně údajů uchovávaných v databázi, a
d) zajistí vedení databáze odborně způsobilými osobami,
které mají ukončené alespoň střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo jinou obdobnou zkouškou prokazující stejný
stupeň dosaženého vzdělání.
(3) Ministerstvo dopravy v pověření stanoví podmínky
vedení databáze a dobu jeho platnosti.
(4) Ministerstvo dopravy pověření odejme, pokud osoba
pověřená vedením databáze
a) přestala splňovat podmínky pro vydání pověření,
b) závažným způsobem porušila ustanovení tohoto zákona,
c) závažným způsobem porušila podmínky stanovené v
pověření, nebo
d) o odnětí pověření požádala.
(5) Pověření zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) dnem zániku právnické osoby, která je jeho držitelem.
(6) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením
databáze zajišťuje ochranu databáze před zneužitím a
zásahem neoprávněných osob.
(7) Ministerstvo obrany a provozovatel letiště způsobilého k
přijetí letu podle přístrojů bezúplatně předává údaje
uvedené v odstavci 1 Ministerstvu dopravy nebo osobě
pověřené vedením databáze.
(8) Ministerstvo obrany může na žádost provozovatele
letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů, který
provozuje letiště ve vlastnictví České republiky, s nímž
přísluší právo hospodařit Ministerstvu obrany, předat
bezúplatně Ministerstvu dopravy nebo osobě pověřené
vedením databáze výsledky zeměměřičských činností
zpracovaných pro potřeby obrany státu, za účelem
zpracování údajů podle odstavce 1.
(9) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením
databáze bezúplatně zpřístupní databázi Ministerstvu
obrany a Úřadu. Osoba pověřená vedením databáze
bezúplatně zpřístupní databázi rovněž Ministerstvu dopravy.
(10) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením
databáze zveřejňuje údaje z databáze v Letecké informační
příručce podle § 99 odst. 2 při každé jejich změně, nejméně
však jednou za rok.
(11) Vymezení údajů uchovávaných v databázi, jejich rozsah
a vlastnosti, způsob vedení databáze, doklady, které je třeba
k žádosti o pověření k vedení databáze doložit, požadavky
na způsob ochrany databáze, údaje předávané
Ministerstvem obrany a provozovatelem letiště způsobilého
k přijetí letu podle přístrojů, jejich rozsah, vlastnosti, formu
a četnost předávání, a rozsah údajů zveřejňovaných v
Letecké informační příručce stanoví prováděcí právní
předpis.

- v praxi jde o systém eTOD vedený ŘLP ČR s. p.
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
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(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Evidence letišť a bezpečnosti letectví
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

§ 25a – agenda s prostorovým potenciálem –
evidence letišť; vzhledem k tomu, že ZABAGED®
obsahuje základní údaje o letištích, bylo by dle
našeho názoru poměrně snadné evidenci letišť
na ni navázat.

Klíčová slova

Podpůrný, A575: Výkon státní správy ve věcech
civilního letectví, Ministerstvo dopravy,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon
zavádí
elektronickou
databázi
geografických, topografických a geodetických
údajů o terénu a překážkách na území ČR –
v rámci rozvoje NIPI doporučujeme analyzovat,
zda by tato databáze měla být její součástí, či zda
jde o natolik specifickou oblast, že by měla být
z NIPI vyčleněna a ponechána samostatnému
režimu. Je třeba zohlednit specifika leteckého
provozu, jako jsou požadavky na podrobnost,
přesnost, aktuálnost a bezpečnost databáze,
která je blíže specifikována v § 16g a16h
vyhláškou č. 108/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání.
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Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a
o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů
Číslo předpisu
108/1997 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A575: Výkon státní správy ve věcech civilního
letectví
Popis předpisu
Prováděcí předpis k zákonu o civilním letectví
upravuje např. zápisy do leteckého rejstříku,
udělování oprávnění, technické a provozní
podmínky letišť, dále předpis upravuje podmínky
vedení databáze údajů o terénu a překážkách a
předávání údajů do databáze.
Gestor předpisu

Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Úřad pro civilní letectví
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Ministerstvo obrany
§ 16h
(4) Ministerstvo obrany předává správci databáze na
technickém nosiči dat
a) údaje podle § 16g odst. 3 v digitální podobě zpracované
ve Světovém geodetickém referenčním systému 1984
(WGS84) a Výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv)
v rozsahu a formátu, ve kterém je pořizuje pro plnění úkolů
obrany státu, a s četností a s vlastnostmi, které jsou
uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce,
b) základní státní mapová díla, tematická státní mapová díla,
ostatní kartografická díla nebo jejich části vytvářené
Ministerstvem obrany pro plnění úkolů obrany státu, a to
jen v rozsahu
1. potřebném pro vedení databáze a zabezpečení jednotné
tvorby map zveřejňovaných v Letecké informační příručce a
2. specifikovaném smlouvou mezi Ministerstvem obrany a
správcem databáze, pro tvorbu letecké mapy Mezinárodní
organizace pro civilní letectví 1 : 500000.
(5) Ministerstvo obrany předává správci databáze na
technickém nosiči dat
a) údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 60
m, z území vymezeného podle § 16g odst. 4 písm. b),
b) údaje o terénu z území vymezeného podle § 16g odst. 5
písm. b),
v digitální podobě zpracované ve Světovém geodetickém
referenčním systému 1984 (WGS84) a Výškovém systému
baltském – po vyrovnání (Bpv) v rozsahu a formátu, ve
kterém je pořizuje pro plnění úkolů obrany státu, a s
četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k
této vyhlášce. Tyto údaje Ministerstvo obrany předává, jen
je-li to možné.
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Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

NE
neobsahuje

§ 16g
(1) V databázi údajů o terénu a překážkách, jejímž správcem
je Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením
databáze (dále jen „správce databáze“), jsou uchovávány
údaje, které předává Ministerstvo obrany a provozovatel
letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů (dále jen
„poskytovatel údajů“).
(2) Databáze údajů o terénu a překážkách se skládá z
a) databáze údajů o terénu, která nesmí zahrnovat překážky
a která obsahuje digitální soubory dat zobrazujících povrch
terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem ve
všech bodech definované sítě vztažené k horizontálnímu a
vertikálnímu referenčnímu systému, a
b) databáze údajů o překážkách, která obsahuje digitální
soubory dat popisující každý pevný a mobilní objekt nebo
jejich část,
1. je-li takový objekt nebo jeho část na ploše určené pro
pozemní pohyby letadel,
2. zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do plochy určené
k ochraně letadel za letu, nebo
3. je-li takový objekt nebo jeho část vně plochy určené k
ochraně letadel za letu, avšak ohrožuje bezpečnost
leteckého provozu.
(3) Každý bod sítě a každá překážka jsou popsány v rozsahu
údajů uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce.
(4) Z území celé České republiky se předávají údaje o terénu
a údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 100
m. Údaje se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č.
14, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č.
15 k této vyhlášce.
(5) Údaje o překážkách se předávají z území
a) letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů
vymezeného obdélníkem o šířce 255 m na každou stranu od
osy vzletové a přistávací dráhy a délce pásu vzletové a
přistávací dráhy a předpolí, tam kde je zřízeno, jestliže jejich
výška přesahuje 3 m,
b) kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu
letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů,
v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14, s četností a s
vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této
vyhlášce.
(6) Údaje o terénu se předávají z území
a) letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů,
b) kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu
letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů, s výjimkou
území podle písmene a),
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v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14, s četností a s
vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této
vyhlášce.
(7) Z části území vymezeného v odstavci 4 písm. b) nebo
odstavci 5 písm. b), ve které je zakázán letový provoz z
důvodu vysokého terénu nebo překážek, nebo která
obsahuje jiná místní omezení uvedená v Letecké informační
příručce, lze předávání údajů o překážkách a terénu
provádět se souhlasem Úřadu podle odstavce 3.
(8) Z území letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů
vymezeného obdélníkem o šířce 60 m na každou stranu osy
vzletové a přistávací dráhy a délce 900 m od prahu dráhy,
měřeno podél prodloužené osy dráhy proti směru přistání,
schválené pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie, nebo
kde provozovatel letiště vyžaduje detailní informace o
terénu a překážkách, se předávají údaje o terénu a
překážkách v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14, s
četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k
této vyhlášce. V případě, že se ve vzdálenosti větší než 900
m od prahu dráhy nachází hornatý terén nebo jiné pro
zajištění bezpečnosti leteckého provozu význačné překážky,
délka území se přiměřeně prodlouží, maximálně však na
2000 m.

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 16h
(K § 51a odst. 11 zákona)
(1) Údaje uchovávané v databázi jsou vedeny v digitální
podobě a jsou zpracovány ve Světovém geodetickém
referenčním systému 1984 (WGS84) a Výškovém systému
baltském – po vyrovnání (Bpv). Údaje o terénu jsou vedeny
ve formátu stanoveném normami řady ISO 19 100 a údaje o
překážkách v mezinárodním formátu pro výměnu leteckých
informací (AIXM).
(2) Správce databáze vede a průběžně aktualizuje údaje
uchovávané v databázi v souladu se změnami obdrženými
od poskytovatele údajů.
(3) Právnická osoba žádající o pověření podle § 51a odst. 2
zákona k žádosti doloží
a) pověření k poskytování letecké informační služby,
b) osvědčení vydané podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie,
c) certifikát systému řízení jakosti ISO 9001,
d) návrh vnitřních předpisů, které obsahují postupy při
vedení databáze a postupy pro pravidelné školení
zaměstnanců zajištujících vedení databáze v dané
problematice,
e) návrh vnitřních předpisů, které budou popisovat zajištění
zálohování a archivaci údajů, jejich dostupnost a ochranu
před změnou, poškozením, zničením, ztrátou nebo zcizením,
a
f) návrh vnitřních předpisů, kterými se stanoví nastavení
přístupových práv a povinnosti uživatelů a administrátorů
databáze, a postupy, které se užijí při narušení bezpečnosti
databáze.

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

§ 16h odst. 4 až 7:
(4) Ministerstvo obrany předává správci databáze na
technickém nosiči dat
a) údaje podle § 16g odst. 3 v digitální podobě zpracované
ve Světovém geodetickém referenčním systému 1984
(WGS84) a Výškovém systému baltském – po vyrovnání
(Bpv)18 v rozsahu a formátu, ve kterém je pořizuje pro
plnění úkolů obrany státu, a s četností a s vlastnostmi, které
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jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce,
b) základní státní mapová díla, tematická státní mapová díla,
ostatní kartografická díla nebo jejich části vytvářené
Ministerstvem obrany pro plnění úkolů obrany státu, a to
jen v rozsahu
1. potřebném pro vedení databáze a zabezpečení jednotné
tvorby map zveřejňovaných v Letecké informační příručce a
2. specifikovaném smlouvou mezi Ministerstvem obrany a
správcem databáze, pro tvorbu letecké mapy Mezinárodní
organizace pro civilní letectví 1 : 500 000.
(5) Ministerstvo obrany předává správci databáze na
technickém nosiči dat
a) údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 60
m, z území vymezeného podle § 16g odst. 4 písm. b),
b) údaje o terénu z území vymezeného podle § 16g odst. 5
písm. b),
v digitální podobě zpracované ve Světovém geodetickém
referenčním systému 1984 (WGS84) a Výškovém systému
baltském – po vyrovnání (Bpv)18 v rozsahu a formátu, ve
kterém je pořizuje pro plnění úkolů obrany státu, a s
četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k
této vyhlášce. Tyto údaje Ministerstvo obrany předává, jen
je-li to možné.
(6) Provozovatel letiště způsobilého přijetí letu podle
přístrojů předává správci databáze na technickém nosiči dat
a) údaje podle § 16g odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) v
podobě a formátu podle odstavce 1,
b) údaje podle § 16g odst. 7 v podobě a formátu podle
odstavce 1, pokud se z tohoto území pořizují.
(7) V Letecké informační příručce se zveřejňují v listinné
podobě údaje o překážkách podle § 16g odst. 3 a v digitální
podobě údaje podle § 16g odst. 5 písm. b).

Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

ANO
Přesnost je dána přílohou č. 15, která stanoví
různé přesnosti pro různé typy překážek a terénu
v závislosti na jejich vzdálenosti od letiště a na
jejich výšce nad zemí – přesnost je stanovena
v rozmezí od 0 až 1 m do 0 až 50 m.
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
Viz § 16h odst. 4 až 7

Popis současných způsobů jejich využívání ve Bezpečnost civilního letectví
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

ANO
Řada objektů, které jsou překážkami ve smyslu
§16g vyhlášky, bude zřejmě zadokumentována
v rámci jejich výstavby nebo např. z důvodu
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dalších evidencí. Dle této vyhlášky údaje do
databáze údajů o terénu a překážkách předává
Ministerstvo obrany a provozovatel letiště. Je
třeba zanalyzovat možnost, zda tato data nejsou
již zpracována a jak by je bylo možno získávat
přímo např. po vydání koulaudačního souhlasu či
jiného správního aktu. Informace o terénu jsou
mj. obsahem ZABAGED® – i zde je potřeba další
analýzy, zda by data z ní nebyla využitelná pro
potřeby databáze dle této vyhlášky. V této
souvislosti je třeba mít na zřeteli, že Ministerstvo
obrany některé údaje dle § 16h odst. 5 předává
„jen je-li to možné“ (de lege ferenda by bylo
vhodné alespoň upřesnit důvody, pro které MO
nemusí údaje předávat, půjde zřejmě o důvody
obrany státu) – je tedy otázkou, zda by údaje do
databáze nemohly být čerpány i z dalších zdrojů,
které by měly povinnost je předávat bez výjimky.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Poměrně podrobná úprava databáze údajů o
terénu a překážkách je v jistých ohledech
poměrně nedořešená, vytržená z kontextu
ostatní podobných databází. Není např.
stanovena jako ISVS, není navázána na
ZABAGED®, ale na Ministerstvo obrany atd., viz
výše – potenciální duplicity. Je otázkou, zda tato
databáze je natolik specifická, aby i při rozvoji
NIPI zůstala mimo ni, anebo naopak bude třeba ji
do NIPI začlenit – zde je potřeba provést
důkladnou analýzu potřeb uživatelů databáze a
nákladů/úspor, které by případná změna
přinesla.
Klíčová slova

Podpůrný, A575: Výkon státní správy ve věcech
civilního letectví, Ministerstvo dopravy,
definice: NE, přesnost: ANO, sdílení: NE,
poskytování: ANO, duplicity nebo multiplicity:
ANO
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Zákon o drahách
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor

266/1994 Sb.
Podpůrný
A1401: Provozování dráhy a provozování drážní
dopravy
Předpis upravuje podmínky pro stavbu drah
železničních, tramvajových, trolejbusových a
lanových a stavby na těchto dráhách, podmínky
pro provozování drah, pro provozování drážní
dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a
povinnosti fyzických a právnických osob s tím
spojené, výkon státní správy a státního dozoru ve
věcech
drah
železničních,
tramvajových,
trolejbusových a lanových.
Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 56
a) rozhoduje o zařazení železniční dráhy do kategorie;
informacím

zrušení celostátní nebo regionální dráhy po dohodě s
Ministerstvem obrany,
b) rozhoduje o změně kategorie dráhy celostátní na jinou
kategorii železniční dráhy a o změně kategorie jiné
železniční dráhy než dráhy celostátní na dráhu celostátní po
dohodě s Ministerstvem obrany

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Drážní úřad
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Drážní inspekce
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
- dráha
§2
1) Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně
pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a
plynulosti drážní dopravy.

- obvod dráhy
§4
Obvod dráhy
(1) Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro
umístění stavby dráhy.
(2) Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je
vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků,
které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.
(3) Obvod dráhy u ostatních drah je vymezen svislými
plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního
nosného nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního
vedení, nebo hranicemi pozemku, určeného k umístění
dráhy a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje
stavby dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po
pozemní komunikaci.
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- stavba dráhy
§5
(1) Stavbou dráhy je stavba cesty určené k pohybu drážních
vozidel a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo
zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či
nikoliv.

- stavba na dráze
§5
(2) Stavbou na dráze jsou všechny stavby a zařízení1e) v
obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na
účel, jemuž slouží.
(3) Stavba dráhy a stavba na dráze musí splňovat technické
podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a
drážní dopravy. Technické podmínky a požadavky
jednotlivých druhů drah stanoví prováděcí předpis.
(4) Dráhu jako cestu určenou k pohybu drážních vozidel lze
zrušit jen na návrh vlastníka. O zrušení dráhy rozhoduje
drážní správní úřad.

- ochranné pásmo dráhy
§8
(1) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách
dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou
a) u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní
koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu
dráhy,
b) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160
km/h, 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od
hranic obvodu dráhy,
c) u vlečky 30 m od osy krajní koleje,
d) u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů
speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje,
e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana
nebo osy krajní koleje,
f) u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy
krajní koleje nebo krajního trolejového drátu.
(2) Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku
v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu
se ochranné pásmo nezřizuje.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 49d
(1) Drážní úřad vede registr jednotlivých součástí
subsystémů nově budovaných nebo modernizovaných drah
zařazených do evropského železničního systému a registr
drážních vozidel vlastníků těchto vozidel se sídlem nebo
bydlištěm nebo místem podnikání, je-li odlišné od bydliště, v
České republice a určených k pohybu na dráze celostátní a
regionální. Způsob vedení registrů a údaje v nich stanovené
stanoví prováděcí právní předpis.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost

NE
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Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní § 49a
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon přímo nedopadá na oblast prostorových
dat a informací, jistý potenciál v tomto ohledu
představuje vedení registru součástí subsystémů
drah zařazených do evropského systému železnic
dle § 49a zákona.
Klíčová slova

Podpůrný, A1401: Provozování dráhy a
provozování drážní dopravy, Ministerstvo
dopravy, definice: ANO, přesnost: NE, sdílení:
NE, poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity:
NE

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah
Číslo předpisu
177/1995 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1401: Provozování dráhy a provozování drážní
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Popis předpisu

Gestor

dopravy
Prováděcí předpis k zákonu o drahách upravuje
technické podmínky členění železničních drah,
způsob označení a zabezpečení křížení
železničních drah s pozemními komunikacemi,
rozsah a podmínky technicko-bezpečnostní
zkoušky a zkušební, součásti dráhy, technické
podmínky a požadavky pro stavbu dráhy a stavby
na
dráze
a
technické
podmínky
provozuschopnosti jednotlivých druhů drah.
Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím

-

Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů.

ANO
Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní,
dráhu regionální a vlečku se rozumí
§1
(a) železničním spodkem zemní těleso, stavby a zařízení
železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v
obvodu dráhy,
b) tělesem železničního spodku zemní těleso, konstrukční
vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,
c) stavbami železničního spodku konstrukce, které nahrazují
zčásti nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho
stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu, tj.
propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely,
opěrné, zárubní, ochranné a obkladní zdi, galerie i ochranné
a regulační stavby, průchody, ochranná zařízení proti spadu
cizích předmětů, proti požáru a vodě,
d) dopravními plochami plochy, které jsou určeny k
nastupování a vystupování cestujících, k manipulaci a
skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování
dráhy (nástupiště, nákladiště, rampy, příjezdy na
nákladiště),
e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště
u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště
kontrastně barevnou vodicí linií s funkcí varovného pásu a
hmatově vnímatelnou např. slepeckou holí a nášlapem,
f) zařízeními železničního spodku zařízení, která doplňují
těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují,
zejména zarážedla, oplocení, zábradlí, prohlídkové a čisticí
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jámy,
g) plání tělesa železničního spodku vrchní omezující plocha
železničního spodku, která tvoří rozhraní mezi železničním
spodkem a železničním svrškem,
h) železničním svrškem část trati, která plní nosnou a vodicí
funkci pro jízdu drážního vozidla,
i) průjezdným průřezem obrys obrazce v rovině kolmé k ose
koleje, jehož osa je kolmá ke spojnici temen kolejnic a
prochází středem koleje a který vymezuje vzdálenosti vně
ležících staveb, zařízení a předmětů od osy koleje a od
spojnice temen kolejnic, kromě případů, kdy z funkčních
důvodů musí dojít ke styku těchto zařízení s drážním
vozidlem.
(5) Pro účely této vyhlášky pro železniční dráhy, dráhu
tramvajovou a pozemní lanovou dráhu se rozumí
a) tratí soubor stavebně technických zařízení dopravní cesty
určené k pohybu drážního vozidla,
b) rozchodem koleje vzdálenost pojížděných hran
protilehlých kolejnicových pásů, měřená v rovině příčného
řezu,
c) traťovou značkou značka určená k informaci o traťových
poměrech a k označení důležitých míst na trati, která nejsou
označena jiným způsobem.

prostorové uspořádání - § 11, § 30, § 53, § 70
geometrické uspořádání kolejí - § 13, 31, § 54
§ 16 – uspořádání dopravních ploch
§ 29 – uspořádání tratě
§ 52 – uspořádání dráhy
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

NE
Neupravuje prostorová data; upravuje požadavky
na přesnost a metody geodetických prací při
výstavbě, montáži a kontrole geodetických
parametrů lanové dráhy - § 87 odst. 13.

Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
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účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Z hlediska prostorových dat méně významný
předpis stanovující technicko stavební podmínky
budování a provozování drah.
Klíčová slova

Méně významný, A1401: Provozování dráhy a
provozování drážní dopravy, Ministerstvo
dopravy, definice: ANO, přesnost: NE, sdílení:
NE, poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity:
NE

Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
Číslo předpisu
352/2004 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1401: Provozování dráhy a provozování drážní
dopravy
Popis předpisu
Prováděcí předpis k zákonu o drahách stanoví
technické požadavky na součásti interoperability,
strukturální a provozní subsystémy evropského
železničního systému, jakož i na jejich
konstrukční a provozní podmínky, způsob vedení
registrů součástí subsystémů drah a kolejových
vozidel a údaje v nich obsažené.
Gestor
Ministerstvo dopravy
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Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů.

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě -
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prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Část čtvrtá – způsob vedení registrů součástí
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, subsystémů drah.
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška přímo nedopadá na oblast prostorových
dat a informací, jistý potenciál v tomto ohledu
představuje vedení registrů součástí subsystémů
drah zařazených do evropského systému železnic
dle § 49a zákona.
Klíčová slova

Méně významný, A1401: Provozování dráhy a
provozování drážní dopravy, Ministerstvo
dopravy, definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk
drah s hornickou činností
Číslo předpisu
28/1967 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1401: Provozování dráhy a provozování drážní
dopravy
Popis předpisu
Prováděcí předpis k zákonu o drahách stanoví
podrobnosti pravidel pro styk drah s hornickou
činností.
Gestor předpisu

Ministerstvo dopravy

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice

-

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů

NE
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Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou

253

prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Klíčová slova

Předpis se nedotýká problematiky prostorových
dat a informací.
Méně významný, A1401: Provozování dráhy a
provozování drážní dopravy, Ministerstvo
dopravy, definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Číslo předpisu
44/1988 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1089: Zákon o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon)
Popis předpisu
Předpis stanoví zásady ochrany a hospodárného
využívání nerostného bohatství, zejména při
vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a
dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování
nerostů prováděných v souvislosti s jejich
dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a
ochrany životního prostředí při těchto
činnostech.
Gestor předpisu

Český báňský úřad

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Ministerstvo životního prostředí
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Českém geologickém úřadu,
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě,
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování.

ANO
- ložisko nerostů
§4
Ložiskem nerostů podle tohoto zákona (dále jen "ložisko") je
přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném
dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly
hornickou činností a obsahují nerosty.

- chráněné ložiskové území
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§ 16
(1) Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo
ztížení jeho dobývání se zajišťuje stanovením chráněného
ložiskového území.
(2) Chráněné ložiskové území zahrnuje území, na kterém
stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního
ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního
ložiska.
(3) Pro ložisko vyhrazeného nerostu se stanoví chráněné
ložiskové území v období vyhledávání nebo průzkumu po
vydání osvědčení o výhradním ložisku (§ 6).
(4) Orgán, který stanovil chráněné ložiskové území, zašle
potřebné podklady pro zápis do katastru příslušnému
katastrálnímu úřadu.
(5) Evidenci chráněných ložiskových území vede orgán státní
báňské správy republiky.
(pozn.:zápis do KN se provádí dle §38 katastrální vyhlášky na
základě listin stanovících chráněné území a v případě, že
hranice tohoto území nejsou shodné s hranicemi parcel, je
přílohou také záznam podrobného měření změn obsahující
geometrické a polohové určení ložiska)

§ 17
Stanovení chráněného ložiskového území
(1) Chráněné ložiskové území stanoví ministerstvo životního
prostředí po projednání s orgánem kraje v přenesené
působnosti České republiky rozhodnutím vydaným v
součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu České
republiky, obvodním báňským úřadem a po dohodě s
orgánem územního plánování a stavebním úřadem.
(2) Řízení o stanovení chráněného ložiskového území se
zahájí na návrh organizace nebo z podnětu orgánu státní
správy. Návrh se doloží osvědčením o výhradním ložisku a
návrhem hranic chráněného ložiskového území.
(3) Účastníkem řízení o stanovení chráněného ložiskového
území je pouze navrhovatel. Zahájení řízení oznámí
ministerstvo životního prostředí České republiky dotčeným
orgánům státní správy, orgánu územního plánování a
stavebnímu úřadu. Ministerstvo životního prostředí České
republiky nařídí ústní jednání spojené podle potřeby s
místním šetřením a současně upozorní, že stanoviska
uvedených orgánů státní správy a připomínky a návrhy
účastníka se mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání,
jinak ministerstvo životního prostředí České republiky k nim
nemusí přihlédnout. Jestliže některý z uvedených orgánů
státní správy potřebuje na řádné posouzení delší čas,
ministerstvo životního prostředí České republiky na jeho
žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně
prodlouží.
(4) V řízení o stanovení chráněného ložiskového území
posoudí ministerstvo životního prostředí České republiky
návrh a podklady z hlediska požadavků na ochranu
výhradního ložiska, zabezpečí stanoviska orgánů státní
správy uvedených v odstavci 3 a posoudí připomínky a
návrhy účastníka.
(5) Hranice chráněného ložiskového území se vyznačí v
územně plánovací dokumentaci.
(6) Ministerstvo životního prostředí České republiky po
projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti zruší
chráněné ložiskové území, jestliže pominuly důvody ochrany
výhradního ložiska.
(7) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí přiměřeně i pro změnu
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a zrušení chráněného ložiskového území.
(8) Podrobnosti o stanovení, změně a zrušení chráněného
ložiskového území a jeho evidenci stanoví obecně závazným
právním předpisem ministerstvo životního prostředí České
republiky.

- dobývací prostor
§ 25
Dobývací prostor
(1) Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků
průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti
výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní
poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při
stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného
chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k
dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání.
(2) Dobývací prostor může zahrnovat jedno nebo více
výhradních ložisek nebo, je-li to vzhledem k rozsahu ložiska
účelné, jen část výhradního ložiska.
(3) Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního
ložiska určitého nerostu nebo skupiny nerostů. Současně se
stanoví, které nerosty výhradního ložiska budou dočasně
ukládány. Je-li oddělené dobývání jiného nerostu nebo
skupiny nerostů jinou organizací racionálnější, stanoví se pro
jejich dobývání zvláštní dobývací prostor.
(4) Orgán, který stanovil dobývací prostor, zašle potřebné
podklady pro zápis do katastru příslušnému katastrálnímu
úřadu.
§ 26
Hranice dobývacího prostoru
(1) Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy se určují souřadnicemi, udanými v platném
souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod
povrchem se zpravidla stanoví svislými rovinami, které
procházejí povrchovými hranicemi. Výjimečně se tyto
prostorové hranice mohou stanovit podle přirozených
hranic. Dobývací prostor může být vymezen i hloubkově.
(2) Obvodní báňský úřad může nařídit, aby hranice
dobývacího prostoru byly vyznačeny pomezními značkami
na povrchu, popřípadě i v důlních dílech, zejména je-li to
třeba v celospolečenském zájmu nebo z hlediska chráněných
zájmů vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí, které leží v
hranicích dobývacího prostoru, anebo z hlediska zájmů
organizací, jejichž dobývací prostory sousedí.
(3) Hranice stanoveného dobývacího prostoru vyznačí orgán
územního plánování v územně plánovací dokumentaci.
§ 27
Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru
(1) Dobývací prostor a jeho změny stanoví obvodní báňský
úřad v součinnosti s dotčenými orgány.
(2) Při stanovení zvláštního dobývacího prostoru (§ 25 odst.
3) musí být návrh na jeho stanovení doložen vyjádřením
organizace, pro kterou již byl dobývací prostor stanoven.
Pokud je to z hlediska hospodárného využívání, ekologických
vlivů a bezpečnosti provozu nutné, stanoví obvodní báňský
úřad nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí
výhradních ložisek.
(3) V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se uvede
též termín započetí dobývání výhradního ložiska. Platnost
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru není časově
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omezena, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak.
(4) Obvodní báňský úřad může za podmínek podle odstavce
1 na návrh organizace nebo i z vlastního podnětu dobývací
prostor změnit, jsou-li pro to závažné důvody z hlediska
právem chráněného obecného zájmu.
(5) Jestliže se návrh na stanovení nebo změnu dobývacího
prostoru dotýká zájmů chráněných podle zvláštních
předpisů, projedná organizace, která má výhradní ložisko
dobývat, podmínky stanovení dobývacího prostoru s orgány
a fyzickými a právnickými osobami, jimž přísluší ochrana
těchto zájmů, v souladu s těmito předpisy. Tyto orgány,
fyzické a právnické osoby jsou povinny své připomínky,
požadavky a stanoviska uplatnit do jednoho měsíce u
organizace, která o stanovení nebo změnu dobývacího
prostoru požádala.
(6) Stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím
o změně využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu.
(7) Organizace může smluvně převést dobývací prostor na
jinou organizaci po předchozím souhlasu obvodního
báňského úřadu; ustanovení § 24 odst. 11 o tříleté lhůtě pro
požádání o povolení hornické činnosti zde platí obdobně.
Převedení dobývacího prostoru, doložené stejnopisem
smlouvy, oznámí převádějící organizace obvodnímu
báňskému úřadu.
(8) Obvodní báňský úřad za podmínek podle odstavce 1
dobývací prostor na návrh organizace nebo z vlastního
podnětu zruší, jestliže dobývání výhradního ložiska skončilo
nebo bylo trvale zastaveno.
(9) Podrobnosti o návrzích dobývacích prostorů a o postupu
při jejich stanovení, změnách, zrušení a evidenci stanoví
Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

- důlní vody
§ 40
(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a
srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových
důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo
průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo
prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s
jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
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Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE ze zákona
V praxi dochází k pořizování velkého množství
prostorových dat v rámci budování Národní
geologické mapové databáze ČR – hodnocení
jejího obsahu je však již mimo rámec této analýzy
a je třeba provést ho v rámci dalších prací na
rozvoji NIPI.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

§ 29
Evidence
(1) Evidenci osvědčení o výhradním ložisku vede
Ministerstvo životního prostředí.
(2) Evidenci
chráněných
ložiskových
území
vede
ministerstvo životního prostředí České republiky.
(3) Evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede obvodní
báňský úřad v knihách dobývacích prostorů. Souhrnnou
evidenci dobývacích prostorů vede Český báňský úřad.
(4) Ministerstvo životního prostředí vede souhrnnou
evidenci zásob výhradních ložisek a podle této evidence
vede bilanci zásob nerostných surovin České republiky.
(5) Orgány uvedené v odstavcích 1 až 4 poskytnou do 30 dnů
od vyžádání údaje z evidence orgánům územního plánování
a umožní nahlížet do evidence, popřípadě poskytnou z této
evidence potřebné informace nebo výpisy fyzickým a
právnickým osobám, které prokáží, že je potřebují k plnění
svých povinností nebo k uplatnění a ochraně svých práv.
Nedotčeny zůstávají předpisy o ochraně státního,
hospodářského a služebního tajemství.
(6) Ministerstvo životního prostředí upraví podrobněji
vedení evidence zásob výhradních ložisek obecně závazným
právním předpisem.
§ 29a
Báňsko-technická evidence
(1) Pro účely evidence báňsko-technických a provozních
údajů (dále jen „báňsko-technická evidence“) se zjišťují
identifikační údaje ložisek nerostů, údaje o počtu
zaměstnanců a jiných osob zabezpečujících dobývání
nerostů a činnosti s tím spojené, objemu zásob ložisek
vyhrazených i nevyhrazených nerostů, objemu skrývky, výši
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těžby, rozsahu ploch dotčených dobýváním nerostů, ražbě
důlních děl, délce udržovaných důlních děl, spotřebě
výbušnin a dále údaje o sanaci a rekultivaci pozemků
dotčených těžbou podle § 31 odst. 5 a o tvorbě a čerpání
finančních rezerv na sanace a rekultivace a na důlní škody.
(2) Báňsko-technickou evidenci vede Ministerstvo průmyslu
a obchodu.
(3) Údaje pro báňsko-technickou evidenci poskytuje
poplatník úhrady z vydobytých nerostů podle § 33h písm. a)
a b) a organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání
ložiska nevyhrazených nerostů.
(4) Organizace uvedená v odstavci 3 poskytuje údaje pro
báňsko-technickou evidenci za předchozí kalendářní rok, a
to do 28. února následujícího kalendářního roku.
(5) Organizace uvedená v odstavci 3 je povinna poskytovat
Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje pro báňskotechnickou evidenci úplně, správně, pravdivě a způsobem a
v rozsahu, který stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje údaje
vedené v báňsko-technické evidenci orgánům veřejné moci
na jejich žádost a v rozsahu potřebném k výkonu jejich
působnosti; fyzickým a právnickým osobám poskytuje údaje
jen na základě písemného souhlasu organizace, která údaje
do báňsko-technické evidence poskytla.
(7) Údaje poskytnuté pro báňsko-technickou evidenci
uchovává Ministerstvo průmyslu a obchodu po dobu 10 let
ode dne, kdy byly poskytnuty.
(8) Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence a
rozsah údajů do ní poskytovaných stanoví Ministerstvo
průmyslu a obchodu vyhláškou.

Pozn. Přestože zákon sám nestanoví povinnost
k pořizování a správě prostorových dat, v praxi je
zpracována řada geologických map – viz Národní
geologická mapová databáze ČR.
Manažerské shrnutí

Zákon stanoví povinnost k vedení řady evidencí,
které jsou převážně vedeny formou rejstříku bez
návaznosti na prostorová data. Nicméně v oblasti
dobývacích prostorů a ložiskové ochrany existuje
řada map, které jsou součástí Národní geologické
mapové databáze ČR. S ohledem na to, že není
povinnost pořizovat prostorová data v rámci ISVS
ze zákona, není povinnost jako podklad použít
ZABAGED® jako podklad pro mapy. V rámci
rozvoje NIPI je třeba důkladně analyzovat, jakým
způsobem by mohlo dojít k propojení s již
existující Národní geologickou mapovou databází.

Klíčová slova

Podpůrný, A1089: Zákon o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), Český
báňský úřad, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE
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Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých
činnostech prováděných hornickým způsobem
Číslo předpisu
435/1992 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1089: Zákon o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon)
Popis předpisu
Prováděcí předpis k § 39 odst. 3 horního zákona,
upravuje vedení, doplňování a uchovávání důlně
měřické dokumentace pro právnické a fyzické
osoby při hornické činnost.
Gestor

Český báňský úřad

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon),
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.

NE
neobsahuje

§ 14 odst. 2
Jako originál digitální základní důlní mapy se též
považuje digitální model základní důlní mapy na
paměťových médiích; grafický tiskový výstup pak
je obrazem základní důlní mapy.
§19 odst. 4
Je-li mapa povrchu vedena digitální formou, je
možno využít jak vektorového, tak rastrového
zobrazení. Grafický tiskový výstup je obrazem
povrchové mapy, který je vytvořen soutiskem
vrstev grafického systému na jednom listě.
§21 odst. 4
Účelové důlní mapy vedené digitální formou mají
svůj základ v digitální základní důlní mapě a jsou
tvořeny odnímáním, doplňováním, popřípadě
úpravou vrstev grafického systému ve smyslu
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odstavců 1 a 2.
§25
Základní mapa závodu se vede v měřítku 1 : 500
nebo 1 : 1000 podle zvláštních předpisů.
Vyhláška dále stanoví náležitosti obsahu
dokumentace a vedení a uchování digitální
dokumentace (§36); upravuje jednotlivé důlní
mapy a jejich obsah.
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

ANO
§ 6 odst. 2
Základní důlní polohové bodové pole v podzemí
tvoří body základních orientačních přímek,
určených při připojovacím a usměrňovacím
měření a body orientačních přímek, které jsou
součástí velmi přesných polygonových pořadů․
Orientační přímky se rozmístí tak, aby délky
těchto polygonových pořadů mezi nimi nebyly
větší než 1000 m (příloha č. 1).
§ 9 odst. 3
Volba měřických metod a přesnost jednotlivých
polohových a výškových měření při činnostech
podle § 1 odst. 1 je uvedena v přílohách této
vyhlášky, a to:
a) pro hornickou činnost v podzemí uvedenou v §
2 písm. a), b), c) a g) a činnost prováděnou
hornickým způsobem v podzemí uvedenou v § 3
písm. d), e), f) a i) citovaného zákona v příloze č.
1,
b) pro hornickou činnost na povrchu uvedenou v
§ 2 písm. a), b), c), e) a f) a činnost prováděnou
hornickým způsobem na povrchu uvedenou v § 3
písm. a), b), g) a h) citovaného zákona v příloze č.
2.
§15
(1) Rám mapového listu se umístí tak, aby jeho
vzdálenost od severního, jižního a západního
okraje listu byla stejná.
(2) Rám mapového listu se zobrazuje s přesností
+ - 0,2.1O na-3 m ve stranách a + - 0,3.10 na-3 m
v úhlopříčkách.
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(3) U sousedních bodů čtvercové sítě nesmí rozdíl
vzdáleností překročit hodnotu + - 0,4.10 na-3 m.
§16
Body důlních polohových bodových polí se
zobrazují s přesností + - 0,3.10 -3 m.
(2) Rozdíl mezi vzdáleností bodů vynesených ze
souřadnic a skutečně naměřenou vzdáleností
nesmí přesáhnout hodnotu
+ - 0,4.10 -3 m.
(3) Přesnost zobrazení podrobných bodů (např.
rohy budov, mezníky apod.) zaměřených
ortogonální nebo polární metodou, případně
jinou metodou stejné nebo vyšší přesnosti, se
kontroluje oměrnými měrami a jinými
kontrolními délkami, měřenými v terénu. Rozdíl
mezi přímo měřenými délkami a délkami
odměřenými z mapy nesmí přesáhnout hodnotu
+ - 0,5.10-3 m. Při překročení této hodnoty je
nutno zjistit závadu a chybu odstranit.
(4) Kresba na styku sousedních mapových listů se
porovná současným odměřováním průsečíku
kresby s rámem nebo jiným vhodným způsobem.
Zjištěné závady se odstraní.
Právní garance přesnosti: odpovědnost za
správnost a úplnost vyhotovené dokumentace a
její odborné vedení, odpovídá hlavní důlní měřič,
za správnost a úplnost jednotlivých měření a
části dokumentace odpovídá důlní měřič, který je
prováděl. Viz § 2.
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Mapy hornických činností
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných -
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právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Poměrně podrobná vyhláška o důlně měřické
dokumentaci – tedy velice specifické oblasti
geodézie. Upravuje sice pořizování prostorových
dat, nicméně není zde povinnost vést důlní mapy
v digitální formě. V rámci rozvoje NIPI je třeba
dále analyzovat, zda tato specifická oblast má být
její součástí – v úvahu v tomto směru připadá
zejména mapa závodu dle § 25.
Klíčová slova

Podpůrný, A1089: Zákon o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), Český
báňský úřad, definice: NE, přesnost: ANO,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích)
Číslo předpisu
274/2001 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1045: Vodovody a kanalizace pro veřejnou
potřebu
Popis předpisu
Předpis upravuje některé vztahy vznikající při
rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací
sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i
působnost orgánů územních samosprávných
celků a správních úřadů na tomto úseku.
Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 29
4) Ministerstvo dále
informacím

a) vede ústřední evidenci údajů o vodovodech a kanalizacích

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Vodoprávní úřad
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vlastník vodovodu nebo kanalizace
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),
vyhláška
Ministerstva
zemědělství,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro
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veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
- vodovod
§2
(1) Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a
zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty,
jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové
nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod
je vodním dílem.

- kanalizace
§2
(2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a
zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních
vod3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod
samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační
objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění
odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná
se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této
kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami.
Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také
samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je
vodním dílem.

- vnitřní vodovod
§2
(7) Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po
pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní
přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem.

- vnitřní kanalizace
§2
(8) Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění
odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k
jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny
odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i
pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo
posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také
začátkem kanalizační přípojky.

- provozně související vodovod nebo provozně
související kanalizace
§2
(10) Provozně souvisejícím vodovodem nebo provozně
související kanalizací je vodovod, který je propojen s
vodovodem jiného vlastníka nebo kanalizace, která je
propojena s kanalizací jiného vlastníka.

- vodovodní přípojka
§3
(1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou
úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k
vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru
připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je
součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
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- kanalizační přípojka
§3
(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou
úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo
odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační
přípojka není vodním dílem.

- ochranná pásma
kanalizačních stok

vodovodních

řadů

a

§ 23
(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a
kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná
pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen
"ochranná pásma").
(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední
blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k
zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních
zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou dotčena.
(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností
od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na
každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500
mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500
mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru
nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5
m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

- přeložky vodovodů a kanalizací
§ 24
(1) Přeložkou vodovodu nebo kanalizace se rozumí dílčí
změna jejich směrové nebo výškové trasy nebo přemístění
některých prvků tohoto zařízení.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§5
Evidence vodovodů a kanalizací
(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen na své
náklady zajistit průběžné vedení majetkové evidence svých
vodovodů a kanalizací. Vlastnické vztahy k vodovodům a
kanalizacím, jakož i k vodovodním přípojkám a kanalizačním
přípojkám se nezapisují do katastru nemovitostí. Na
majetkovou evidenci vodovodů a kanalizací se nevztahuje
zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem.
(2) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen na své
náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou
tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod
využívaných na vodu dodávanou vodovody, výkresová
dokumentace vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy,
cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby
pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod,
provozní deník a dále provozní řády vedené podle zvláštních
právních předpisů.
(3) Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a
kanalizací a z jejich provozní evidence, stanovené
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prováděcím právním předpisem, je vlastník vodovodu nebo
kanalizace povinen bezplatně předávat v elektronické
podobě a ve stanoveném formátu územně příslušnému
vodoprávnímu úřadu, a to každoročně vždy do 28. února za
předcházející kalendářní rok.
(4) Vodoprávní úřad zpracuje údaje, které mu byly předány
podle odstavce 3, za celý svůj územní obvod a předá je vždy
do 31. března v elektronické podobě a ve stanoveném
formátu příslušnému ministerstvu k vedení ústřední
evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích
podle odstavce 5.
(5) Ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a
kanalizacích uvedených v odstavci 3 vede ministerstvo.
(6) Obsah a způsob vedení majetkové evidence vodovodů a
kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných
údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu
předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence
vodovodů a kanalizací, a formát předání těchto údajů
stanoví prováděcí právní předpis.

Podmínky poskytování stanovených pro §5 odst. 3 – viz výše
konkrétní data nebo produkty a podmínek
§ 8 odst. 12
poskytování obecně
Vlastník, popřípadě stavebník nových vodovodů nebo
kanalizací nebo vlastník obnovovaných vodovodů nebo
kanalizací je povinen poskytnout na vyžádání ve lhůtě
stanovené ve výzvě ministerstvu projektovou dokumentaci
těchto nových nebo obnovovaných vodovodů nebo
kanalizací, včetně specifikace nákladů na jejich výstavbu
nebo obnovu. Vyhodnocení obdržených údajů je
ministerstvo oprávněno zveřejnit.
§23 odst. 8
Vlastník
vodovodu
nebo
kanalizace,
popřípadě
provozovatel, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle
§ 8 odst. 2, je povinen na žádost poskytnout informaci
žadateli o možném střetu jeho záměru s ochranným
pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a další
údaje podle zvláštního zákona (stavební zákon).

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
§ 5 odst. 3 – elektronická forma
Pro ostatní poskytování nejsou prostředky a způsoby
stanoveny.

Popis současných způsobů jejich využívání ve Pro účely výstavby a evidence vodovodů a
veřejném prostoru
kanalizací, resp. další bezpečnosti další výstavby.
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Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE ze zákona
Potenciálně může docházet k duplicitní správě
jednou pořízených dat – součástí evidencí dle
zákona je výkresová dokumentace vodovodů a
kanalizací, která se pořizuje primárně pro
výstavbu.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Je třeba dále prozkoumat potenciální duplicitu ve
správě prostorových dat (viz výše), resp. jejich
další využitelnost v případě, kdy by bylo
umožněno jejich sdílení prostřednictvím NIPI.
Zákon stanoví povinné předávání údajů
z evidencí v elektronické formě ministerstvu – je
zde potenciál dalšího využití těchto dat.
V současnosti mohou být data zpracovávána na
smluvním základě např. v rámci digitálních
technických map krajů.
Klíčová slova

Podpůrný, A1045: Vodovody a kanalizace pro
veřejnou potřebu, Ministerstvo zemědělství,
definice:ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: ANO, duplicity nebo multiplicity:
NE

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích)
Číslo předpisu
428/2001 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1045: Vodovody a kanalizace pro veřejnou
potřebu
Popis předpisu
Prováděcí předpis k zákonu o vodovodech a
kanalizacích, který upravuje mj. rozsah a způsob
zpracování a průběžné aktualizace plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací, majetkové a provozní
evidence a další podrobnosti k jednotlivým
ustanovením zákona.
Gestor předpisu

Ministerstvo zemědělství
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Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Vlastník vodovodu nebo kanalizace
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu

ANO
§1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
- vodovodní řad
a) vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně
stavební a technologické části objektů určený k plnění určité
funkce v systému dopravy vody,

- přiváděcí řad
b) přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi
hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod,
čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího
řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do
rozvodné vodovodní sítě,

- rozvodná síť
c) rozvodnou vodovodní sítí soustava vodovodních řadů
určená pro dodávání vody k místům jejího odběru; součástí
rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad,

- stavba pro úpravu vody
d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s
technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro
úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo
provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s
případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez
technologie úpravy vody,

- kanalizační stoka
e) kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k
odvádění odpadních nebo povrchových vod vzniklých
odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda"),

- přiváděcí kanalizační stoka
f) přiváděcí kanalizační stokou kanalizační stoka k odvádění
odpadních nebo srážkových vod do hlavního objektu
kanalizace,

- stoková síť
g) stokovou sítí síť kanalizačních stok a souvisejících objektů
odvádějící odpadní nebo srážkové vody přímo z
kanalizačních přípojek do čistíren odpadních vod nebo jiných
zařízení na jejich zneškodnění včetně vypouštění
nečištěných odpadních vod do vodního recipientu,

- čistírna odpadních vod
h) čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k
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čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým,
popřípadě dalším stupněm čištění; za čistírny se nepovažují
zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky,
žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která
nejsou pravidelně sledována a obsluhována,

Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

§4
(1) Plán rozvoje a jeho průběžná aktualizace se zpracovává v
elektronické podobě v návaznosti na geografický informační
systém.
(2) Krajský úřad předává Ministerstvu zemědělství (dále jen
„ministerstvo“) podle § 4 odst. 8 zákona aktualizace plánu
rozvoje v tomto rozsahu:
a) seznam zastupitelstvem kraje schválených aktualizací
plánu rozvoje včetně čísla a data příslušných usnesení
zastupitelstva kraje,
b) aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací
jednotlivých obcí nebo jejich částí zařazené do schválených
aktualizací v úplném rozsahu původních, popřípadě
předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných
popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
c) jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a
kanalizací obcí nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn
aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních
vod a jejich čištění bez nutnosti jejich projednání podle § 4
odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních, popřípadě
předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných
popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
d) tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v
písmenech b) a c) obsahující demografické, bilanční,
technické a ekonomické údaje; soubor ve formátu MDB lze
vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté ministerstvem
pro zpracování plánu rozvoje; struktura souboru je uvedena
v příloze č. 21,
e) mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované
zákresy systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na
geografický informační systém včetně všech podkladových
map ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje
zpracována při jeho pořízení; aktualizovaná mapová část
plánu rozvoje území kraje bude předána ministerstvu podle
§ 4 odst. 8 zákona nebo bude zasláno ministerstvu sdělení,
kde je krajským úřadem tato část plánu rozvoje publikována
a zpřístupněna.
(3) Obce předávají krajskému úřadu podle § 4 odst. 4 zákona
v elektronické podobě návrh aktualizace plánu rozvoje ve
stejných formátech a s obsahem, jak jsou uvedeny v
ustanoveních odstavce 2 písm. b), c), d) a e).
§ 10
Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace
(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace
podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen "výkresová
dokumentace") je zjednodušená dokumentace skutečného
provedení vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich
jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav
a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace
podle zvláštního zákona.
(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:
a) údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace
(dále jen "stavba"), obchodní firmu, název nebo jméno a
sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle
výpisu z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo
jiných práv k tomuto pozemku a údaje o rozhodnutích o
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stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň
pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) technický popis stavby a jejího vybavení,
c) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného
provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících
druhu a účelu stavby,
d) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí,
tlakové poměry, materiály včetně jejich opotřebení a
netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček,
poklopů, staničení šachet, odboček, popis apod.),
e) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek
vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží.
(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v
situačních plánech v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, popřípadě 1 :
2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k
vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v
souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného
nebo rekonstruovaného vodovodu i kanalizace se výkresová
dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace
upravené na základě zaměření skutečného provedení
stavby.
(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 může být
zpracována v digitální formě a průběžně se upravuje podle
skutečností zjištěných při provozování vodovodu nebo
kanalizace.

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 10
Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace
(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 může být
zpracována v digitální formě a průběžně se upravuje podle
skutečností zjištěných při provozování vodovodu nebo
kanalizace.

Podmínky poskytování stanovených pro Jistou formou poskytování je předávání údajů
konkrétní data nebo produkty a podmínek evidence vodovodů a kanalizací upravená v §§ 5
poskytování obecně
– 11 vyhlášky.
Pozn. V rámci příloh k vyhlášce je stanoven pouze
minimální rozsah prostorových dat, která mají
být předávána – např. souřadnice začátku a
konce vodovodu/stoky. Nedochází zde tedy k
práci s prostorovými daty v užším smyslu.
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
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Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 6 odst. 4 – elektronická forma
§ 7 odst. 7 – elektronická forma

Popis současných způsobů jejich využívání ve Provozní a majetkoprávní evidence vodovodů a
veřejném prostoru
kanalizací, plánování v této oblasti.
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Potenciálně duplicitní správa dat v případě
digitálního zpracování výkresové dokumentace
určené především pro stavební řízení.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Je třeba vyhodnotit využitelnost prostorových
dat, která jsou součástí evidencí dle vyhlášky, a
možnost jejich sdílení v rámci NIPI. Povinnost ke
sdílení je však případně potřeba stanovit
zákonem.
Klíčová slova

Podpůrný, A1045: Vodovody a kanalizace pro
veřejnou potřebu, Ministerstvo zemědělství,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: ANO, duplicity nebo multiplicity:
NE

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon)
Číslo předpisu
458/2000 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A684: Agenda energetického zákona
Popis předpisu

Předpis upravuje podmínky podnikání a výkon
státní správy v energetických odvětvích, kterými
jsou
elektroenergetika,
plynárenství
a
teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických
a právnických osob s tím spojené.

Gestor předpisu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Energetický regulační úřad
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Operátor trhu
§ 20a
(4) Operátor trhu je povinen
t) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat
evidované údaje ministerstvu a úřadu,

Držitel licence
§ 11
(1) Držitel licence je povinen
r) poskytnout údaje z evidence technické infrastruktury
vedené podle stavebního zákona na žádost osobě, která
prokáže právní zájem

Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním řízení
a stavebním řádu (stavební zákon)

ANO
§1
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vymezeným územím území, na němž držitel licence na
distribuci elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné
energie vykonává licencovanou činnost,
(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí
a) v elektroenergetice
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení
a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a
zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové
soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3
kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění
distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky,
včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky včetně elektrických
přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy;
distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném
zájmu,
2. elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením
od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a
mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo distribuční
soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického
zařízení,
3. elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační
soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci,
přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně
prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu,
4. elektrizační soustavou vzájemně propojený soubor
zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci
elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a
systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky, a to na území České republiky,
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5. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a
zpracování naměřených hodnot,
6. odběrným místem místo, které je připojeno k přenosové
nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné
elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích
transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny,
9. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu
elektřiny, která není připojena k přenosové soustavě nebo k
distribuční soustavě, a místo odběru elektřiny, které není
elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s
distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující
přímé zásobování vlastních provozoven výrobce elektřiny,
jeho ovládaných společností nebo zákazníků, a není
vlastněno provozovatelem přenosové soustavy ani
provozovatelem distribuční soustavy,
10. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor
vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a
zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování
přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny
pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními
soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí,
ochranné,
řídicí,
zabezpečovací,
informační
a
telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována
a provozována ve veřejném zájmu,
18. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu
různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna
nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s
možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu
elektrizační soustavy, je zřizována a provozována ve
veřejném zájmu,
b) v plynárenství
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor
vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů,
plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele
distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů,
včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k
převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a
informačních systémů, který není přímo propojen s
kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu
držitel licence na distribuci plynu; distribuční soustava je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
2. hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného
plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení
od plynovodní přípojky,
3. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a
zpracování naměřených hodnot,
4. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné
plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se
uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením,
5. odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení počínaje
hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití
plynu; není jím měřicí zařízení,
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7. plynárenskou soustavou vzájemně propojený soubor
zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu,
včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k
převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a
informačních systémů, které slouží k provozování těchto
zařízení,
8. plynárenským zařízením zařízení výrobny plynu,
přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu,
těžebního plynovodu a přímého plynovodu,
10. plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu
přepravní nebo distribuční soustavou a přímé a těžební
plynovody,
11. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z
plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním
uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného
plynového zařízení,
12. plynovým zařízením plynárenská zařízení, plynovodní
přípojky, které nejsou ve vlastnictví provozovatele
distribuční soustavy, odběrná plynová zařízení, zásobníky
zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací a
odpařovací stanice,
13. zásobníkem plynu podzemní nebo nadzemní plynové
zařízení, včetně souvisejících technologických objektů a
systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu
informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních
systémů, sloužící k uskladňování zemního plynu v plynné
nebo kapalné formě přímo propojené s plynárenskou
soustavou České republiky nebo se zahraniční plynárenskou
soustavou; zásobník plynu je zřizován a provozován ve
veřejném zájmu,
14. přepravní soustavou vzájemně propojený soubor
vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a
souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí
a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro
činnosti výpočetní techniky a informačních systémů,
propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí, na
kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu
plynu; přepravní soustava je zřizována a provozována ve
veřejném zájmu,
15. přímým plynovodem plynovod, který není součástí
přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a který je
dodatečně zřízený pro dodávku plynu zákazníkovi, a slouží
pouze pro vlastní potřebu zákazníka,
17. společným odběrným plynovým zařízením odběrné
plynové zařízení v nemovitosti vlastníka, jehož
prostřednictvím je plyn dodáván zákazníkům v této
nemovitosti,
20. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu
plynu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo
jinému těžebnímu plynovodu,
26. výrobnou plynu zařízení na výrobu nebo těžbu plynu
nebo terminál zkapalněného zemního plynu včetně stavební
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části a nezbytných pomocných zařízení, kde uskutečňuje
svoji činnost držitel licence na výrobu plynu,
c) v teplárenství
7. odběrným místem místo plnění stanovené ve smlouvě o
dodávce tepelné energie, v němž přechází tepelná energie z
vlastnictví dodavatele tepelné energie do vlastnictví
odběratele tepelné energie,
8. odběrným tepelným zařízením zařízení připojené ke
zdroji tepelné energie nebo k rozvodnému tepelnému
zařízení a určené pro odběr tepelné energie a spotřebu
tepelné energie v objektu nebo jeho části,
10. předávací stanicí zařízení pro přeměnu parametrů
tepelné energie pro potřeby jednoho nebo více objektů;
předávací stanice je samostatnou věcí a není součástí
budovy, ve které je umístěna,
11. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu
tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími
stanicemi a tepelnými přípojkami; předávací stanice nebo
tepelná přípojka jsou částí rozvodného tepelného zařízení v
případě, že k nim má distributor tepelné energie vlastnické
nebo užívací právo; částí rozvodného tepelného zařízení
jsou s ním související řídicí a zabezpečovací systémy a
systémy přenosu dat,
12. objektem stavba nebo stavby propojené společným
odběrným tepelným zařízením,
13. zdrojem tepelné energie zařízení včetně nezbytných
pomocných zařízení a stavebních částí, v němž se
využíváním paliv nebo jiné formy energie získává tepelná
energie, která se předává teplonosné látce,
14. soustavou zásobování tepelnou energií soustava
tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné
energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro
dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé
vody a technologické procesy, je-li provozována na základě
licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod
tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
15. tepelnou přípojkou část tepelné sítě, která umožňuje
dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt.

Elektroenergetika
§ 46
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je
prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k
zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života,
zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí
právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nabytí
účinnosti veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí
nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s
umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona
vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení
zařízení elektrizační soustavy do provozu.
(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
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vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení,
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
7 m,
2. pro vodiče s izolací základní
2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení
1 m,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
12 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně
15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
20 m,
e) u napětí nad 400 kV
30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV
2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1
m.
(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační
soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního
kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m
po obou stranách krajního kabelu.
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím
větším než 52 kV v budovách 20 m vně od oplocení nebo v
případě, že stanice není oplocena, 20 m nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s
venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější
hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech
směrech,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění.
(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti
a) 20 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny
není oplocena, 20 m od vnějšího líce obvodového zdiva
výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, nebo
distribuční soustavě s napětím větším než 52 kV,
b) 7 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny
není oplocena, 7 m od vnějšího líce obvodového zdiva
výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím
nad 1 kV do 52 kV včetně,
c) 1 m vně oplocení výrobny elektřiny s instalovaným
výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční soustavě s
napětím do 1 kV včetně,
d) v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 1 m od
vnějšího líce obvodového zdiva, nebo od obalové křivky
vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny
s instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční
soustavě s napětím do 1 kV včetně,
e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které
je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny
připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně
s instalovaným výkonem nad 10 kW.
Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s
napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem do 10 kW
včetně se ochranné pásmo nestanovuje.
-přeložky zařízení
§ 47
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(1) Přeložkou zařízení přenosové soustavy a zařízení
distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo
přemístění některých prvků tohoto zařízení.

Plynárenství
§ 68
(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí
souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení
měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:
a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do
4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na
obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m
na obě strany,
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar
včetně 2 m na obě strany,
c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od
objektu,
e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,
f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,
g) u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní
telekomunikační sítě držitele licence 1 m na obě strany.
§ 69
(2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona
rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového
zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
§ 70
(1) Přeložkou plynárenských zařízení se pro účely tohoto
zákona rozumí dílčí změna trasy plynovodu nebo přípojky či
přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho
prvků.

Teplárenství
§ 87
(1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v
bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné
energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a
ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s
umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona
vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení
zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 20a
(4) Operátor trhu je povinen
t) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat
evidované údaje ministerstvu a úřadu,
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Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

§ 11
(1) Držitel licence je povinen
r) poskytnout údaje z evidence technické infrastruktury
vedené podle stavebního zákona na žádost osobě, která
prokáže právní zájem

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Ano, odkazem na stavební zákon
§ 11 odst. 1 písm. r)

Popis současných způsobů jejich využívání ve Evidence technické
veřejném prostoru
plánování
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

infrastruktury,

územní

NE
Nestanoví
přímo
povinnost
k pořizování
prostorových dat – nicméně platí, co je uvedeno
výše u stavebního zákona.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Ustanovení s prostorovým potenciálem:
§ 20a
(4) Operátor trhu je povinen
t) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat
evidované údaje ministerstvu a úřadu,

Manažerské shrnutí

Zákon přímo neupravuje oblast prostorových dat
a informací.

Klíčová slova

Méně významný, A684: Agenda energetického
zákona, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: ANO, duplicity nebo multiplicity:
NE
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Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích)
Číslo předpisu
127/2005 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A304: Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů
Popis předpisu
Předpis upravuje podmínky podnikání a výkon
státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti
elektronických komunikací.
Gestor předpisu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Český telekomunikační úřad
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním řízení
a stavebním řádu

ANO
§2
h) sítí elektronických komunikací přenosové systémy,
popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné
prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které
umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými
nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně
družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů
a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie
v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí
pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize,
bez ohledu na druh přenášené informace,
k) veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací,
která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních
služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos
mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je
faksimilní a datový přenos,
m) koncovým bodem sítě fyzický bod, ve kterém je
účastníkovi poskytován přístup k veřejné komunikační síti; v
případě sítí zahrnujících komutaci nebo směrování je tento
bod určen konkrétní síťovou adresou, která může být
spojena s číslem nebo jménem účastníka,
§ 104
(9) Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové,
kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího
elektronického komunikačního zařízení, postavené nad
zemí, vně nebo uvnitř budov. Opěrnými body nadzemního
komunikačního vedení jsou konstrukce nesoucí nebo
podpírající vodiče nebo kabely či související elektronická
komunikační zařízení tohoto vedení (sloup, střešník, zední
konzola, anténní stožár, anténní nosič).
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(10) Síť elektronických komunikací (včetně stožárů,
nadzemního i podzemního komunikačního vedení a jejich
opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku ve
smyslu jiného právního předpisu a je ve smyslu jiného
právního předpisu považována za inženýrskou síť.
(12) Podzemním komunikačním vedením se rozumí
kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení
uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů
umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a
zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné
zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před
korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu,
ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního
komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky
nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení,
křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky,
polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném
terénu.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě -
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prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Předpis se přímo nezabývá prostorovými daty a
informacemi, z hlediska NIPI je třeba zohlednit
některé z jeho definic.
Klíčová slova

Méně významný, A304: Agenda vyplývající ze
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon)
Číslo předpisu
121/2000 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A432: Autorské právo
Popis předpisu

Předpis upravuje práva autora k jeho autorskému
dílu, práva související s právem autorským, právo
pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu
práv podle tohoto zákona a kolektivní správu
práv autorských a práv souvisejících s právem
autorským.

Gestor předpisu

Ministerstvo kultury

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice

NE
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Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Lex generalis z hlediska ochrany autorských práv
právních předpisů
ke všem ostatním předpisům.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
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prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Klíčová slova

Autorský zákon je třeba v rámci rozvoje NIPI
zohlednit ve smyslu ochrany autorských práv
k databázím, počítačovým
programům
a
kartografickým dílům. Přitom kartografické dílo
dle autorského zákona musí splňovat tímto
zákonem stanovené podmínky, tedy musí být
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora
a být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné
podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo
dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo
význam. Oproti tomu kartografické dílo dle
zákona o zeměměřictví je každé kartografické
znázornění
zemského
povrchu,
kosmu,
kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů
a jejich prostorových vztahů v grafické nebo
digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky
– tato definice je tedy širší. Při rozvoji NIPI je tedy
třeba individuálního posouzení jejích součástí
optikou autorského zákona a náležité právní
ošetření licencí a citací.
Podpůrný, A432: Autorské právo, Ministerstvo
kultury, definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Číslo předpisu
365/2000 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
Popis předpisu

Předpis stanoví práva a povinnosti, které
souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a
rozvojem informačních systémů veřejné správy.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice

NE
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Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Lex generalis pro ostatní zákony upravující
právních předpisů
jednotlivé informační systémy veřejné správy.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
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prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Klíčová slova

Zákon o základních registrech
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Zákon nepojednává přímo o prostorových
datech, je podpůrným předpisem, který je
popisuje obecné požadavky na informační
systémy veřejné správy. V rámci rozvoje NIPI
skýtá
možnost
obecné
úpravy
sdílení
prostorových dat, pokud nebude přistoupeno
k samostatnému zákonu.
Podpůrný, Ministerstvo vnitra, definice:NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

111/2009 Sb.
A103: Základní registr-registr územní identifikace

Popis předpisu

Předpis vymezuje obsah základních registrů,
informačního systému základních registrů a
informačního systému územní identifikace a
stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich
vytvářením, užíváním a provozem.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Český úřad zeměměřický a katastrální
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
stavební úřad
k prostorovým informacím
katastrální úřad
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

ANO
§ 29 (1)
- územní prvek
1. část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem
jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří,
2. adresní místo, nebo
3. stavební objekt,

- územně evidenční jednotka
jednotka sloužící pro evidenci územních prvků stejného
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druhu, která nemá hranici,

-stavební objekt
dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí,
která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí
pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do
katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu
stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru
nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné
nebo evidenční,

-adresní místo
takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu
objektu jednoznačně přiřadit adresu

- správní obvod

Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

i) správním obvodem v hlavním městě Praze území, na němž
vykonává úřad městské části hlavního města Prahy určený
Statutem hlavního města Prahy některou přenesenou
působnost z rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou
působností.
§ 41
Identifikační a lokalizační údaje o katastrálním území a o
pozemku a údaje o jejich vazbách na ostatní územní prvky
zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální
úřad, prostřednictvím informačního systému katastru
nemovitostí.
§ 42
(1) Identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho
vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční
jednotku část obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je
příslušný stavební úřad. Kód stavebního objektu přiděluje
správce registru územní identifikace.
(2) Údaje o
a) definičním bodu stavebního objektu,
b) typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho
technickoekonomických atributech
zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební
úřad.
(3) Technickoekonomický atribut stavebního objektu,
kterým je měsíc a rok jeho odstranění, zapisuje stavební
úřad do informačního systému územní identifikace.
(4) Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu, je editorem údajů podle
odstavců 1 až 3 obec, na jejímž území se stavební objekt
nachází. Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu
definičního bodu stavebního objektu a adresního místa.
(5) Údaje o
a) hranici stavebního objektu, který se eviduje v katastru
nemovitostí,
b) druhu a způsobu využití pozemku a jeho
technickoekonomické atributy,
c) typu a způsobu ochrany nemovitosti
zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální
úřad, prostřednictvím informačního systému katastru
nemovitostí.
§ 43
(1) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní
prvky a lokalizační údaje o
a) území obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je
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správce registru územní identifikace, v případě
1. sloučení nebo připojení obcí na základě sdělení
Ministerstva vnitra,
2. změny názvu obce na základě sdělení Ministerstva vnitra,
3. rozdělení obcí na základě opisu pravomocného
rozhodnutí krajského úřadu,
4. změny lokalizačních údajů bezprostředně po jejich zápisu
do katastru nemovitostí,
5. změny statusu obce na základě sdělení Kanceláře
Poslanecké sněmovny,
6. udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce na základě
sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny v elektronické
podobě, jehož součástí je vyobrazení a popis znaku nebo
vlajky,
b) části obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce
registru územní identifikace, na základě sdělení Ministerstva
vnitra,
c) území městské části hlavního města Prahy a správním
obvodu v hlavním městě Praze zapisuje editor těchto údajů,
kterým je správce registru územní identifikace, na základě
sdělení hlavního města Prahy,
d) území městské části nebo městského obvodu v územně
členěných statutárních městech zapisuje editor těchto
údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na
základě sdělení příslušného statutárního města.
(2) Pokud dochází při změnách uvedených v odstavci 1 písm.
a) bodech 1 a 3 ke změnám v podřazených územních prvcích
nebo územně evidenčních jednotkách, zapisuje i tyto změny
správce registru územní identifikace a nabývají platnosti ve
stejný den, ve který nabudou platnosti změny nadřazeného
územního prvku nebo územně evidenční jednotky; změny
podřazených územních prvků a územně evidenčních
jednotek musí být součástí podkladů předaných
Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem.
(3) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní
prvky, údaje o charakteru základní sídelní jednotky a
lokalizační údaje o území základní sídelní jednotky zapisuje
editor těchto údajů, kterým je Český statistický úřad.
(4) Název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní
prvky zapisuje do registru územní identifikace editor těchto
údajů, kterým je příslušná obec. Kód ulice přiděluje správce
registru územní identifikace.
(5) Údaje o definiční čáře ulice zapisuje do registru územní
identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru
územní identifikace, na základě sdělení obce.
(6) Doplňující údaj o datu vzniku zapisuje editor tohoto
údaje, kterým je správce registru územní identifikace, na
základě právního předpisu, který základní územní prvek
zřídil, nebo na základě údajů o vzniku základního územního
prvku nebo územně evidenční jednotky sdělených
příslušným správním orgánem.

Správa

prostorových

dat

o

prostorových

§ 44
(1) Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti
stavebních objektů do části obce zapisuje do registru územní
identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec.
Kód adresního místa přiděluje správce registru územní
identifikace.
(2) Pokud adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká
současně se vznikem, změnou nebo zánikem stavebního
objektu, zapisují se všechny údaje o adresním místě
současně s údaji o stavebním objektu.
§ 39
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objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

Informační systém územní identifikace
(1) K podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně
evidenčních jednotkách se zřizuje informační systém územní
identifikace, který je agendovým informačním systémem
veřejné správy; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do
registru územní identifikace, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Informační systém územní identifikace obsahuje údaje
registru územní identifikace, s výjimkou těch údajů, které
jsou vedeny v katastru nemovitostí, a zachycuje stav těchto
údajů k jakémukoli datu od jeho vytvoření. Informační
systém územní identifikace nadto obsahuje další
technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je
měsíc a rok jeho odstranění.
(3) Informační systém územní identifikace je veřejným
seznamem.
(4) Správcem informačního systému územní identifikace je
Český úřad zeměměřický a katastrální, který vykonává též
zvláštní právo pořizovatele databáze7) tohoto systému.
Informační systém územní identifikace je majetkem České
republiky.
(5) Český statistický úřad, obce a stavební úřady mohou
údaje stanovené tímto zákonem zapisovat do informačního
systému územní identifikace prostřednictvím informačních
systémů sloužících k plnění jejich úkolů.
§ 47
(1) Správce registru územní identifikace prostřednictvím
registru územní identifikace zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup
a) změny v územně správním členění České republiky,
b) vzájemné vazby a skladebnost územních prvků a územně
evidenčních jednotek, a to i v grafické formě,
c) adresy adresních míst na území České republiky.
(2) Správce informačního systému územní identifikace
informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušný
obecní úřad o odstranění stavebního objektu.
§ 62
Poskytování údajů z registru územní identifikace a z
informačního systému územní identifikace
(1) Registr územní identifikace je veřejně přístupný
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto
registru se poskytují v elektronické podobě, včetně
vytěžování jeho obsahu; na nosičích dat se poskytují za
úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně
analytických podkladů. Vydávání výpisů, včetně ověřených
výstupů z registru územní identifikace podle jiného právního
předpisu tím není dotčeno. Záznamy o využívání údajů
registru územní identifikace a informačního systému územní
identifikace se neposkytují.
(2) Registr územní identifikace zprostředkovává z katastru
nemovitostí údaje o vlastníkovi pozemku nebo v katastru
nemovitostí evidovaného stavebního objektu, které jsou
veřejné.
(3) Pro poskytování údajů z informačního systému územní
identifikace platí obdobně odstavec 1. Z informačního
systému územní identifikace se vydávají též ověřené výstupy
podle jiného právního předpisu.
§ 62a
Referenční údaje zapisuje a údaje ze základních registrů na
žádost poskytuje obec, městský obvod nebo městská část
územně členěného statutárního města, městská část
hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti.
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Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
Zákon umožňuje přístup do RÚIAN více orgánům
veřejné správy, nicméně nejde dle našeho názoru
o sdílení prostorových dat jako takové –
jednotlivé orgány veřejné správy toliko plní
registr údaji, prostorová data tvoří jen jeden z
údajů, které jsou do registru zapsány. Využít
údaje z registru přitom může kdokoli – viz níže,
poskytování.

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§ 62
(1) Registr územní identifikace je veřejně přístupný
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto
registru se poskytují v elektronické podobě, včetně
vytěžování jeho obsahu; na nosičích dat se poskytují za
úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně
analytických podkladů. Vydávání výpisů, včetně ověřených
výstupů z registru územní identifikace podle jiného právního
předpisu1 tím není dotčeno. Záznamy o využívání údajů
registru územní identifikace a informačního systému územní
identifikace se neposkytují.
(2) Registr územní identifikace zprostředkovává z katastru
nemovitostí údaje o vlastníkovi pozemku nebo v katastru
nemovitostí evidovaného stavebního objektu, které jsou
veřejné.
(3) Pro poskytování údajů z informačního systému územní
identifikace platí obdobně odstavec 1. Z informačního
systému územní identifikace se vydávají též ověřené výstupy
podle jiného právního předpisu.
§ 62a
Referenční údaje zapisuje a údaje ze základních registrů na
žádost poskytuje obec, městský obvod nebo městská část
územně členěného statutárního města, městská část
hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti.

Popis současných způsobů jejich využívání ve Závazné informace o územní identifikaci a o
veřejném prostoru
adresách pro široké využití.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
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Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon stanoví obecné legislativní podmínky
fungování základních registrů – jedním z nich je
registr územní identifikace poskytující závazné
informace o územní identifikaci a o adresách.
Klíčová slova

Zákon o státní statistické službě
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Podpůrný, A103: Základní registr - registr
územní identifikace, Ministerstvo vnitra,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: ANO, duplicity nebo multiplicity:
NE

89/1995 Sb.
Podpůrný
A688: Státní statistická služba

Popis předpisu

Předpis upravuje státní statistickou službu jako
činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření
statistických
informací
o
sociálním,
ekonomickém, demografickém a ekologickém
vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí,
poskytování statistických informací a jejich
zveřejňování.

Gestor předpisu

Český statistický úřad

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 19a
Statistické registry
informacím

(1) Český statistický úřad vede registr ekonomických
subjektů a registr sčítacích obvodů a budov. V rozsahu
stanoveném tímto zákonem jsou registry veřejným
seznamem.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

-

vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování
údajů z katastru nemovitostí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/2009 Sb., o základních
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registrech.

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
§2
- statistický obvod
s) statistickými obvody nejmenší územní jednotky, z nichž se
skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejichž
síť vykrývá celé území České republiky, které slouží k
podrobnému popisu území a vytváření statistických zón,

- základní sídelní jednotka
t) základní sídelní jednotkou jednotka představující části
území obce s jednoznačnými územně technickými a
urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení
objektů obytného nebo rekreačního charakteru,

- územně technická jednotka
u) územně technickou jednotkou jednotka, která je
vymezena jako katastrální území nebo jeho část, oddělená
hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce,
městského obvodu či městské části,

- základní územní jednotka
v) základní územní jednotkou území obce nebo vojenského
újezdu a v případě, že je obec členěna, území městského
obvodu nebo městské části,

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Pozn.: § 20a odst. 3 říká, že součástí registru
sčítacích obvodů a budov jsou prostorové údaje o
přímé lokalizaci evidovaných jevů, které jsou
vymezovány podle příslušných mapových
podkladů – toto ustanovení odkazuje velmi
obecně na nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým
se stanoví geodetické referenční systémy, státní
mapová díla závazná na celém území státu a
zásady jejich používání.
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 20a
Registr sčítacích obvodů a budov
(1) V registru sčítacích obvodů a budov Český statistický
úřad vede údaje o sčítacích obvodech, zapisuje prvky
územní identifikace a údaje o budovách nacházejících se na
území České republiky na základě údajů, které získal podle
zvláštních právních předpisů nebo podle tohoto zákona.
(2) Registr sčítacích obvodů a budov představuje
hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů,
která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu,
čase a prostoru.
(3) Součástí registru jsou prostorové údaje o přímé lokalizaci
evidovaných jevů, které jsou vymezovány podle příslušných
mapových podkladů.
(4) V registru sčítacích obvodů a budov se evidují
a) soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek,
která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické
struktury,
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b) budovy nebo jejich části (vchody) s přidělenými
popisnými nebo evidenčními čísly.
(5) Pro účely tohoto registru tvoří
a) soustavu územních prvků: území České republiky, území
regionu
soudržnosti,
území
vyššího
územního
samosprávného celku, kraj, okres, obec, městský obvod,
resp. městská část, základní územní jednotka, katastrální
území9j), územně technická jednotka, základní sídelní
jednotka, statistický obvod a parcela),
b) soustavu územně evidenčních jednotek: část obce, ulice a
ostatní veřejná prostranství.
Do registru se o jednotlivých územních prvcích a územně
evidenčních jednotkách zapisují rovněž velikostní kategorie
a příslušnosti území ke správním obvodům.
(6) Do registru sčítacích obvodů a budov se o budovách
zapisují tyto údaje
a) identifikační kód budovy,
b) územní identifikace budovy, adresa a lokalizace,
c) měsíc a rok dokončení budovy,
d) měsíc a rok odstranění budovy,
e) důvod odstranění budovy,
f) druh vlastníka,
g) obydlenost domu,
h) počet bytů u budov s byty,
i) zastavěná plocha budovy v m2,
j) obestavěný prostor budovy v m3,
k) podlahová plocha budovy v m2,
l) počet nadzemních podlaží,
m) charakter budovy,
n) druh svislé nosné konstrukce,
o) připojení na vodovod,
p) připojení na odpad,
q) připojení na plyn,
r) způsob vytápění,
s) vybavení domu výtahem,
t) kód stavebního objektu,
u) kód adresního místa,
v) počet obyvatel evidovaných v budově.
(7) U budov, ve kterých je alespoň jeden byt, jsou
předmětem zápisu do registru sčítacích obvodů a budov i
jednotlivé byty charakterizované těmito údaji
a) identifikační kód bytu,
b) pořadové číslo bytu,
c) podlaží,
d) obydlenost bytu,
e) celková a obytná plocha bytu v m2,
f) počet obytných místností,
g) způsob vytápění,
h) připojení bytu na plyn, vodovod, teplou vodu,
i) vybavení bytu (koupelna, sprchový kout, záchod).
(8) Český statistický úřad v registru sčítacích obvodů a budov
zaznamenává změny údajů zapisovaných podle odstavců 5
až 7. K tomu využívá údaje získané z administrativních
zdrojů, z pravidelných statistických šetření podle tohoto
zákona a údaje získané při sčítání lidu, domů a bytů.
(9) Identifikační kód budovy a identifikační kód bytu slouží k
jednoznačné identifikaci budovy a bytu. Tyto identifikační
kódy mají pouze evidenční význam a přiděluje je Český
statistický úřad každé budově a každému bytu při jejich
zápisu do registru sčítacích obvodů a budov.

Podmínky

poskytování

stanovených

pro § 17

Poskytování důvěrných statistických údajů
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konkrétní data nebo produkty a podmínek (1) Orgány vykonávající státní statistickou službu
a) mohou si poskytnout navzájem důvěrné statistické údaje,
poskytování obecně

pokud je potřebují pro zajištění státní statistické služby, a to
způsobem, který zajišťuje ochranu jejich důvěrnosti; tímto
způsobem si mohou navzájem poskytnout též důvěrné
statistické údaje pro tvorbu statistiky Evropských
společenství,
b) mohou, jestliže je to nezbytné pro plnění jejich úkolů při
vytváření statistických informací, předat důvěrné statistické
údaje jiné osobě, která na základě smlouvy zajišťuje jejich
zpracování pro statistické účely,
c) mohou předat důvěrný statistický údaj do zahraničí,
jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jestliže
přejímající strana zajistí alespoň takovou ochranu tohoto
údaje, jaká je mu poskytována v České republice,
d) poskytnou důvěrný statistický údaj soudu, je-li to
nezbytné pro rozhodnutí o porušení povinnosti mlčenlivosti
stanovené tímto zákonem,
e) poskytují důvěrné statistické údaje pro účely tvorby
statistiky Evropských společenství v souladu s právem
Evropských společenství,
f) předávají důvěrné statistické údaje pro účely vědeckého
výzkumu na základě smlouvy, která stanoví splnění
podmínek ochrany těchto údajů a přesný způsob jejich
využití v souladu s právem Evropských společenství, a to
právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký
výzkum; údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé
určení zpravodajské jednotky, které se poskytnuté údaje
týkají,
g) předávají individuální údaje České národní bance pro
statistické účely, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků
vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika
nebo Česká národní banka vázána.
(2) Ve výjimečných případech mohou orgány vykonávající
státní statistickou službu důvěrný statistický údaj uveřejnit,
poskytnout nebo využít k jinému než statistickému účelu,
pokud tak stanoví zvláštní zákon7), nebo jestliže osoba, jíž se
tento údaj týká, dala k takovému zveřejnění, poskytnutí
nebo využití souhlas. Jde-li o údaj o právnické osobě, musí
být souhlas podepsán statutárním orgánem. Souhlas musí
mít písemnou formu a musí z něho být zřejmé, o jaký
důvěrný statistický údaj jde, jak a kým má být využit. Osoba,
jíž se údaj týká, může souhlas kdykoliv odvolat, odvolání
nemůže mít zpětnou účinnost.
(3) Nelze-li v určitém souboru stanoveném metodikou
statistického zjišťování získat více než jeden údaj, orgány
vykonávající státní statistickou službu mohou zveřejnit nebo
poskytnout i údaj týkající se jediného případu, pokud s
přihlédnutím k okolnostem nelze určit nebo zjistit, které
osoby se tento údaj týká.
(4) Na činnost osob uvedených v § 17 se při zpracování
důvěrných statistických údajů o fyzických osobách pro účely
statistické vztahuje zvláštní zákon) s výjimkou § 5 odst. 1
písm. c).
§ 18
Poskytování statistických informací a anonymních údajů
(1) Český statistický úřad seznamuje veřejnost s výsledky
statistických zjišťování prostřednictvím hromadných
sdělovacích prostředků, vlastních publikací i jiných médií a
způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále
a) poskytuje požadované vytvořené statistické informace
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bezplatně Parlamentu, prezidentu republiky, vládě,
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným
správním úřadům, soudům, České národní bance,
Bezpečnostní informační službě, Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu a orgánům územní samosprávy,
b) poskytuje vytvořené statistické informace a anonymní
údaje každému, kdo o to požádá, a to za úplatu ve výši
nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií, cenou
nosičů a s odesláním vytvořených statistických informací a
anonymních údajů,
c) může vypracovat a poskytnout další statistické informace,
a to na základě smlouvy za cenu stanovenou dohodou.
(2) Do zahraničí se poskytují statistické informace bezplatně,
jen je-li zajištěna vzájemnost, nebo pokud tak stanoví
mezinárodní smlouva nebo ujednání. Jinak platí pro
poskytování statistických informací do zahraničí ustanovení
odstavce 1 o poskytování statistických informací za úplatu.
(3) Statistické informace zveřejňuje Český statistický úřad ve
lhůtách, v rozsahu a způsobem, který předem oznámí ve
hromadných sdělovacích prostředcích, vlastních publikacích
i jiných médiích a dále způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(4) Statistickou informaci zjištěnou nebo vytvořenou
zpracováním získaných údajů ve statistice obyvatelstva lze
poskytnout a zveřejnit i tehdy, týká-li se jediného případu.
Tato informace nesmí obsahovat jméno a příjmení, rodné
číslo, úplné datum narození ani úplnou adresu místa pobytu
fyzické osoby, které se tyto údaje týkají. Rovněž nelze
poskytnout nebo zveřejnit údaj týkající se jediného případu,
pokud s přihlédnutím k okolnostem lze určit nebo zjistit,
které osoby se tento údaj týká.
(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně i pro
zveřejňování a poskytování statistických informací
ministerstvy, která vykonávají státní statistickou službu.
Mezinárodním organizacím poskytují ministerstva statistické
informace zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pokud
ministerstva poskytují jiné statistické informace, informují o
poskytnutí statistických informací Český statistický úřad.
§ 20a
(10) Údaje uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 s výjimkou
písm. g) jsou veřejné a je možné je poskytnout každému za
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
(11) Údaje uvedené v odstavci 6 písm. g) a odstavci 7 jsou
neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvům,
která zajišťují státní statistickou službu, a dále jinému
státnímu orgánu nebo orgánu územního samosprávného
celku, jestliže tento orgán bude k získání požadovaných
údajů oprávněn podle zvláštního zákona.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k

294

účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
Český statistický úřad seznamuje veřejnost s
výsledky statistických zjišťování prostřednictvím
hromadných sdělovacích prostředků, vlastních
publikací i jiných médií a způsobem umožňujícím
dálkový přístup – podrobněji viz výše.
Popis současných způsobů jejich využívání ve Statistika, plánování.
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Viz níže – manažerské shrnutí
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Registr sčítacích obvodů obsahuje údaje o přímé
lokalizaci evidovaných jevů – zákon však
nespecifikuje podrobněji pořizování těchto údajů,
v § 20a odst. 8 nicméně stanoví, že ČSÚ využívá
údaje získané z administrativních zdrojů,
z pravidelných statistických šetření a při sčítání
lidu, domů a bytů. Pokud v praxi nečiní tato
formulace problémy, není třeba ji měnit.
Předpokládáme, že ČSÚ využívá údaje z jiných
ISVS a ZABAGED®. Nicméně ze zákona
samotného přímo nevyplývá, jakým způsobem
jsou prostorové údaje získávány, a nelze tedy
s jistotou vyloučit duplicitní správu prostorových
dat.

Manažerské shrnutí

Zákon mj. zavádí registru sčítacích obvodů a
budov, který obsahuje i lokalizační údaje. U
dotčených subjektů veřejné správy by bylo
vhodné prověřit, jakým způsobem jsou získávány
prostorové údaje pro registr sčítacích obvodů a
budov, aby bylo možno s jistotou vyloučit
duplicitní správu dat.

Klíčová slova

Podpůrný, A688: Státní statistická služba, Český
statistický úřad, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE
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Zákon o svobodném přístupu k informacím
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

106/1999 Sb.
Podpůrný
A1261: Poskytování informací

Popis předpisu

Předpis upravuje pravidla pro poskytování
informací povinnými subjekty a dále upravuje
podmínky práva svobodného přístupu k těmto
informacím.

Gestor

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
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účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

ANO
Sdílení
dat
prostřednictvím
rozhraní
informačního systému je jedna z možností
poskytování informací dle tohoto zákona - § 4a
odst. 2 písm. e).
Poskytování
ANO
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování
Na základě žádosti – ve formátech podle obsahu
žádosti, zejména sdělením, poskytnutím kopie,
poskytnutím datového souboru, nahlédnutím do
dokumentu, sdílením dat prostřednictvím
rozhraní informačního systému, umožněním
dálkového přístupu, pokud možno v elektronické
podobě, zveřejněním, odkazem na zveřejněnou
informaci.
Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Lex generalis ohledně poskytování informací
právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon stanoví obecné podmínky poskytování
informací subjekty veřejné správy. Jedním
z možných způsobů poskytnutí informací je jejich
sdílení prostřednictvím rozhraní informačního
systému.
Klíčová slova

Podpůrný, A1261: Poskytování informací,
Ministerstvo vnitra, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: ANO, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Číslo předpisu
412/2005 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1061: Ochrana utajovaných
bezpečnostní způsobilost

informací

a
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Popis předpisu

Předpis upravuje zásady pro stanovení informací
jako informací utajovaných, podmínky pro
přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu,
zásady pro stanovení citlivých činností a
podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon
státní správy.

Gestor

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

neupravuje

§6
(1) Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci
stupně utajení Vyhrazené, jestliže jej nezbytně potřebuje k
výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem
oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované
informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen „oznámení“),
osvědčení fyzické osoby (§ 54) nebo dokladu (§ 80) a je
poučena, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní
předpis jinak (§ 58 až 62).
…
§ 11
(1) Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci
stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné, jestliže jej
nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné
činnosti, je držitelem platného osvědčení fyzické osoby
(§ 54) příslušného stupně utajení a je poučena, nestanoví-li
tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak (§ 58 až 62).
………….
§15
Podnikateli, který nezbytně k výkonu své činnosti potřebuje
přístup k utajované informaci
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a) stupně utajení Vyhrazené, lze umožnit přístup, pokud
1. doloží písemným prohlášením svou schopnost zabezpečit
ochranu utajovaných informací (dále jen „prohlášení
podnikatele“), nebo
2. je držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54),
b) stupně utajení Důvěrné a vyšší, lze umožnit přístup,
pokud je držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54)
příslušného stupně utajení,
nestanoví-li tento zákon jinak (§ 58 až 62).

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
Za předpokladu, že jsou prostorová data
evidována jako utajované informace, musí být
k jejich poskytnutí dodrženy zákonné podmínky –
viz § 6, § 11 a § 15.

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon upravuje zásady pro stanovení informací
jako informací utajovaných, podmínky pro
přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu,
zásady pro stanovení citlivých činností a
podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon
státní správy, nezabývá se prostorovými daty a
informacemi. Pokud má být NIPI rozvíjena na
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principu otevřeného sdílení dat, je v nereálné,
aby se v jejím rámci jakkoli nakládalo
s utajovanými
informacemi.
Z hlediska
poskytování informací má tento zákon význam
pouze jako rámec pro definování utajovaných
informací, které mohou být žadateli o jejich
poskytnutí odepřeny, resp. podmínky pro
poskytnutí utajovaných informací.
Klíčová slova

Méně významný, A1061: Ochrana utajovaných
informací
a
bezpečnostní
způsobilost,
Ministerstvo vnitra, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování:ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Číslo předpisu
522/2005 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1061: Ochrana utajovaných informací a
bezpečnostní způsobilost
Popis předpisu
Předpis stanoví seznam utajovaných informací
v oblasti působnosti ústředních správních úřadů.
Gestor

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
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veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Netýká se prostorových dat a informací. Pokud
by byla prostorová data pořizována v utajovaném
režimu, nelze s nimi pro NIPI počítat – resp. lze
předpokládat, že ochrana utajovaných informací
může být důvodem pro nesdílení dat.

Klíčová slova

Méně významný, A1061: Ochrana utajovaných
informací
a
bezpečnostní
způsobilost,
Ministerstvo vnitra, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování:NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Z hlediska prostorových dat a informací méně
významný předpis stanovící seznamy utajovaných
informací.
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Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Číslo předpisu
101/2000 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A851: Dozorová činnost v oblasti ochrany
osobních údajů
Popis předpisu
Předpis upravuje práva a povinnosti při
zpracování osobních údajů
Gestor předpisu
Úřad pro ochranu osobních údajů
Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy
Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení

NE
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Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon se nezabývá prostorovými daty. V rámci
rozvoje NIPI je třeba dostát podmínkám ochrany
osobních údajů tímto zákonem stanovených,
zejm. § 5 – povinnosti správce osobních údajů –
např. povinnost nesdružovat osobní údaje, které
byly získány k rozdílným účelům.
Klíčová slova

Méně významný, A1061: Ochrana utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilost, Úřad pro
ochranu osobních údajů, definice: NE, přesnost:
NE, sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Číslo předpisu
240/2000 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A338: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
o změně některých zákonů (krizový zákon)
Popis předpisu
Předpis stanoví působnost a pravomoc státních
orgánů a orgánů územních samosprávných celků
a práva a povinnosti právnických a fyzických osob
při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí
se zajišťováním obrany České republiky před
vnějším napadením, a při jejich řešení a při
ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za
porušení těchto povinností.
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Gestor

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
§9
k prostorovým informacím

(3) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k ochraně
kritické infrastruktury náležející do jejich působnosti
d) zašlou návrhy prvků kritické infrastruktury a prvků
evropské kritické infrastruktury Ministerstvu vnitra k
zařazení do seznamu podle § 10 odst. 1 písm. f); návrhy
prvků evropské kritické infrastruktury obsahují též informaci
o počtu členských států, které jsou závislé na jednotlivých
prvcích evropské kritické infrastruktury,
e) kontrolují plány krizové připravenosti subjektů kritické
infrastruktury a ochranu prvků kritické infrastruktury a
ukládají opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
kontrole,
g) poskytují Ministerstvu vnitra každé dva roky informaci o
provedených kontrolách subjektů evropské kritické
infrastruktury včetně informací o závažných zjištěních a
nařízených opatřeních.

Orgány krizové řízení
§ 26a
Zabezpečení závaznými geografickými podklady
(1) Orgány krizového řízení využívají při přípravě na krizové
situace a jejich řešení jednotné geografické podklady v
analogové nebo digitální formě.
(2) Jednotné geografické podklady musejí pro požadavky
součinnosti splňovat zásady interoperability a standardizace
všech zainteresovaných orgánů krizového řízení jak v
národním, tak i mezinárodním rozsahu.
(3) Jednotnými geografickými podklady pro plnění úkolů při
plánování krizových opatření a při řešení krizových situací
jsou státní mapová díla a další geografické produkty
vytvářené pro zajišťování obrany státu v souladu se
zvláštním právním předpisem.

Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
§2
- kritická infrastruktura
g) kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury
nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení, jehož
funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu),
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví
osob nebo ekonomiku státu,

- evropská kritická infrastruktura
h) evropskou kritickou infrastrukturou kritická infrastruktura
na území České republiky, jejíž narušení by mělo závažný
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dopad i na další členský stát Evropské unie,

- prvek kritické infrastruktury
i) prvkem kritické infrastruktury zejména stavba, zařízení,
prostředek nebo veřejná infrastruktura, určené podle
průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické
infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury,
považuje se za prvek evropské kritické infrastruktury,

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
§ 9 odst. 2 písm e)
Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k zajištění
připravenosti na řešení krizových situací v jejich působnosti
e) poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským
úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,…
§9 odst. 4 písm. e)
Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
e) poskytují si bezplatně a bez zbytečného odkladu údaje z
informačních systémů veřejné správy, které spravují, a to v
rozsahu nezbytném pro zajišťování připravenosti na krizové
situace a při jejich řešení, nebrání-li tomuto poskytnutí
zvláštní právní předpis.
§15 odst. 2
Příslušný správní úřad za účelem přípravy na krizové situace
a jejich řešení poskytuje hasičskému záchrannému sboru
kraje na vyžádání v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů
způsobem zajišťujícím dálkový přístup údaje vedené v
základním registru obyvatel, základním registru právnických
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osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
agendovém informačním systému evidence obyvatel,
informačním systému cizinců, registru silničních vozidel,
centrálním registru silničních vozidel a v registru řidičů.

Popis současných způsobů jejich využívání ve Krizové plánovaní
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Potenciálně mohou vznikat duplicity v rámci
pořizování krizových plánů, k nimž jsou
v současné době často vedeny GIS.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon stanoví podmínky k zajištění připravenosti
na krizové stavy, včetně zabezpečení závaznými
geografickými podklady (§26a), platí zde výjimka
dle § 4a odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením (viz
kapitola k tomuto zákonu). Potenciální duplicity
v pořizování prostorových dat je potřeba řešit
s orgány krizového řízení. S ohledem na
specifičnost oblasti krizového plánování a řízení
je otázkou, do jaké míry je žádoucí/bezpečné
zapojení do budoucí NIPI.
Klíčová slova

Podpůrný, A338: Zákon č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), Ministerstvo vnitra, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování:
ANO, duplicity nebo multiplicity: NE

Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon)
Číslo předpisu
462/2000 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A338: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
o změně některých zákonů (krizový zákon)
Popis předpisu
Prováděcí předpis k § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon),
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upravuje označování, evidence, manipulace a
ukládání písemností a jiných materiálů
obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při
určování osob ke styku se zvláštními
skutečnostmi, obsah činnosti a složení
bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce
s rozšířenou působností a náležitosti a způsob
zpracování krizového plánu.
Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu

307

Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Potenciálně mohou vznikat duplicity v rámci
pořizování krizových plánů, které jsou v současné
době často vedeny formou GIS – viz kapitola ke
krizovému zákonu.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Předpis se nedotýká prostorových dat, ostatní viz
kapitola ke krizovému zákonu.
Klíčová slova

Méně významný, A338: Zákon č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), Ministerstvo vnitra, definice:
NE, přesnost:NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Číslo předpisu
241/2000 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A821: Hospodářská opatření pro krizové stavy
Popis předpisu

Předpis upravuje přípravu hospodářských
opatření pro krizové stavy a přijetí
hospodářských opatření po vyhlášení krizových
stavů.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
§ 2 (1) j)
- infrastruktura k přípravě a přijetí
hospodářských opatření pro krizové stavy
1. stavby určené pro účely hospodářských opatření pro
krizové stavy ve vlastnictví České republiky, k nimž má
příslušnost hospodařit správní úřad,
2. stavby sloužící pro účely hospodářských opatření pro
krizové stavy, k nimž má Česká republika zřízeno věcné
břemeno a které jsou ve vlastnictví právnických nebo
podnikajících fyzických osob,
3. technické zabezpečení staveb podle bodu 1 vnitřními
rozvody inženýrských a telekomunikačních sítí, počínaje
přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí,
4. technologické vybavení staveb podle bodu 1,
5. pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro
dopravní obsluhu staveb podle bodu 1.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-
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Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Vzhledem k tomu, že hospodářská opatření pro
krizové stavy jsou součástí krizového plánování,
nelze ani zde vyloučit duplicity – platí tedy totéž,
co je uvedeno u krizového zákona.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nedotýká se prostorových dat, nicméně nelze
vyloučit, že dochází k jejich zpracování v rámci
plánování hospodářských opatření pro krizové
stavy. Platí totéž, co bylo uvedeno v kapitole
analýzy ke krizovému zákonu.
Klíčová slova

Méně významný, A821: Hospodářská opatření
pro krizové stavy, Ministerstvo vnitra, definice:
NE, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Číslo předpisu
239/2000 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A337: O integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Popis předpisu
Předpis vymezuje integrovaný záchranný systém,
stanoví složky integrovaného záchranného
systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví
zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc
státních
orgánů
a
orgánů
územních
samosprávných celků, práva a povinnosti
právnických a fyzických osob při přípravě na
mimořádné události a při záchranných a
likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva
před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí,
nouzového stavu, stavu ohrožení státu a
válečného stavu
Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra
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Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Orgány kraje
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu § 10
(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní
k prostorovým informacím

hasičský záchranný sbor kraje zřízený podle zvláštního
zákona. Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních
prací dále
i) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a
staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji,

Orgány obce
§ 15
(2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem
uvedeným v odstavci 1
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany
nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.

Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
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Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
Obecná povinnost správních úřadů i fyzických a
právnických osob poskytovat podklady pro
zpracování havarijních a poplachových plánů
může dopadnout i na prostorová data a
informace, platí obdobné zásady jako u krizového
plánování.
Popis současných způsobů jejich využívání ve Zpracování havarijních a poplachových plánů,
veřejném prostoru
operační řízení IZS.
Duplicity nebo multiplicity
NE ze zákona
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Obdobně jako u krizového plánování se v praxi
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit využívá GIS, zejména v operačním řízení.
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Agendy s prostorovým potenciálem:
§6 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
a) vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy
ohrožení a v rámci prevence podle zvláštních právních
předpisů sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by
mohly způsobit vznik mimořádné situace,

Orgány kraje
§ 10
(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní
hasičský záchranný sbor kraje zřízený podle zvláštního
zákona. Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních
prací dále
i) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a
staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji,

Orgány obce
§ 15
(2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem
uvedeným v odstavci 1
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany
nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.

Manažerské shrnutí

Specifická oblast IZS má obdobný charakter jako
krizové plánování, platí zde tedy obdobně to, co
bylo uvedeno k zákonu o krizovém řízení.

Klíčová slova

Podpůrný, A337: O integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra,
definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: ANO, duplicity nebo multiplicity:
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NE

Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému
Číslo předpisu
328/2001 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A337: O integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Popis předpisu
Prováděcí předpis k zákonu č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, upravuje podrobnosti
koordinace složek integrovaného záchranného
systému a zásad a způsobu zpracování zákonem
požadovaných dokumentů.
Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a -
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geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Havarijní plánování
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Platí, co bylo uvedeno v kapitole o zákonu č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému.
Klíčová slova

Méně významný, A337: O integrovaném
záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Ministerstvo vnitra, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování:NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Číslo předpisu
380/2000 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A337: O integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
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Popis předpisu

Prováděcí předpis k zákonu č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, upravující podrobnosti
postupů, způsobů, zásad a požadavků civilní
ochrany.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-
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Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Opět platí, co bylo uvedeno u zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů a č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů –
předpis se nezabývá prostorovými daty, nicméně
krizové a havarijní plánování se v praxi často
odehrává pomocí GIS.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Viz zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých
zákonů a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů.
Klíčová slova

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Méně významný, A337: O integrovaném
záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Ministerstvo vnitra, definice:NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

110/1998 Sb.
Méně významný

Popis předpisu

Předpis stanovující podrobnosti vyhlášení
nouzového stavu, stavu ohrožení státu a
válečného stavu.

Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
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Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Předpis se ani okrajově nezabývá prostorovými
daty a informacemi, z hlediska NIPI jde o méně
významný předpis.
Klíčová slova

Zákon o zajišťování obrany České republiky
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

Méně
významný,
Ministerstvo
obrany,
definice:NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

222/1999 Sb.
Méně významný
A1441: Zajišťování obrany České republiky
Předpis stanovuje povinnosti státních orgánů,
územních samosprávných celků a právnických a
fyzických osob k zajišťování obrany České
republiky
před
vnějším
napadením
a
odpovědnost za porušení těchto povinností.
Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 6
(1) Ministerstvo obrany (dále jen "ministerstvo") k
informacím

zajišťování obrany státu
d) vede soubornou evidenci věcných prostředků a
soubornou evidenci o fyzických osobách určených k
pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci určených k
zabezpečení ozbrojených sil navazující na evidenci vedenou
krajskými vojenskými velitelstvími,
i) vede soubornou evidenci objektů důležitých pro obranu
státu a objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu napadeny.
§ 33
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob, obsah a formu
vyznačení hranic újezdu v terénu a bezpečnostních a
ochranných pásem na území újezdu.

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Krajské úřady
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu § 7
Krajské úřady k zajišťování obrany státu
k prostorovým informacím

f) vedou soubornou evidenci o určených věcných
prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách
určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k
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pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
§ 7a
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování
obrany státu
c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které
lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu
ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném
rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,

Újezdní úřad
§ 33 (1)
g) pečuje o trvalé označení územních hranic újezdu,
odpovídá za vyznačení hranic újezdu v terénu a za vyznačení
bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu,

Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
- věcné prostředky
§2
(4) Věcnými prostředky jsou movité a nemovité věci ve
vlastnictví státu, územních samosprávných celků a
právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby,
které lze využít v zájmu zajišťování obrany státu.
§ 14
(1) Nepostačují-li věcné prostředky státu, může obecní úřad
obce s rozšířenou působností právnické nebo fyzické osobě,
která má věcné prostředky potřebné k zajišťování obrany
státu, uložit povinnost tyto prostředky pro obranu státu
poskytnout.
(2) Movité a nemovité věci a služby se stávají věcnými
prostředky rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
(3) Obecním úřadem obce s rozšířenou působností
příslušným pro vydání rozhodnutí
a) o nemovitém věcném prostředku je obecní úřad obce s
rozšířenou působností, v jehož obvodu se nemovitost
nachází.

- objekty důležité pro obranu státu
§ 29
(1) Objekty důležité pro obranu státu jsou pozemky a stavby
umístěné ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které
mají z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska
význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro
zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení
ozbrojených sil.
(2) Objekty důležité pro obranu státu jsou dále
a) pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu
a jiných majetkových práv státu vykonává ministerstvo nebo
právnická osoba jím zřízená nebo založená,
b) pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel,
c) pozemky, stavby a další objekty strategického významu,
které určí vláda,
d) pozemky a stavby, které za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu mohou mít strategický význam a které určí
vláda.
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- vojenské újezdy
§ 30
(1) Vojenský újezd je vymezená část území státu určená k
zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Újezd
tvoří územní správní jednotku. Způsob evidování
nemovitostí na území újezdu a označování hranic újezdu
stanoví zvláštní právní předpis.
(2) Újezd a újezdní úřady se zřizují, mění a ruší zvláštním
zákonem.

- bezpečnostní pásmo
(2) Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor uvnitř objektu
důležitého pro obranu státu určený k jeho ochraně před
účinky vnitřních vlivů nebo nepředvídatelných stavů, pro
zabezpečení spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví
nebo majetku osob. O bezpečnostních pásmech rozhoduje
ministerstvo a v terénu se vyznačují výstražnými tabulemi.

- ochranné pásmo
(3) Ochranným pásmem se rozumí prostor kolem objektu
důležitého pro obranu státu určený k jeho ochraně před
účinky vnějších vlivů, pro zabezpečení jeho spolehlivého
provozu a k ochraně života, zdraví nebo majetku osob.
(4) O hranici ochranného pásma rozhoduje ministerstvo po
dohodě s příslušným správním úřadem a po projednání s
vlastníkem přilehlého pozemku. Ochranné pásmo zřídí
ministerstvo opatřením obecné povahy. Hranice ochranných
pásem se v terénu vyznačují tabulemi.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§7
Krajské úřady k zajišťování obrany státu
f) vedou soubornou evidenci o určených věcných
prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách
určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k
pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
§ 7a
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování
obrany státu
c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které
lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu
ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném
rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,
§ 34
(1) Majetek na území újezdu, s výjimkou vneseného
majetku, smí být jen ve vlastnictví státu. Způsob evidování
nemovitostí na území újezdu a označování hranic újezdu
stanoví zvláštní právní předpis.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
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Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

ANO
§ 9a odst. 1
Ústřední správní úřady, správní úřady a orgány územních
samosprávných celků jsou povinny při plnění úkolů
zajišťování obrany státu vzájemně spolupracovat a
vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu informace z
informačních systémů, které vedou. Při plnění úkolů
zajišťování obrany státu využívají pracovišť krizového řízení,
pracovních a poradních orgánů zřízených podle zvláštních
právních předpisů, informační systémy krizového řízení,
provozované podle zvláštního právního předpisu, a
jednotné geografické podklady v souladu se zvláštním
právním předpisem. Vzájemnou spolupráci a výměnu
informací koordinuje ministerstvo.

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
Pozn. poskytování údajů a informací je v § 2 odst.
5 vymezeno tak úzce, že na případné poskytnutí
prostorových dat dle našeho názoru nedopadá.
Popis současných způsobů jejich využívání ve Obranné plánování
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny

Agendy s prostorovým charakterem
Krajské úřady
§7
Krajské úřady k zajišťování obrany státu
f) vedou soubornou evidenci o určených věcných
prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách
určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k
pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
§ 7a
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování
obrany státu
c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které
lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu

321

ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném
rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,

Újezdní úřad
§ 33 (1)
g) pečuje o trvalé označení územních hranic újezdu,
odpovídá za vyznačení hranic újezdu v terénu a za vyznačení
bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu,

Manažerské shrnutí

Zákon stanoví základní povinnosti k zajištění
obrany ČR. Z hlediska prostorových informací
platí výjimka dle § 4a odst. 4 zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
podstatným ustanovením je § 9a odst. 1 zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, který stanovuje povinnost využívat
jednotné geografické podklady v souladu
s krizovým zákonem – tedy prostor pro sdílení
dat. Z hlediska budoucího uspořádání NIPI je
třeba zohlednit bezpečnostní hledisko obranného
plánování, které odůvodňuje výše uvedenou
výjimku ze zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřičství, a které může případné zapojení
této oblasti státní správy do NIPI znemožnit.

Klíčová slova

Méně významný, A1441: Zajišťování obrany
České republiky, Ministerstvo obrany, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: ANO, poskytování:
NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Nařízení vlády o plánování obrany státu
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

51/2004 Sb.
Méně významný
A1441: Zajišťování obrany České republiky
Prováděcí předpis k zákonu č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, stanovuje
podrobnosti obsahu a způsobu zpracování plánu
obrany.
Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
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Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě S ohledem na plánovací činnost není vyloučeno
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit využití GIS obdobně jako u krizového plánování.
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní -
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úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Obdobně jako u krizového plánování je možné, že
v praxi probíhá obranné plánování za využití GIS.
Jde však o informaci nad rámec této analýzy.
Navíc je před dalším zkoumáním této otázky
potřeba vyřešit, zda vůbec má oblast obranného
plánování být začleněna do budoucí struktury
NIPI – viz kapitola k zákonu č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky.
Klíčová slova

Méně významný, A1441: Zajišťování obrany
České republiky, Ministerstvo obrany, definice:
NE, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení
věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k
pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího
příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o
vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
Číslo předpisu
280/1999 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1441: Zajišťování obrany České republiky
Popis předpisu

Prováděcí předpis k zákonu č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, který stanoví
postup při uplatňování požadavku na určení
věcných prostředků a jejich převzetí, postup při
uplatňování požadavku na určení fyzických osob
k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti
a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího
příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí
věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o
vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor
povolávacího příkazu.

Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
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Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky.

ANO
§1
Postup při uplatňování požadavku na určení věcných
prostředků
(1) Ministerstva, jiné správní úřady nebo subjekty
hospodářské mobilizace mohou již v míru, v souladu s
krizovými plány, písemně požádat příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností o určení věcných prostředků
pro splnění úkolů při zajišťování obrany státu. Požadavek na
určení věcných prostředků obsahuje zejména druhové
označení a další identifikační údaje věcného prostředku,
požadovaný počet věcných prostředků a odůvodnění tohoto
požadavku.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v souladu s
krizovými plány vybírají vhodné věcné prostředky k
zajišťování obrany státu a vedou jejich evidenci.
(3) Na výběru vhodných věcných prostředků pro zajišťování
obrany státu se na základě pověření obecního úřadu obce s
rozšířenou působností mohou podílet i ministerstva nebo
jiné správní úřady, pokud o určení věcných prostředků
požádaly. Plnou moc k výběru a kontrole vydá určeným
pracovníkům ministerstva nebo jiného správního úřadu
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Určený pracovník
před zahájením výběru nebo kontroly věcných prostředků
současně s předložením plné moci prokáže svoji totožnost.
(4) Územní vojenská správa předkládá na základě výběrů
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností návrh na
určení věcných prostředků pro zabezpečení ozbrojených sil
již ve formě vyplněného dodávacího příkazu.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě
výsledků výběrů rozhodne dodávacím příkazem, že se
movitá nebo nemovitá věc nebo služba stává věcným
prostředkem pro zajišťování obrany státu. Vybraný věcný
prostředek se stává předmětem následné kontroly podle §
10 písm. b) zákona, byl-li vlastníkovi věcného prostředku
doručen dodávací příkaz.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice -
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prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Platí, co bylo uvedeno u zákona č. 222/1999 Sb.,
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit o zajišťování obrany České republiky
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Agendy s prostorovým potenciálem:
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, § 1 odst. 2 – evidence věcných prostředků
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Platí, co bylo uvedeno u zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky a u nařízení
vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu.
Klíčová slova

Méně významný, A1441: Zajišťování obrany
České republiky, Ministerstvo obrany, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných
pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)
Číslo předpisu
141/2016 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1441: Zajišťování obrany České republiky
Popis předpisu

Prováděcí předpis k zákonu č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, který stanoví
způsob, obsah a formu vyznačení hranic
vojenských újezdů v terénu a způsob, obsah a
formu vyznačení bezpečnostních a ochranných
pásem na území vojenských újezdů.
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Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
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Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nezabývá se prostorovými daty a informacemi,
ale vyznačováním hranic vojenských újezdů
v terénu.
Klíčová slova

Méně významný, A1441: Zajišťování obrany
České republiky, Ministerstvo obrany, definice:
NE, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
Číslo předpisu
15/2015 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1441: Zajišťování obrany České republiky
Popis předpisu

Předpis ruší vojenský újezd Brdy a mění hranice
vojenských újezdů, zakládá nové obce a
dosavadní
katastrální
území
některých
vojenských újezdů přemísťuje na území jiných
krajů.

Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice

-

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky

ANO
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Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

§1
Zrušení vojenského újezdu Brdy
(1) Vojenský újezd Brdy a Újezdní úřad vojenského újezdu
Brdy se sídlem v obci Jince se uplynutím dne 31. prosince
2015 zrušují.
(2) Dnem 1. ledna 2016 se připojuje dosavadní katastrální
území vojenského újezdu Brdy
a) Borovno v Brdech k území obce Borovno,
b) Bratkovice v Brdech k území obce Bratkovice,
c) Dobřív v Brdech k území obce Dobřív,
d) Drahlín v Brdech k území obce Drahlín,
e) Felbabka v Brdech k území obce Felbabka,
f) Číčov v Brdech k území obce Spálené Poříčí,
g) Hvozdec v Brdech k území obce Hvozdec,
h) Chaloupky v Brdech k území obce Chaloupky,
i) Jince v Brdech k území obce Jince,
j) Křešín v Brdech k území obce Křešín,
k) Láz v Brdech k území obce Láz,
l) Malá Víska v Brdech k území obce Malá Víska,
m) Mirošov v Brdech k území obce Mirošov,
n) Míšov v Brdech k území obce Míšov,
o) Nepomuk v Brdech k území obce Nepomuk,
p) Obecnice v Brdech k území obce Obecnice,
q) Ohrazenice v Brdech k území obce Ohrazenice,
r) Podluhy v Brdech k území obce Podluhy,
s) Sádek v Brdech k území obce Sádek,
t) Strašice v Brdech k území obce Strašice,
u) Skořice v Brdech k území obce Skořice,
v) Štítov v Brdech k území obce Štítov,
w) Trokavec v Brdech k území obce Trokavec,
x) Těně v Brdech k území obce Těně,
y) Věšín v Brdech k území obce Věšín,
z) Vranovice v Brdech k území obce Vranovice a
za) Zaječov v Brdech k území obce Zaječov.
§2
Změna hranic vojenského újezdu Boletice a vznik nové
obce
(1) Hranice vojenského újezdu Boletice se mění tak, že z
dosavadních katastrálních území vojenského újezdu Boletice
se vyčleňuje katastrální území Polná na Šumavě.
(2) Na katastrálním území Polná na Šumavě vzniká nová
obec s názvem „Polná na Šumavě“.
(3) Hranice vojenského újezdu Boletice se mění tak, že se
připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu
Boletice
a) Březovík 1 a Březovík 2 k území obce Ktiš,
b) Hájenky k území obce Křišťanov,
c) Houbový Vrch a Maňávka u Českého Krumlova k území
obce Horní Planá,
d) Kraví Hora k území obce Kájov,
e) Mýtina u Želnavy k území obce Želnava a
f) Okrouhlík k území obce Chvalšiny.
§3
Změna hranic vojenského újezdu Březina
Hranice vojenského újezdu Březina se mění tak, že se
připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu
Březina
a) Cihelny u Podivic k území obce Podivice,
b) Chaloupky u Otaslavic k území obce Otaslavice,
c) Občiny u Drahan k území obce Drahany,
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d) Osinky u Krumsína k území obce Krumsín,
e) Ostatky u Křenůvek k území obce Myslejovice a
f) Žleb u Prostějoviček k území obce Prostějovičky.
§4
Změna hranic vojenského újezdu Hradiště a vznik nových
obcí
(1) Hranice vojenského újezdu Hradiště se mění tak, že z
dosavadních katastrálních území vojenského újezdu
Hradiště se vyčleňují katastrální území Bražec u Doupova,
Bražec u Těšetic a Doupovské Hradiště.
(2) Na katastrálních územích Bražec u Doupova a Bražec u
Těšetic vzniká nová obec s názvem „Bražec“.
(3) Na katastrálním území Doupovské Hradiště vzniká nová
obec s názvem „Doupovské Hradiště“.
(4) Hranice vojenského újezdu Hradiště se mění tak, že se
připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu
Hradiště
a) Albeřice u Hradiště k území obce Verušičky,
b) Kyselka u Hradiště k území obce Kyselka,
c) Okounov u Hradiště k území obce Okounov,
d) Podbořanský Rohozec u Hradiště I a Podbořanský
Rohozec u Hradiště II k území obce Podbořanský Rohozec,
e) Radonice u Hradiště k území obce Radonice,
f) Stráž u Hradiště I a Stráž u Hradiště II k území obce Stráž
nad Ohří,
g) Valeč u Hradiště k území obce Valeč a
h) Vojkovice u Hradiště I a Vojkovice u Hradiště II k území
obce Vojkovice.
§5
Změna hranic vojenského újezdu Libavá a vznik nových
obcí
(1) Hranice vojenského újezdu Libavá se mění tak, že z
dosavadních katastrálních území vojenského újezdu Libavá
se vyčleňují katastrální území Město Libavá, Město Libavá I,
Město Libavá II, Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov u Velkého
Újezdu I a Luboměř u Potštátu.
(2) Na katastrálních územích Město Libavá, Město Libavá I a
Město Libavá II vzniká nová obec s názvem „Město Libavá“.
(3) Na katastrálním území Kozlov u Velkého Újezdu a Kozlov
u Velkého Újezdu I vzniká nová obec s názvem „Kozlov“.
(4) Na katastrálním území Luboměř u Potštátu vzniká nová
obec s názvem „Luboměř pod Strážnou“.
(5) Hranice vojenského újezdu Libavá se mění tak, že se
připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu
Libavá
a) Domašov nad Bystřicí I k území obce Domašov nad
Bystřicí,
b) Hadinka k území obce Vítkov,
c) Hlubočky I, Hlubočky II, Hlubočky III a Hlubočky IV k území
obce Hlubočky,
d) Jívová I k území obce Jívová,
e) Mrsklesy na Moravě I k území obce Mrsklesy a
f) Nové Oldřůvky I k území obce Budišov nad Budišovkou.
§7
Změna hranic krajů
(1) Území Středočeského kraje a Plzeňského kraje se mění
tak, že dosavadní katastrální území vojenského újezdu Brdy
uvedená v § 1 odst. 2 písm. a), c), f), m) a n), t) až x) dnem 1.
ledna 2016 přecházejí z území Středočeského kraje do území
Plzeňského kraje.
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(2) Území Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje se
mění tak, že dosavadní katastrální území vojenského újezdu
Březina uvedená v § 3 písm. b) až f) dnem 1. ledna 2016
přecházejí z území Jihomoravského kraje do území
Olomouckého kraje.
(3) Území Karlovarského kraje a Ústeckého kraje se mění
tak, že dosavadní katastrální území vojenského újezdu
Hradiště uvedená v § 4 odst. 4 písm. c) až e) dnem 1. ledna
2016 přecházejí z území Karlovarského kraje do území
Ústeckého kraje.
(4) Území Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se
mění tak, že dosavadní katastrální území vojenského újezdu
Libavá uvedená v § 5 odst. 5 písm. b) a f) dnem 1. ledna
2016 přecházejí z území Olomouckého kraje do území
Moravskoslezského kraje.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

§ 11
Průzkum a odstranění ekologické nebo pyrotechnické
zátěže na vyčleňovaných katastrálních územích a zaměření
nových hranic obcí
(4) Zaměření nových hranic obcí, vyhotovení geometrických
plánů a označení nových hranic obcí trvalým způsobem
zajistí v případě, že na území obce budou prováděny
pozemkové úpravy na své náklady Ministerstvo zemědělství,
a to v rámci těchto pozemkových úprav. Zaměření nových
hranic obcí, vyhotovení geometrických plánů a označení
nových hranic obcí trvalým způsobem v ostatních případech
zajistí na své náklady ministerstvo.

Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
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Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nezabývá se prostorovými daty jako takovými,
stanoví území vojenských újezdů pomocí
katastrálních území a zaměření nových hranic
obcí.
Klíčová slova

Méně významný, A1441: Zajišťování obrany
České republiky, Ministerstvo obrany, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Číslo předpisu
219/1999 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
Popis předpisu

Předpis upravuje postavení, úkoly a členění
ozbrojených sil České republiky, jejich řízení,
přípravu a vybavení vojenským materiálem,
použití vojenské zbraně vojáky v činné službě a
náhradu škody.

Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice

ANO
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Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

- vojenské objekty
§2
(1) Vojenské objekty jsou objekty důležité pro obranu státu,
které slouží Ministerstvu obrany (dále jen "ministerstvo"),
Armádě České republiky (dále jen "armáda") a Hradní stráži
k zabezpečení výcviku, ubytování vojáků v činné službě,
uskladnění, uložení, ošetřování a opravám vojenského
materiálu nebo slouží k zabezpečení jejich úkolů. Vojenské
objekty jsou majetkem státu. Hospodaření s nimi přísluší
ministerstvu a jím zřízeným organizačním složkám státu.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Nelze zcela vyloučit duplicitní správu dat v rámci
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit operačního řízení armády (za využití GIS).
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
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Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Platí obdobně totéž, co u zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky - z hlediska
budoucího uspořádání NIPI je třeba zohlednit
bezpečnostní hledisko agendy zajišťování obrany
státu, které odůvodňuje výjimku dle § 4a odst. 4
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a které
může případné zapojení této oblasti státní správy
do NIPI znemožnit. V případě, že tedy oblast
obrany státu nebude do NIPI začleněna, není
nutno dále analyzovat potenciální duplicitu ve
správě prostorových dat.
Klíčová slova

Méně významný, A1441: Zajišťování obrany
České republiky, Ministerstvo obrany, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
Číslo předpisu
310/1999 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
Popis předpisu

Předpis stanoví právní poměry a podmínky pro
pobyt ozbrojených sil jiných států na území České
republiky.

Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice

NE
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Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
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prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Klíčová slova

Předpis se ani okrajově nedotýká oblasti
prostorových dat a informací.
Méně významný, Ministerstvo obrany, definice:
NE, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených
k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona
Číslo předpisu
309/2000 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1602: Obranná standardizace, katalogizace a
státní ověřování jakosti výrobků a služeb
určených k zajištění obrany státu
Popis předpisu
Předpis upravuje přistupování České republiky ke
standardizačním dohodám NATO, katagolizaci a
státní ověřování jakosti.
Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
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Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nezabývá se prostorovými daty a informacemi,
obecně stanoví podmínky pro obrannou
standardizaci
(tj.
přistupování
ČR
ke
standardizačním dohodám NATO – tzv. STANAG,
tvorba českého obranného standardu a způsob
jeho provádění), katalogizaci a státní ověřování.
Prostorovými daty se nicméně mohou zabývat (a
zabývají jednotlivé) STANAG, resp. české obranné
standardy.
Klíčová slova

Méně
významný,
A1602:
Obranná
standardizace, katalogizace a státní ověřování
jakosti výrobků a služeb určených k zajištění
obrany státu, Ministerstvo obrany, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE
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Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Číslo předpisu
585/2004
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A840: Zajišťování výkonu branné povinnosti a
vojenská evidence
Popis předpisu
Předpis upravuje brannou povinnost, vojenské
správní úřady, vojenskou činnou službu, odvodní
řízení, výslužbu, posuzován zdravotní způsobilosti
vojáků, vojenskou evidenci a stanovení nebo
úpravu vojenské hodnosti.
Gestor předpisu
Ministerstvo obrany
Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
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definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nezabývá se prostorovými daty ani okrajově.
Klíčová slova

Méně významný, A840: Zajišťování výkonu
branné povinnosti a vojenská evidence,
Ministerstvo obrany, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování:NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o zpravodajských službách České republiky
Číslo předpisu
153/1994
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1142: Agenda zpravodajských služeb ČR
Popis předpisu

Gestor předpisu

Předpis mj. upravuje postavení, působnost,
koordinaci, spolupráci a kontrolu zpravodajských
služeb České republiky, ukládání úkolů
zpravodajským službám, podávání zpráv těmito
službami a poskytování informací zpravodajským
službám.
Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
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Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nezabývá se prostorovými daty ani okrajově,
nicméně lze předpokládat, že zpravodajské
služby budou chtít mít přístup k maximu
informací,
které
bude
NIPI
obsahovat/zpřístupňovat.
Klíčová slova

Zákon o Vojenském zpravodajství
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

Méně
významný,
A1142:
Agenda
zpravodajských služeb ČR, Ministerstvo obrany,
definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování:NE, duplicity nebo multiplicity: NE

289/2005
Méně významný
A1142: Agenda zpravodajských služeb ČR
Předpis zřizuje Vojenské zpravodajství, upravuje
postavení jeho příslušníků, prostředky získávání
informací,
vedení
evidencí
vojenským
zpravodajstvím
a
kontrolu
vojenského
zpravodajství.
Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
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Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nezabývá se prostorovými daty ani okrajově,
nicméně lze předpokládat, že zpravodajské
služby budou chtít mít přístup k maximu
informací,
které
bude
NIPI
obsahovat/zpřístupňovat.
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Klíčová slova

Méně
významný,
A1142:
Agenda
zpravodajských služeb ČR, Ministerstvo obrany,
definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
Číslo předpisu
300/2013
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1143: Vojenská policie
Popis předpisu

Gestor předpisu

Předpis upravuje postavení, působnost, řízení a
organizaci vojenské policie, povinnosti a
oprávnění vojenského policisty.
Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
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právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nezabývá se prostorovými daty ani okrajově.
Klíčová slova

Méně významný, A1143: Vojenská policie,
Ministerstvo obrany, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování:NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Číslo předpisu
151/1997 Sb.
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

Předpis upravuje způsoby oceňování věcí, práv a
jiných majetkových hodnot a služeb pro účely
stanovené zvláštními předpisy.
Ministerstvo financí
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Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),
vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení
zákona o oceňování majetku (oceňovací
vyhláška).

ANO
- budova
§3
(1) stavby pozemní, kterými jsou
(a) budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a
navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a
střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými
užitkovými prostory,

- podlahová plocha jednotky
§8
(5) Podlahová plocha jednotky, kterou je byt nebo nebytový
prostor, nebo která zahrnuje byt nebo nebytový prostor, je
součtem všech plošných výměr podlah jednotlivých
místností nebo místností v prostorově oddělené části domu
a prostor užívaných výhradně s nimi. Způsob určení
plošných výměr stanoví vyhláška.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§ 10
(2) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické
znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její
části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s
vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se
ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních
smlouvách.
(3) Nejsou-li při zpracování cenové mapy sjednané ceny
stavebních pozemků podle odstavce 2 v dané obci k
dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají
úrovni sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni
vypracování cenové mapy, určí se ceny na základě
porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v
dané obci nebo v jiných srovnatelných obcích spadajících do
stejné skupiny podle počtu obyvatel; skupiny obcí stanoví
vyhláška. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z
obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti
pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce uvedou v
textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další
vysvětlivky. Podrobnější metodiku zpracování cenových
podkladů pro cenovou mapu stanoví vyhláška.
(4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku určit podle
odstavce 2 nebo 3, do cenové mapy se cena takového
pozemku neuvede a pozemek se oceňuje podle odstavce 1
druhé věty.
(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny
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předkládá obec před jejím vydáním Ministerstvu financí k
vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením
Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku.
(6) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou
vyhláškou obce doplňují cenové mapy o nové ceny
stavebních pozemků. Změní-li se sjednaná cena, účel užití
nebo stavební vybavenost pozemku, určí se nová cena
pozemku způsobem podle odstavce 2 nebo 3. Přitom platí
postup podle odstavce 5.

Podmínky poskytování stanovených pro § 10
konkrétní data nebo produkty a podmínek (7) Obec umožní nahlédnout bezplatně do cenové mapy
pozemků vedené touto obcí každému, kdo o to požádá.
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu

-

-

Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

podlahová plocha je definována odlišně
od nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o
úpravě některých záležitostí souvisejících
s bytovým spoluvlastnictvím (§ 3 odst. 1),
a od vyhlášky č. 269/2015 Sb., o
rozúčtování nákladů na vytápění a
společnou přípravu teplé vody pro dům
(§ 2 písm. d)).
Budova je definována odlišně od § 2
písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí a § 3 písm. a)
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.

NE
-

ANO
§ 10 odst. 7 – nahlédnutím do cenové mapy

Popis současných způsobů jejich využívání ve Získání informací o cenách stavebních pozemků.
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
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prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Obsahuje základní ustanovení o cenové mapě
stavebních pozemků, kterou zpracovává obec –
dochází ke zpracování prostorových informací
nad daty (mapou v měřítku 1:5000 a
podrobnějším), není stanovena elektronická
forma. Digitální cenová mapa by nicméně
přinesla řadu výhod svým uživatelům – ať už
možnost začlenění do NIPI, snadnější aktualizaci
a manipulaci s informacemi. De lege ferenda je
ke zvážení obligatorní digitální forma cenové
mapy – nicméně je třeba v rámci RIA zjistit u
obcí, které cenové mapy zpracovávají, zda by
tato legislativní změna neměla příliš velké
dopady na jejich rozpočet – resp. zda by tyto
dopady byly ospravedlnitelné lepší dostupností
dat. Další možností je stanovení povinného
zveřejnění digitální cenové mapy online,
v případě, že ji v této formě obec zpracovává.
Pozn.: byť jde z hlediska prostorových dat o
okrajovou záležitost, doporučujeme de lege
ferenda sjednotit pojmy podlahová plocha a
budova v jednotlivých předpisech – viz výše.
Klíčová slova

Méně významný, Ministerstvo financí, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování:
ANO, duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
Číslo předpisu
441/2013 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor

Prováděcí předpis k zákonu č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku, stanovuje ceny, koeficienty,
přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění
způsobů oceňování věcí, práv a jiných
majetkových hodnot.
Ministerstvo financí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
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Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů

ANO
Příloha č. 1
- zastavěná plocha stavby
plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce
svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží
do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

- zastavěná plocha nadzemní části stavby
plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce
svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné
roviny.

- zastavěná plocha podzemní části stavby
plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce
svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné
roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

- zastavěná plocha podlaží
plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy
tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových
konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů
poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším
obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých
konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U
zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových
svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena
ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné
roviny.

- podlahová plocha
plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně
upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v
úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí.
Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých
konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např.
omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se
místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha
vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu
vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

348

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice Viz zákon o oceňování majetku
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Viz zákon o oceňování majetku
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Z hlediska prostorových dat méně významný
předpis, nicméně obsahuje upřesnění některých
pojmů a obsah cenové mapy. Neobsahuje však
ustanovení o poskytování či sdílení prostorových
dat. Obecně platí totéž, co u zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku.
Klíčová slova

Méně významný, Ministerstvo financí, definice:
NE, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování:ANO,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o
způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a
o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
Číslo předpisu
326/2000 Sb.
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Druh předpisu
Kód a název agendy

Méně významný
A343: Obecní zřízení (zákon o obcích)

Popis předpisu

Prováděcí předpis upravuje způsob označování
ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
způsob použití a umístění čísel k označení budov,
náležitosti ohlášení o přečíslování budov a
postup a oznamování přidělení čísel a doklady
potřebné k přidělení čísel.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze,
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku).

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
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Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nezabývá se přímo prostorovými daty, ale
označováním prostorových objektů v terénu.
Klíčová slova

Méně významný, A343: Obecní zřízení (zákon o
obcích), Ministerstvo vnitra, definice: NE,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Číslo předpisu
185/2001 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1186: Odpadové hospodářství
Popis předpisu

Předpis stanoví pravidla pro předcházení vzniku
odpadů a pro nakládání s nimi, práva a
povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
působnost orgánů veřejné správy v odpadovém
hospodářství.
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Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

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

ANO
§4
Další základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

- zařízení
f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část
stavby,

- skládka
i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním
předpisem a provozované ve třech na sebe bezprostředně
navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného
původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů
a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou
skladování odpadů podle písmene h),

Způsob tvorby prostorových dat a informací o Neupravuje, nicméně registr míst zpětného
prostorových objektech nebo citace ustanovení odběru dle § 37s v praxi funguje nad mapou.
konkrétního předpisu o tomto popisu
Vzhledem k tomu, že jde o ISVS, měl by registr
splňovat podmínky § 4a odst. 4 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřičství, tedy jako
podklad užívat ZABAGED®, ve skutečnosti tomu
tak není.
Správa prostorových dat o prostorových § 39
objektech konkrétní osobou nebo orgánem (9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, PCB,
odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících
veřejné moci nebo citace ustanovení evidenci a evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných
konkrétního předpisu o správě prostorových dat odpadů vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany
zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s ministerstvem.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
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Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Agendy s prostorovým potenciálem:
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, § 37 s – registr míst zpětného odběru
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Zákon sám neupravuje správu, pořizování,
poskytování či sdílení prostorových dat. Agendou
s prostorovým charakterem je registr míst
zpětného odběru – zákon nestanoví povinnost
vést ho formou mapy, v praxi se tak ale děje,
avšak bez dodržení zákona o zeměměřictví – viz
výše.
Klíčová slova

Méně
významný,
A1186:
Odpadové
hospodářství, Ministerstvo životního prostředí,
definice: ANO, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: NE, duplicity nebo multiplicity: NE

Zákon České národní rady o státní památkové péči
Číslo předpisu
20/1987 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A434: Památková péče
Popis předpisu

Předpis upravuje kulturní památky, jejich
prohlašování a péči o ně, dále upravuje
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Gestor předpisu

archeologické výzkumy a nálezy, orgány a
organizaci státní památkové péče.
Ministerstvo kultury

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány odborná organizace státní památkové péče
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu § 32
(2) Odborná organizace státní památkové péče
k prostorovým informacím
d) vede ústřední seznam kulturních památek,

Vazby na související právní předpisy

-

-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

NE
Neobsahuje přímo definici, nicméně obsahuje
způsob prohlášení nemovitých a movitých věcí za
kulturní památky, památkových rezervací a zón.

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§7
Evidence kulturních památek
(1) Kulturní památky, národní kulturní památky, památkové
rezervace, památkové zóny, ochranné pásmo nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace nebo památkové zóny se zapisují do
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky
(dále jen "ústřední seznam"). Ústřední seznam vede
odborná organizace státní památkové péče.
(2) Odborná organizace státní památkové péče po zápisu do
ústředního seznamu podle tohoto zákona ohlásí
příslušnému katastrálnímu úřadu údaje a popřípadě změny
těchto údajů týkající se ochrany nemovitostí podle tohoto
zákona zapisované do katastru nemovitostí podle
katastrálního zákona.
(3) Odborná organizace státní památkové péče vyrozumí o
zápisu kulturní památky do ústředního seznamu, jakož i o
zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku (§
8) vlastníka kulturní památky, krajský úřad a obecní úřad
obce s rozšířenou působností. Jde-li o nemovitou kulturní
památku, vyrozumí kromě toho také stavební úřad1). U
archeologického nálezu prohlášeného za kulturní památku
vyrozumí též Archeologický ústav Akademie věd České
republiky.
(4) Vlastník kulturní památky je povinen oznámit odborné
organizaci státní památkové péče každou změnu vlastnictví
(správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění.
Oznámení musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději
do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.
(5) Podrobnosti o evidenci kulturních památek stanoví

§ 7 – zápis do Ústředního seznamu kulturních
památek a zápis ochrany nemovitosti do katastru
nemovitostí (podrobnosti viz § 38 katastrální
vyhlášky).
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obecně závazný právní předpis.

Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
V oblasti památkové péče existuje portál
integrovaného informačního systému památkové
péče, který obsahuje řadu prostorových dat a
informací. Jejich zkoumání jde nad rámec analýzy
právních předpisů.
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

§ 7 evidence kulturních památek
Přestože zákon neukládá pořizování prostorových
dat a informací, existuje portál integrovaného
informačního systému památkové péče, který
není právně zakotven.
Předpis se nezabývá prostorovými daty a
informacemi, nicméně v této oblasti se jich
zpracovává velké množství v souladu s projektem
digitalizace ústředního seznamu kulturních
památek (na základě usnesení vlády ČR ze dne
19. 12. 2007 č. 1440 k digitalizaci Ústředního
seznamu kulturních památek) a z portálu
integrovaného informačního systému památkové
péče. V rámci rozvoje NIPI je potřeba obsah
portálu podrobněji zmapovat a případně
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navrhnout legislativní změny, které by odrážely
současný stav digitalizace.
Klíčová slova

Méně významný, A434: Památková péče,
Ministerstvo kultury, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní
rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Číslo předpisu
66/1988 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A434: Památková péče
Popis předpisu

Gestor předpisu

Prováděcí předpis k zákonu České národní rady č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, který
upravuje zejména prohlašování věcí za kulturní
památky, památkové zóny, evidenci kulturních
památek a ochranná pásma.
Ministerstvo kultury

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Odborná organizace státní památkové péče
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).

NE
neobsahuje

Památkové zóny
(k § 6 zákona)
§2
(1) Pro prohlášení památkové zóny podle § 6 odst. 1 zákona
je určující charakteristika významných kulturních hodnot
území, vymezení hranice památkové zóny, popis předmětu
ochrany a péče, stanovení podmínek pro stavební a další
činnosti směřující k ochraně území a zvýšení kvality
životního prostředí.
(2) Území památkové zóny, popřípadě jejího ochranného
pásma, je-li zřízeno, vyznačí příslušný orgán územního
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plánování při pořizování územně plánovacích podkladů a
územně plánovací dokumentace v souladu se zvláštními
předpisy. Nebyla-li pro území památkové zóny zpracována
potřebná územně plánovací dokumentace, nebo je-li
současná územně plánovací dokumentace v rozporu se
zájmy státní památkové péče na území památkové zóny, dá
ministerstvo kultury podnět příslušnému orgánu územního
plánování k pořízení potřebné územně plánovací
dokumentace, jejímu doplnění či změně.
(3) Ministerstvo kultury oznámí prohlášení území za
památkovou zónu odborné organizaci k vyznačení do
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky
(dále jen "Ústřední seznam").
§ 17
(1) Vymezení ochranného pásma obsahuje určení předmětu
ochrany, důvod vymezení, popis hranice ochranného pásma,
kopii pozemkové mapy se zákresem průběhu hranic
ochranného pásma a stanovení podmínek pro činnosti v
ochranném pásmu.
(2) Vymezení ochranného pásma obecní úřad obce s
rozšířenou působností oznámí odborné organizaci,
příslušným orgánům územního plánování a příslušnému
stavebnímu úřadu.

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

Evidence kulturních památek
(k § 7 zákona)
§3
(1) Ústřední seznam je souborem základních údajů, které
určují kulturní památku, památkovou rezervaci a
památkovou zónu. Tvoří jej stejnopis o prohlášení věci za
kulturní památku, památkovou rezervaci a památkovou
zónu, rejstřík, evidenční listy a dokumentace včetně
fotografií. Do Ústředního seznamu se rovněž zapíší dotčené
parcely a vykreslí se hranice v kopiích pozemkových map.
(2) V Ústředním seznamu se vyznačí prohlášení kulturní
památky za národní kulturní památku a vymezení jejího
ochranného pásma. Dále se vyznačí, že kulturní památka se
nachází na území prohlášeném za památkovou rezervaci,
památkovou zónu nebo v ochranném pásmu. Průběžně se
vyznačují změny vlastnictví kulturních památek a jejich
přemístění; u nemovitých kulturních památek se vyznačí
také změny jejich využití. V Ústředním seznamu se vyznačí i
zrušení prohlášení věci za kulturní památku.
(3) Do Ústředního seznamu zapíše odborná organizace i
kulturní památky vedené v dosavadních státních seznamech
podle dřívějších právních předpisů.
§5
Ústřední seznam a seznamy kulturních památek správních
obvodů krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností jsou veřejně přístupné, jde-li o údaje o
nemovitých kulturních památkách. V případě údajů o
movitých kulturních památkách mohou do Ústředního
seznamu a seznamů kulturních památek správních obvodů
krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností nahlížet vlastník movité kulturní památky, osoby
při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro
plnění svých úkolů, osoby pro studijní účely na základě
písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo
příslušné kulturní instituce a osoby pro vědeckovýzkumné
účely na základě písemného potvrzení zadavatele
výzkumného úkolu; ostatní osoby tak mohou učinit pouze s

357

písemným souhlasem vlastníka.
§6
(1) Odborná organizace oznámí příslušnému katastrálnímu
úřadu k vyznačení v katastru nemovitostí veškeré zápisy do
Ústředního seznamu, které se týkají evidence nemovitostí.
K oznámení se připojí kopie pozemkových map se zákresem
průběhu hranic památkově chráněných nemovitostí a jejich
ochranných pásem a listina s uvedením všech dotčených
parcel podle obcí, katastrálních území a parcelních čísel
podle evidence v katastru nemovitostí, včetně způsobu
ochrany těchto nemovitostí.
(2) Odborná organizace zašle příslušným orgánům
územního plánování kopie pozemkových map se zákresem
průběhu hranic památkově chráněných nemovitostí.

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

§5
Ústřední seznam a seznamy kulturních památek správních
obvodů krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností jsou veřejně přístupné, jde-li o údaje o
nemovitých kulturních památkách. V případě údajů o
movitých kulturních památkách mohou do Ústředního
seznamu a seznamů kulturních památek správních obvodů
krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností nahlížet vlastník movité kulturní památky, osoby
při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro
plnění svých úkolů, osoby pro studijní účely na základě
písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo
příslušné kulturní instituce a osoby pro vědeckovýzkumné
účely na základě písemného potvrzení zadavatele
výzkumného úkolu; ostatní osoby tak mohou učinit pouze s
písemným souhlasem vlastníka.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice
prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE

ANO
§ 5 – údaje o nemovitých památkách jsou veřejně
přístupné, u movitých památek je přístup
omezen na jejich vlastníky, osoby vykonávající
státní správu a pro studijní účely.
Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě Předpis sice nepředpokládá digitální vedení
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prostorových dat a návrh na odstranění duplicit seznamu památek, v praxi ovšem existuje portál
nebo multiplicit
integrovaného informačního systému památkové
péče – viz zákon o památkové péči
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Obdobně jako u zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči – de lege ferenda by bylo
vhodné upravit znění předpisu tak, aby odrážel
aktuální vývoj v digitalizaci na poli památkové
péče.
Klíčová slova
Méně významný, A434: Památková péče,
Ministerstvo kultury, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o požární ochraně
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

133/1985 Sb.
Méně významný
A341: Požární ochrana
Zákon stanovuje povinnosti ministerstev a jiných
správních úřadů, právnických a fyzických osob a
jednotek požární ochrany, postavení a
působnosti orgánů státní správy a samosprávy na
úseku požární ochrany za účelem ochrany života
a zdraví občanů a majetku před požáry a pro
poskytování pomoci při živelních pohromách a
jiných mimořádných událostech.
Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Kraj
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu § 27
(2) Rada kraje
k prostorovým informacím

b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení
2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,

Obec a obecní úřad
§ 29
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární
ochrany
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k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich
trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení
požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných -
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právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Agendy s prostorovým potenciálem

Klíčová slova

Méně významný, A341: Požární ochrana,
Ministerstvo vnitra, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE

- Obce a kraje stanovují zdroje vody pro hašení
požárů.

Předpis se přímo nezabývá prostorovými daty a
informacemi, z hlediska rozvoje NIPI je ke zvážení
požadavek na tvorbu evidence zdrojů vody pro
hašení požárů a její zapojení do NIPI.

Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Číslo předpisu
164/2001 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A471: Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních
minerálních vod
Popis předpisu
Předpis stanoví podmínky pro vyhledávání,
ochranu, využívání a další rozvoj přírodních
léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních
vod určených zejména k dietetickým účelům,
přírodních léčebných lázní a lázeňských míst.
Gestor předpisu

Ministerstvo zdravotnictví

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 35
(2) Ministerstvo
informacím

d)
spravuje informační systém, a to zejména registr přírodních
léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, uživatelů
těchto zdrojů, ochranných pásem zdrojů, evidenci ostatních
zdrojů minerálních vod, registr přírodních léčebných lázní a
lázeňských míst,
e)
předkládá katastrálnímu úřadu grafické a písemné podklady
pro potřeby evidence ochranného pásma I. stupně a
vnitřního území lázeňského místa,

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
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Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí

ANO
§2

- přírodní léčivý zdroj
(1) Přírodním léčivým zdrojem je přirozeně se vyskytující
minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost
vhodnou pro léčebné využití, a o tomto zdroji je vydáno
osvědčení podle tohoto zákona. Peloidem se rozumí
rašelina, slatina nebo bahno. Minerální vodou pro léčebné
využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda
původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek
nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného
oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví
významného chemického prvku anebo která má u vývěru
přirozenou teplotu vyšší než 20 °C nebo radioaktivitu radonu
nad 1,5 kBq/l.

- zdroj přírodní minerální vody
(2) Zdrojem přírodní minerální vody je přirozeně se
vyskytující podzemní voda původní čistoty, stálého složení a
vlastností, která má z hlediska výživy fyziologické účinky
dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo
jiných součástí, které umožňují její použití jako potraviny a k
výrobě balených minerálních vod, a o tomto zdroji bylo
vydáno osvědčení podle tohoto zákona.

- přírodní léčebné lázně
(3) Přírodními léčebnými lázněmi se rozumí soubor
zdravotnických a jiných souvisejících zařízení sloužících k
poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, (dále jen
„lázeňská péče“) stanovený za přírodní léčebné lázně podle
tohoto zákona.

- lázeňské místo
(4) Lázeňským místem se rozumí území nebo část území
obce nebo více obcí, v němž se nacházejí přírodní léčebné
lázně, stanovené za lázeňské místo podle tohoto zákona.
§ 21
Stanovení ochranných pásem
(1)
K ochraně zdroje před činnostmi, které mohou nepříznivě
ovlivnit jeho chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti,
jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost
zdroje, stanoví ochranná pásma ministerstvo vyhláškou.
(2)
Návrh ochranného pásma musí vycházet z analýzy rizik
ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje.
Ochranná pásma se stanoví tak, aby bylo dosaženo
sledovaného účelu a oprávněné zájmy právnických a
fyzických osob byly na dotčeném území omezeny pouze v
míře nezbytně nutné. Ochranná pásma se stanoví zpravidla
ve dvou stupních.
(3)
Ochranná pásma jednotlivých zdrojů se stanoví na základě
odborných posudků zpracovaných osobou s odbornou
způsobilostí. Vyhláškou ministerstva lze rovněž ochranná
pásma měnit nebo rušit, pokud se důvody pro jejich
stanovení podle tohoto zákona změnily nebo zanikly.
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(4)
Návrh na stanovení ochranných pásem ministerstvo
projedná s dotčenými správními úřady podle zvláštních
právních předpisů a s obcemi, na jejichž území mají být
ochranná pásma stanovena. Dotčené správní úřady a obce
jsou povinny zaslat ministerstvu své stanovisko do 60 dnů
ode dne doručení výzvy ministerstva ke sdělení stanoviska.
Pokud v této lhůtě stanovisko dotčené správní úřady a obce
ministerstvu nezašlou, má se za to, že k návrhu ochranných
pásem nemají připomínky.
(5)
Náklady spojené se stanovením ochranných pásem hradí
uživatel zdroje, nemá-li zdroj uživatele, hradí tyto náklady
ministerstvo. Náklady na změnu již existujících ochranných
pásem hradí ten, na jehož návrh má dojít k úpravě
ochranného pásma.
§ 22
Ochranné pásmo I. stupně
(1)
Ochranné pásmo I. stupně se stanoví pro území zahrnující
zpravidla okolí výstupu zdroje.
(2)
U přírodního léčivého zdroje minerální vody a plynu a u
zdroje přírodní minerální vody se ochranné pásmo stanoví
zpravidla pro území vymezené kruhem o poloměru 50 m od
zdroje, není-li na základě hydrogeologického šetření nutno
stanovit jinak. V takovém případě se v ochranném pásmu I.
stupně k zabezpečení bezprostřední ochrany jímání zdroje
vymezí zpravidla v rozsahu 10 x 10 m okolo zdroje pásmo
fyzické ochrany zdroje, v němž se mohou provádět jen
činnosti spojené s ochranou a využitím zdroje. U přírodního
léčivého zdroje peloidu se ochranné pásmo stanoví zpravidla
pro území vymezené hranicemi ložiska peloidu.
§ 23
Ochranné pásmo II. stupně
(1)
Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně zřídelní
struktury zdroje, popřípadě infiltračního území zřídelní
struktury zdroje nebo jeho části nebo infiltračního území
zdroje nebo jeho části. Ochranné pásmo přírodního léčivého
zdroje peloidu se stanoví zejména k ochraně hydraulických
poměrů zdroje.
(2)
V rámci ochranného pásma II. stupně lze vymezit dílčí pásma
s rozdílným stupněm ochrany.
(4)
Ochranné pásmo II. stupně se vymezí v základní mapě v
měřítku 1: 10 000 a zakreslí se též do základní mapy v
měřítku 1: 50 000.
§ 24
Hranice ochranných pásem
(1)
Při stanovení hranic ochranného pásma se přihlíží k hranicím
jednotlivých parcel podle katastru nemovitostí, případně k
přirozeným a umělým hranicím v terénu.
(2)
Hranice ochranného pásma I. stupně se na přístupových
komunikacích vedoucích ke zdroji nebo na jiných vhodných
místech označí tabulkami se státním znakem a s nápisem
„Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů“ nebo
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„Ochranné pásmo I. stupně zdroje přírodní minerální vody“,
je-li ministerstvem stanoven zákaz vstupu, pak tabulka bude
obsahovat též nápis „nepovolaným vstup zakázán“. Pásmo
fyzické ochrany zdroje se označí tabulkami s nápisem
„Pásmo fyzické ochrany přírodního léčivého zdroje“ nebo
„Pásmo fyzické ochrany zdroje přírodní minerální vody“, je-li
ministerstvem stanoven zákaz vstupu, pak tabulka bude
obsahovat též nápis „nepovolaným vstup zakázán“. Vyhláška
ministerstva o stanovení ochranného pásma může stanovit,
že ochranné pásmo I. stupně a pásmo fyzické ochrany zdroje
se oplotí.
(3)
Hranice ochranného pásma II. stupně se označí jen v
nezbytně nutných případech, například v místech křížení
hranice ochranného pásma s komunikací, stanoví-li tak
vyhláška ministerstva, kterou se stanoví ochranná pásma.
(4)
Označení hranic ochranných pásem v terénu, případně
oplocení provede na své náklady uživatel zdroje. Pokud není
uživatel zdroje určen, hradí náklady na označení hranic
ochranných pásem ministerstvo. Hranice ochranných pásem
se vyznačí v územně plánovací dokumentaci.
§ 30
Vnitřní území lázeňského místa, hranice lázeňského místa
(1)
Vnitřní území lázeňského místa zahrnuje ucelenou část
území, v níž jsou soustředěna zařízení sloužící bezprostředně
lázeňskému provozu.
(2)
Hranice vnitřního území lázeňského místa se označí zejména
na přístupových komunikacích. Hranice lázeňského místa se
označí jen v nezbytně nutných případech.
(3)
Označení hranic podle odstavce 2 provede na své náklady
obec.
(4)
Katastrální úřad eviduje vnitřní území lázeňského místa v
katastru nemovitostí podle grafických a písemných podkladů
předložených ministerstvem. Hranice vnitřního území
lázeňského místa a hranice lázeňského místa se vyznačí v
územně plánovací dokumentaci.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o Zákres v územně plánovací dokumentaci a
prostorových objektech nebo citace ustanovení v katastru nemovitostí
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
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právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
Neupravuje přímo prostředky a způsoby
poskytování
Popis současných způsobů jejich využívání ve Evidence přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
veřejném prostoru
přírodních minerálních vod a lázeňských míst.
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Agendy s prostorovým potenciálem:
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
- informační systém dle § 35 odst. 1 písm.
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
d), a to zejména registr přírodních
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
léčivých zdrojů, zdrojů přírodních
současných právních předpisech nejsou
minerálních vod, uživatelů těchto zdrojů,
prostorové informace nijak zohledněny
ochranných pásem zdrojů, evidenci
ostatních zdrojů minerálních vod, registr
přírodních léčebných lázní a lázeňských
míst,
Manažerské shrnutí

Zákon přímo neupravuje pořizování/správu
prostorových dat. V praxi existují mapy
ochranných pásem a lázeňských míst, nicméně
nedochází ke zpracování prostorových dat
v užším smyslu, pouze k zákresům do map, které
jsou poté zpřístupněny ve formátu pdf.

Klíčová slova

Méně významný, A471: Přírodní léčivé zdroje a
zdroje přírodních minerálních vod, Ministerstvo
zdravotnictví, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: NE, duplicity nebo
multiplicity: NE
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Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Číslo předpisu
76/2002 Sb.
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
A1241: Integrovaná prevence a omezování
znečištění (IPPC)
Popis předpisu
Předpis stanoví povinnosti provozovatelů
zařízení, upravuje postup při vydávání
integrovaného povolení a další řízení a postupy
týkající se integrovaného povolení, stanoví
působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto
zákona, upravuje náležitosti systému výměny
informací o nejlepších dostupných technikách,
zřízení a činnost technických pracovních skupin a
zveřejňování informací o nejlepších dostupných
technikách, stanoví sankce za porušení
povinností stanovených tímto zákonem, upravuje
vedení informačního systému integrované
prevence a stanoví jeho obsah.
Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým § 29
Ministerstvo
informacím

m) spravuje informační systém integrované prevence,

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
- zařízení
§2
a) zařízením stacionární technická jednotka, ve které
probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v
příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo
spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s
průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto
zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit
emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou
jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových
výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární
technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z činností
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni
bylo požádáno o vydání integrovaného povolení,

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových § 5a
objektech konkrétní osobou nebo orgánem Informační systém integrované prevence

(1) Informační systém integrované prevence je celostátní
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veřejné moci nebo citace ustanovení informační systém veřejné správy33), který spravuje
konkrétního předpisu o správě prostorových dat ministerstvo, a je součástí jednotného informačního

systému životního prostředí.
(2) Informační systém integrované prevence slouží k
zajištění veškerých povinností vztahujících se ke
zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím
podle tohoto zákona.
(3) Ministerstvo metodicky řídí a koordinuje postup
příslušných orgánů veřejné správy při zveřejňování údajů v
informačním systému integrované prevence podle tohoto
zákona.
(4) V informačním systému integrované prevence jsou pro
účely zveřejnění vedeny tyto údaje:
a) stručné shrnutí údajů ze žádosti *§ 4 odst. 1 písm. d)+,
b) Seznam odborně způsobilých osob včetně vydaných
osvědčení o zápisu (§ 6 odst. 2),
c) jednotný zkušební řád a požadavky na rozsah odborných
znalostí, jejichž prokázání je podmínkou zápisu do Seznamu
odborně způsobilých osob (§ 6 odst. 5),
d) vyjádření odborně způsobilé osoby (§ 11),
e) rozhodnutí o žádosti (§ 13 odst. 2 a 3), o změně
integrovaného povolení (§ 19a odst. 4), o sloučení
integrovaných povolení (§ 20a), o zrušení integrovaného
povolení (§ 20 odst. 2) a o vynětí zařízení z režimu tohoto
zákona (§ 20 odst. 3),
f) rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o žádosti (§ 13
odst. 11),
g) informace o udělených výjimkách z úrovní emisí
spojených s nejlepšími dostupnými technikami (§ 14 odst.
5),
h) ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného
povolení (§ 16a odst. 1),
i) změny provozovatelů zařízení (§ 17),
j) úplná znění integrovaných povolení (§ 19a odst. 7),
k) zprávy o kontrolách (§ 20b odst. 9),
l) seznam zařízení, pro která bylo vydáno integrované
povolení podle tohoto zákona, a jejich provozovatelů,
m) informace o závěrech o nejlepších dostupných
technikách a referenčních dokumentech o nejlepších
dostupných technikách,
n) informace o povinnostech České republiky vyplývajících z
právních předpisů Evropské unie v oblasti integrované
prevence a omezování znečištění1),
o) další informace z oblasti integrované prevence v rámci
České republiky a Evropské unie.
(5) Údaje z informačního systému integrované prevence
uvedené v odstavci 4 jsou zveřejňovány na internetových
stránkách ministerstva.
(6) Údaje z informačního systému integrované prevence
jsou využívány k plnění povinností České republiky
vyplývajících z příslušných právních předpisů Evropské unie
v oblasti integrované prevence a omezování znečištění.

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
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právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
Nestanoví specificky prostředky a způsoby
poskytování prostorových dat, ale poskytování
informací
dle
§
5a
se
uskutečňuje
prostřednictvím národního geoportálu INSPIRE.

Popis současných způsobů jejich využívání ve Prevence znečišťování, integrované povolení
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nedotýká se přímo prostorových dat a informací,
data z informačního systému integrované
prevence (registr zařízení) jsou dostupná
z národního geoportálu INSPIRE.
Klíčová slova

Méně významný, A1241: Integrovaná prevence
a omezování znečištění (IPPC), Ministerstvo
životního prostředí, definice: ANO, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel)
Číslo předpisu
133/2000 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A115: Evidence obyvatel a rodná čísla
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Popis předpisu

Předpis upravuje podrobnosti evidence obyvatel
a rodných čísel. Předpis upravuje Informační
systém evidence obyvatel a zápis a užívaní údajů
z tohoto, zdroje informačního systému a
poskytnutí údajů z informačního systému. Dále
předpis upravuje registr rodných čísel, změnu
rodného čísla, jeho ověřování a osvědčování.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

-

§8
Poskytnutí údajů z informačního systému
(1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v
rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto
zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z
informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím
dálkový přístup, pokud nestanoví zvláštní právní předpis
jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro
agendu evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak
stanoví zvláštní právní předpis.
(2) Subjekty, které získávají údaje z informačního systému
podle zvláštního právního předpisu,
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a
využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo
neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.
(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje
ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou
působností a ohlašovna písemně údaje vedené v
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informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s
výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q), nelze-li
záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit,
a v § 3 odst. 3 písm. p), které poskytuje pouze ministerstvo
obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké
se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. r), s) a t).
Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec,
matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo
partner.
(4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může
obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky
na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým
přístupem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové
schránky provozované podle zvláštního právního
předpisu8a) a čísla elektronicky čitelného identifikačního
dokladu.
(5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může
obyvatel podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo
ministerstvu; v takovém případě žadatel prokáže svou
totožnost a žádost podepíše před orgánem příslušným k
jejímu převzetí. Žádost o poskytnutí údajů z informačního
systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa
veřejné správy8b); v tomto případě musí obyvatel provést
svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8c),
pokud má bezpečnostní osobní kód zadán, a identifikaci
pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně
podána; kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému
podle místa podání žádosti.
(6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může
obyvatel podat také v listinné podobě ohlašovně, obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo
ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem9). Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže
obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k
převzetí žádosti podle věty první.
(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje
obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu
nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum
narození,
c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu
umožňujícího elektronickou identifikaci; v případě, že
žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého
jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního
předpisu,
d) adresa místa pobytu.
(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož
svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání
podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný
zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za
občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k
zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může
rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě
zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první,
druhé nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a její
identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
(9) Osobní údaje z informačního systému poskytuje

370

ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo
zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
(10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z
evidence obyvatel formou přímého přístupu, a to i tehdy,
jsou-li vyžadovány o obyvateli, který není jednoznačně
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho
působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných
činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu
České republiky nebo Evropské unie včetně měnové,
rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem.
(11) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se
sdílení dat prostřednictvím jiného informačního systému
veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 10 nepoužijí.
(12) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců
8 až 10 se provede v informačním systému záznam o datu a
hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle odstavce
1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost
obyvatele poskytnout za období 2 let zpětně od data podání
žádosti obyvatele.
(13) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě
zvláštního právního předpisu9a) poskytnuty z informačního
systému údaje nezbytné pro zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných
činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu
České republiky nebo Evropské unie včetně měnové,
rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně
prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů
osobám podle odstavců 3 až 6 a 8 a krajským úřadům,
obecním úřadům obce s rozšířenou působností a
ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo
ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a)
až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o
poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný
čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu
vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů
podle
zvláštního
právního
předpisu9c).
Správce
informačního systému má k tomuto záznamu o poskytnutí
údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely
výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu.
(14) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního
systému poskytnuty podle odstavce 13, je povinen správci
informačního systému oznámit údaje umožňující identifikaci
subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí
údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba
trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 13
písm. a) až f).
(15) Prohlášení a oznámení podle odstavců 13 a 14 mohou
být zaslána i elektronickými prostředky.
(16) Diplomatická mise České republiky nebo konzulární

371

úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu
vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen
„zastupitelský úřad“) a Ministerstvo zahraničních věcí k
zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl v ohrožení
života nebo zdraví, je bez finančních prostředků nebo se
jinak ocitl v nouzi nebo v situaci, která vinou přírodní
katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické
anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti,
kontaktování s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě
identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d), anebo k zajištění
informovanosti příbuzných v případě úmrtí občana v
zahraničí využívají z informačního systému tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich
změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa
trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě jiného zákonného
zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera.
(17) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup Ministerstvu
zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu
budoucnosti k zajištění odškodnění osob oprávněných jako
oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé světové
války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o
občanech České republiky v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich
změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo
území České republiky datum úmrtí a stát, na jehož území k
úmrtí došlo,
e) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa
trvalého pobytu manžela a dítěte, pokud jsou tito v době
poskytnutí údajů naživu.
(18) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí
podání na kontaktním místě veřejné správy, a k
elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno
kontaktní místo veřejné správy využívat referenční údaje ze
základního registru obyvatel a údaj o rodném příjmení z
informačního systému.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

ANO
Referenční vazba na referenční údaj o adrese v
RÚIAN - § 3 odst. 3
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Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

ANO
§8
Dálkový přístup v rozsahu nezbytně nutném a za
podmínek stanovených zákonem nebo na žádost
osoby blízké.
Pozn.: jde o obecné podmínky poskytování
informací z evidence obyvatel, nejde o typické
poskytování
prostorových
dat
(nicméně
poskytované údaje mohou obsahovat adresy dle
RÚIAN).
Popis současných způsobů jejich využívání ve Evidence obyvatel
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Neupravuje přímo oblast prostorových dat a
informací, nicméně využívá data RÚIAN a to
formou referenční vazby, dochází tedy ke sdílení
údajů z RÚIAN se systémem evidence obyvatel.
Tato praxe by mohla být inspirací k propojení
dalších ISVS.
Klíčová slova

Zákon o podpoře regionálního rozvoje
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy
Popis předpisu

Podpůrný, A115: Evidence obyvatel a rodná
čísla, Ministerstvo vnitra, definice: NE, přesnost:
NE, sdílení: ANO, poskytování: ANO, duplicity
nebo multiplicity: NE

248/2000 Sb.
Méně významný
A561: Podpora regionálního rozvoje
Předpis upravuje podmínky poskytování podpory
regionálnímu rozvoji a s tím související působnost
ústředních správních úřadů, krajů a obcí,
koordinaci a realizaci podpory hospodářské,
sociální a územní soudržnosti a činnost
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evropského seskupení pro územní spolupráci v
návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské
unie.
Gestor

Ministerstvo pro místní rozvoj

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
- regiony soudržnosti
§ 15
Pro potřeby spojené s koordinací a realizací podpory
hospodářské, sociální a územní soudržnosti se zřizují
regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními
statistickými jednotkami NUTS) (dále jen "region
soudržnosti"). Jedná se o tyto regiony soudržnosti:
a) Praha, vymezený územím hlavního města Prahy,
b) Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje,
c) Jihozápad, vymezený územím Jihočeského a Plzeňského
kraje,
d) Severozápad, vymezený územím Karlovarského a
Ústeckého kraje,
e) Severovýchod, vymezený územím
Královéhradeckého a Pardubického kraje,

Libereckého,

f) Jihovýchod, vymezený územím Jihomoravského kraje a
Kraje Vysočina,
g) Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a
Zlínského kraje,
h) Moravskoslezsko, vymezený územím Moravskoslezského
kraje.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
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Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Nedotýká se přímo prostorových dat a informací,
vymezuje regiony soudržnosti – jejich územní
vymezení je totožné s územními statistickými
jednotkami NUTS 2 dle klasifikace územních
statistických jednotek vydané ČSÚ.
Klíčová slova

Méně významný, A561: Podpora regionálního
rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Číslo předpisu
307/2014
Druh předpisu
Podpůrný
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Kód a název agendy
Popis předpisu

Gestor předpisu

A1184: Úprava vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku
Nařízení stanovuje údaje evidované u dílu
půdního bloku v evidenci půdy, evidované u
ekologicky významného prvku, druhy zemědělské
kultury v evidenci půdy, druhy objektů v evidenci
objektů, druhy ekologicky významných prvků
v evidenci ekologicky významných prvků.
Ministerstvo zemědělství

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

ANO
- trvalý objekt
§4
(2) Trvalým objektem se rozumí stavba nebo jiné zařízení se
stavebními prvky pevně spojenými se zemí sloužící pro chov
zvířat.

- vodní objekt
§4
(3) Vodním objektem se rozumí vodní plocha nebo jiné
stabilní zařízení na vodní ploše sloužící pro chov zvířat.

- jiný objekt
§4
(4) Jiným objektem se rozumí objekt nesplňující podmínky
podle odstavců 2 a 3 sloužící pro chov zvířat.

- krajinotvorný sad
§5
(3) Krajinotvorným sadem se rozumí plocha rovnoměrně
osázená ovocnými stromy ve tvaru polokmenu nebo
vysokokmenu o minimální hustotě 50 životaschopných
jedinců na 1 hektar, jejímž základním účelem není produkce
ovoce, ale zachování krajinotvorné odrůdové rozmanitosti,
kulturního dědictví, zemědělského rázu krajiny nebo prvků
venkovského krajinného urbanizmu, a v meziřadí se nachází
bylinný pokryv. Krajinotvorný sad je evidován v evidenci
půdy jako díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury
jiná trvalá kultura.

- mez
§5
(4) Mezí se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužící
zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze,
zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí
meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo
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travnatá plocha.

- terasa
§5
(5) Terasou se rozumí souvislý svažitý útvar liniového typu
tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí
vodní nebo větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu dílu
půdního bloku, zpravidla vymezující hranici dílu půdního
bloku. Součástí terasy může být dřevinná vegetace nebo
kamenná zídka.

- travnatá údolnice
§5
(6) Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý útvar,
sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze,
vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního
bloku, se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí
travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.

- skupina dřevin
§5
(7) Skupinou dřevin se rozumí samostatný útvar neliniového
typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší
možnou výměrou 3000 m2. Za skupinu dřevin se nepovažuje
dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo
travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci
lesa podle § 3 lesního zákona.

- stromořadí
§5
(8) Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený
nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně
se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná
vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté
údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle §
3 lesního zákona.

- solitérní dřevina
§5
(9) Solitérní dřevinou se rozumí izolovaně rostoucí dřevina s
průmětem koruny od 8 m2 vyskytující se v zemědělsky
obhospodařované krajině mimo les. Za solitérní dřevinu se
nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze,
terasy nebo travnaté údolnice.

- příkop
§5
(10) Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše
6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu
zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.

- mokřad
§5
(11) Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového
typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící k zajištění
retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky
pro život vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst.
2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše
půdního bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) a § 3a odst. 10
zákona o zemědělství.
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Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení (ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat

NE
-

Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Celá agenda evidence využití půdy má silný
prostorový potenciál, který není legislativně
zohledněn.

Nedotýká se přímo tvorby prostorových dat a
informací,
obsahuje
definice
některých
prostorových objektů, významný prostorový
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potenciál odráží aplikace registru půdy LPIS –
geografický informační systém přístupný na
stránkách http://www.eagri.cz.
Klíčová slova

Podpůrný, A1184: Úprava vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku,
Ministerstvo zemědělství, definice: ANO,
přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
Číslo předpisu
64/2011 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A963: Ochrana přírody a krajiny
Popis předpisu

Prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny upravuje obsah plánů
péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných
území a postup jejich zpracování, obsah a
náležitosti návrhů na vyhlášení zvláště
chráněného území, ochranného pásma zvláště
chráněného území nebo zón ochrany přírod,
podrobnosti o vedení ústředního seznamu a
způsoby označení jednotlivých chráněných území
a objektů.

Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím

Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány Agentura ochrany přírody a krajiny České
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu republiky
k prostorovým informacím
(4) Ústřední seznam vede Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky se sídlem v Praze (dále jen „správce
ústředního seznamu“).

Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), Přehled údajů vedených v registru objektů o
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení objektech ústředního seznamu v příloze č. 4
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(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

§ 6 odst. 2 písm. j) – součástí sbírky listin ústředního
seznamu jsou také dokumenty obsahující údaje o vymezení
a poloze objektu ústředního seznamu, například záznamy
podrobného měření změn, vyhotovené za účelem zjištění
polohy hranic zvláště chráněného území, a geometrické
plány – z toho lze usuzovat, že pro zápis se předpokládá
geodetické zaměření, nicméně předpis pro většinu
zapisovaných objektů nestanoví přesnost zaměření, ani její
právní garanci.
§9
Zápis nových objektů do ústředního seznamu
(1) Podkladem pro zápis objektu do ústředního seznamu je
soubor dokumentů uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Soubor dokumentů zašle orgán ochrany přírody, který
ochranu vyhlásil, správci ústředního seznamu do 30 dnů ode
dne platnosti právního dokumentu, kterým se ochrana
vyhlašuje. U národních parků, chráněných krajinných oblastí,
ptačích oblastí a evropsky významných lokalit zasílá soubor
dokumentů Ministerstvo životního prostředí (dále jen
„ministerstvo“).
(2) Správce ústředního seznamu přidělí objektům ústředního
seznamu do 15 dnů ode dne doručení úplného souboru
dokumentů (příloha č. 5) evidenční číslo. Přidělení
evidenčního čísla novému objektu doloží správce ústředního
seznamu písemným záznamem, jehož originál uloží do
složky objektu ve sbírce listin. Zároveň tuto skutečnost
oznámí orgánu ochrany přírody, který objekt vyhlásil; u
národních parků, chráněných krajinných oblastí, ptačích
oblastí a evropsky významných lokalit ministerstvu. Ode dne
přidělení evidenčního čísla je objekt zapsán v ústředním
seznamu.

Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§5
Podrobnosti o vedení ústředního seznamu
(K § 42 odst. 2 zákona)
(1) Ústřední seznam zahrnuje soupis, popis, geometrické a
polohové určení, právní a odbornou dokumentaci zvláště
chráněných území včetně jejich ochranných pásem, ptačích
oblastí, evropsky významných lokalit, památných stromů
včetně jejich ochranných pásem a dále smluvně chráněných
území a smluvně chráněných památných stromů zřízených
podle § 39 zákona, nacházejících se na území České
republiky.
(2) Jednotlivá zvláště chráněná území, ptačí oblasti,
evropsky významné lokality, památné stromy, smluvně
chráněná území a smluvně chráněné památné stromy tvoří
objekty ústředního seznamu. Jednotlivé objekty ústředního
seznamu jsou pro potřeby evidence a identifikace označeny
jednoznačným a nezaměnitelným evidenčním číslem, pro
evidenci a identifikaci památných stromů a smluvně
chráněných památných stromů se používá samostatná
číselná řada evidenčních čísel.
(3) Ústřední seznam je tvořen Sbírkou listin ústředního
seznamu (dále jen „sbírka listin“), ve které jsou v listinné
nebo v digitální podobě uloženy dokumenty vztahující se k
objektům ústředního seznamu, a Registrem objektů
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ústředního seznamu (dále jen „registr objektů“), ve kterém
jsou v digitální podobě uloženy vybrané údaje o objektech
ústředního seznamu.
(4) Ústřední seznam vede Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky se sídlem v Praze (dále jen „správce
ústředního seznamu“).
§8
Registr objektů
(1) Registr objektů je samostatně a nezávisle vedená
databáze, kterou tvoří položky trvale udržované správcem
ústředního seznamu, přičemž každá položka odpovídá
jednomu objektu ústředního seznamu. Registr objektů
obsahuje údaje o objektech ústředního seznamu uvedené v
příloze č. 4 k této vyhlášce. Podkladem pro zápis údajů do
registru objektů jsou dokumenty uložené ve sbírce listin.
Zápis údajů do registru objektů provede správce ústředního
seznamu do 30 dnů ode dne uložení dokumentů ve sbírce
listin.
(3) Položky s údaji o zrušených objektech ústředního
seznamu se v registru objektů udržují trvale.

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

§8
(2) Údaje uložené v registru objektů jsou veřejně přístupné a
správce ústředního seznamu je zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup, pokud jiný právní předpis
nestanoví jinak.

Přesnost
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance

ANO
Příloha č. 5 – soubory dokumentů a údajů, které
jsou podkladem pro provedení zápisu objektů do
ústředního seznamu
– část A. (zápis národních přírodních rezervací,
přírodních rezervací, národních přírodních
památek a přírodních památek, včetně jejich
ochranných pásem): bod 3) seznamy souřadnic
jednotné trigonometrické sítě katastrálních
vrcholů uzavřených geometrických obrazců s
přímými stranami, kterými jsou na povrchu
stanoveny hranice zvláště chráněného území a
jeho vyhlášeného ochranného pásma, s
hodnotami souřadnic, uvedenými s přesností
alespoň na celé metry,
- část G (zápis památných stromů a smluvně
chráněných památných stromů) bod 4)
souřadnice jednotné trigonometrické sítě
katastrální bodů určujících polohu jednotlivých
stromů tvořících památné stromy nebo smluvně
chráněné památné stromy; hodnoty souřadnic se
uvádějí s přesností alespoň na celé metry.
Není dán požadavek na garanci přesnosti dat,
pouze v dokumentech uchovávaných ve sbírce
listin jsou mj. uvedeny geometrické plány
poskytující dostatečnou garanci přesnosti.

Nejednoznačně či odlišně použité definice -
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prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Ochrana přírody a krajiny
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

ANO
Chráněná území jsou vedena jednak v ústředním
seznamu, jednak v katastru nemovitostí.
Možnost, resp. prospěšnost odstranění této
duplicity je diskutabilní s ohledem na to, že
ústřední seznam obsahuje řadu dalších
dokumentů týkající se chráněných objektů,
zatímco v katastru nemovitostí je údaj o ochraně
veden spíše pro informaci o nemovitosti. V této
oblasti je nutno hledat řešení ve spolupráci
s dotčenými orgány veřejné správy.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí

Chybí požadavky na garanci přesnosti
prostorových dat, de lege ferenda by měly být
upřesněny podklady pro zápis polohy chráněných
objektů, resp. možnost sdílení těchto podkladů
v rámci NIPI s katastrálními a stavebními úřady.

Klíčová slova

Podpůrný, A963: Ochrana přírody a krajiny,
Ministerstvo životního prostředí, definice:ANO,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: ANO

Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce
Číslo předpisu
233/2010 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
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Kód a název agendy

A1181: Zeměměřictví

Popis předpisu

Prováděcí předpis k § 20 odst. 1 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví. Vyhláška stanoví
zejména předmět a obsah správy b

Gestor předpisu

Český úřad zeměměřický a katastrální

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

ANO
- dopravní infrastruktura

Způsob tvorby prostorových dat a informací o
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu

§3
Rozsah technické mapy
(1) Technická mapa obce se zpracovává pro celé území obce,
jeho část, zejména pro zastavěné území nebo zastavitelnou
plochu nebo pro koridory.
(2) Základní obsah technické mapy obce tvoří
a) značky bodů bodových polí,
b) polohopis,
c) výškopis,
d) popis technické mapy obce a
e) metadata o prvcích technické mapy obce.
(3) Prvky základního obsahu technické mapy obce jsou
uvedeny v příloze této vyhlášky.
(4) Obsahem technické mapy obce jsou prvky vedené v
souladu se skutečností v terénu s využitím
a) dokumentace skutečného provedení stavby,
b) geometrických plánů,
c) výsledků revize technické mapy obce (podrobná kontrola
souladu obsahu technické mapy se skutečným stavem),
d) účelového zaměření skutečného stavu, nebo
e) důlně měřické dokumentace.
(5) Obsah technické mapy obce se vyznačuje způsobem
stanoveným příslušnou technickou normou.
(6) Objekty se zvláštním režimem ochrany a provozu lze jako
prvky technické mapy obce uvádět pouze se souhlasem
příslušného ministerstva.

§1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dopravní infrastrukturou stavby pozemních komunikací,
drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení,

Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
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konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
ANO
Předepsaná a fakticky možná polohová a
geometrická přesnost prostorového vymezení § 1 písm. b) měřenými podrobnými body
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich podrobné body určené geodetickými metodami v
právní garance
souřadnicovém
systému
Jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)1 a ve
výškovém systému baltském – po vyrovnání
(Bpv)1 s požadovanou přesností v poloze danou
základní střední souřadnicovou chybou mxy =
0,14 m a ve výšce danou základní střední
výškovou chybou mH = 0,12 m.
§2
Podklady technické mapy
(1) Všechny prvky technické mapy obce jsou
určeny polohově i výškově.
(2) Polohopisným a výškopisným podkladem
technické mapy obce jsou
a) mapy vyjadřující skutečnou povrchovou
situaci, objekty a technická zařízení na zemském
povrchu, pod ním a nad ním,
b) geodetické části dokumentace skutečného
provedení staveb,
c) geometrické plány,
d) jiná účelová zaměření skutečného stavu,
vyhovují- -li svým obsahem a přesností v poloze
základní střední souřadnicové chybě mxy = 0,14
m a ve výšce základní střední výškové chybě mH
= 0,12 m 2).
(3) Geodetickým základem technické mapy obce
jsou
a) body bodových polí, pomocné měřické body,
body sítí referenčních permanentních stanic,
b) v terénu jednoznačně identifikovatelné
podrobné body, jejichž souřadnice byly určeny
geodetickými metodami v S-JTSK a Bpv s
požadovanou přesností v poloze danou základní
střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve
výšce danou základní střední výškovou chybou
mH = 0,12 m 2).
§4
(2) Podrobné body polohopisu se určují s
požadovanou přesností mapování danou základní
střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m 2).
(3) Podrobné body polohopisu převzaté z
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dřívějších podkladů, které nesplňují požadovanou
přesnost, mohou být použity, ale musí být
odlišeny tak, aby bylo zřejmé, že byly převzaty z
dřívějších podkladů.
§5
(2) Nadmořské výšky podrobných bodů se určují s
požadovanou přesností ve výšce danou základní
střední výškovou chybou mH = 0,12 m 2).
(3)Podrobné body výškopisu převzaté z dřívějších
podkladů, které nesplňují požadovanou přesnost,
mohou být použity, ale musí být odlišeny tak, aby
bylo zřejmé, že byly převzaty z dřívějších
podkladů.
Přesnost stanovená předpisem odpovídá
možnostem měření oprávněnými zeměměřickými
inženýry.
Pozn.: právní garance - ověření autorizovaným
zeměměřickým
inženýrem
je
uváděno
v metadatech k mapě.
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve Informace o území, zejména pro výstavbu
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Vyhláška stanoví základní obsah technické mapy
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obce, včetně požadované přesnosti.
Klíčová slova

Podpůrný, A1181: Zeměměřičství, Český úřad
zeměměřičský a katastrální, definice: ANO,
přesnost: ANO, sdílení: NE, poskytování: ANE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
Číslo předpisu
103/2010 Sb.
Druh předpisu
Podpůrný
Kód a název agendy
A1422: Poskytování informací o životním
prostředí
Popis předpisu

Prováděcí předpis k zákonu č. 123/1998 Sb., o
právu na informace o životním prostředí,
upravuje témata prostorových dat, podmínky
užití prostorových dat a služeb založených na
prostorových
datech,
rozsah
průběžně
aktualizovaných dat velkého objemu, lhůty, ve
kterých musí povinný subjekt nebo jiný
poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata
k jím pořízeným prostorovým datům a službám
založeným na prostorových datech, způsob
vedení evidence o veřejném využívání a
zpřístupňování prostorových dat.

Gestor předpisu

Ministerstvo životního prostředí

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

-

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
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Správa prostorových dat o prostorových
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat

§6
Způsob vedení evidence o veřejném využívání a
zpřístupňování prostorových dat
*K § 15a písm. f) zákona+
Způsob vedení evidence o veřejném využívání a
zpřístupňování prostorových dat je uveden v příloze č. 2 k
této vyhlášce.

Podmínky poskytování stanovených pro
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně

§3
Podmínky užití prostorových dat a služeb založených na
prostorových datech
*K § 15a písm. b) zákona+
(1) Při každém užití prostorových dat a služeb založených na
prostorových datech se na viditelném místě uvede označení
povinného subjektu nebo jiného poskytovatele. Označením
je název nebo obchodní firma, popřípadě jméno a příjmení,
jde-li o fyzickou osobu, copyright nebo označení dat
nemající vliv na jejich použitelnost, zejména vodoznak nebo
mikroposuny dat.
(2) Nabyvatel na požádání poskytne povinnému subjektu
nebo jinému poskytovateli ukázku nových prostorových dat
vytvořených nad poskytnutými prostorovými daty.
(3) Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel poskytne
prostorová data a služby založené na prostorových datech
zdarma, nesmí být na straně nabyvatele cena výsledného
prodávaného produktu navýšena o cenu za prostorová data
ani služby založené na prostorových datech.
(4) Prostorová data a služby založené na prostorových
datech se poskytují pouze pro účel sjednaný ve smlouvě, pro
další užití dat se vždy uzavírá nová licenční smlouva nebo
mění platná smlouva.
(5) Nabyvatel zajistí ochranu prostorových dat před
nepovoleným používáním.
(6) Nabyvatel může pověřit třetí stranu zpracováním
prostorových dat pro potřeby nabyvatele. Pokud je
nabyvatel současně zadavatelem veřejné zakázky
realizované prostřednictvím třetí strany, je nabyvatel
oprávněn pro účely zpracování zadávací dokumentace
zpřístupnit nezbytnou část prostorových dat této třetí
straně. Nabyvatel o poskytnutí dat třetí straně informuje
primárního poskytovatele dat.
(7) Prostorová data a služby založené na prostorových
datech jsou pro účely výběrového řízení nebo plnění zakázky
orgánů veřejné správy poskytovány zdarma.
(8) Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel za
poskytovaná prostorová data nebo služby založené na
prostorových datech žádá úplatu, zpracuje podrobný
přehled obsahující ceny za prostorová data a služby
založené na prostorových datech a za hodinu práce při
poskytování jiných služeb, než jsou služby založené na
prostorových datech. Přehled cen zpřístupní povinný subjekt
nebo jiný poskytovatel prostřednictvím metadat.

Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
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předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

ANO
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě
prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit

NE
Týká se již pořízených dat, neukládá tvorbu
nových prostorových dat, nezakládá tudíž
duplicitu.

Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných Prováděcí vyhláška k zákonu č. 123/1998 Sb., o
právních předpisů
právu na informace o životním prostředí.
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Agendy s prostorovým charakterem jsou
úpravy pro oblast prostorových dat a informací, dostatečně zohledněny.
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Předpis obsahuje seznam témat prostorových
dat, která jsou předmětem směrnice INSPIRE –
důležitý předpis z hlediska zpřístupňování dat o
životním prostředí.
Klíčová slova

Zákon o Policii České republiky
Číslo předpisu
Druh předpisu
Kód a název agendy

Podpůrný, A1422: Poskytování informací o
životním prostředí, Ministerstvo životního
prostředí, definice: NE, přesnost: NE, sdílení: NE,
poskytování: ANO, duplicity nebo multiplicity:
NE

273/2008 Sb.
Méně významný
A418: Policie České republiky

Popis předpisu

Postavení a činnost Policie ČR, řízení a organizaci,
práva, povinnosti příslušníků Policie ČR a jejich
postupy a práce s informacemi.

Gestor předpisu

Ministerstvo vnitra
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Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
NE
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu), neobsahuje
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech
Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve § 66 - získávání informací z evidencí
veřejném prostoru
§ 68 – získávání lokalizačních údajů při pátrání po
osobách a věcech
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Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní Agendy s prostorovým potenciálem:
úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
- prevence kriminality
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
- krizové plánování
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
- pátrání
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
Stejně jako u zpravodajských služeb je třeba při
jednáních o zapojení policie do NIPI
předpokládat, že policie nebude tím subjektem,
který by sdílel svá data, ale naopak bude
požadovat přístup k maximu dat, která budou
prostřednictvím NIPI dostupná.
Klíčová slova

Méně významný, A418: Policie České republiky
Ministerstvo vnitra, definice: NE, přesnost: NE,
sdílení: NE, poskytování: ANO, duplicity nebo
multiplicity: NE

Český obranný standard: Prostory ohrožené řízenými střelami, které jsou odpalovaný z pozemních
odpalovacích zařízení
Číslo předpisu
ČOS 144001
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
Popis předpisu

Předpis mj. definuje základní pojmy související se
stanovováním ohrožených prostorů. Stanovuje
tvary a velikosti ohrožených prostorů použitím
řízených střel ve výcvikových prostorech a uvádí
příklady nákresů těchto prostorů.

Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
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Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

ČOS 155001 (STANAG 2402) - Ohrožené
prostory
při
startu
bezpilotních
prostředků
NATO
z pozemních
odpalovacích zařízení na vojenských
střelnicích

ANO
- nárazový prostor
třírozměrný prostor mezi hranicí ohroženého prostoru
zbraně a ohroženou hranicí střelnice, stanovenou se
zahrnutím zvýšené hodnoty chyby ve výpočtech ohrožených
prostorů zbraní.

- střepinový prostor
třírozměrný prostor mezi hranicí ukončení letu a hranicí
ohroženého prostoru zbraně.

- ohrožená plocha při odpálení
plocha kolem odpalovacího zařízení, ve které jsou obsluhy
ohroženy, a proto je v ní přítomnost a ochrana obsluhy
přísně kontrolována.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve -
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veřejném prostoru

.

Duplicity nebo multiplicity
NE
Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
České obranné standardy nedopadají na subjekty
mimo rezort Ministerstva obrany, nezabývají se
prostorovými daty v užším smyslu. Z hlediska
možností zapojení resortu Ministerstva obrany
do NIPI obecně je třeba brát v potaz
bezpečnostní rizika a ochranu utajovaných
informací – viz analýza zákonu č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky.
Klíčová slova

Méně významný, Ministerstvo obrany, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE

Český obranný standard: Prostory ohrožené vzdušnými prostředky, které startují z pozemních
startovacích zařízení
Číslo předpisu
ČOS 155001
Druh předpisu
Méně významný
Kód a název agendy
Popis předpisu

Předpis se týká vyhodnocování různých
nebezpečí spojených se vzletem, letem a
návratem bezpilotních vzdušných prostředků
startujících ze země. Předmětem tohoto
standardu je standardizovat způsob stanovení
ohrožených ploch na vojenských střelnicích pro
bezpilotní vzdušné prostředky, které startují ze
země.

Gestor předpisu

Ministerstvo obrany

Povinnosti gestora ve vztahu k prostorovým
informacím
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Jiné předpisem vymezené osoby nebo orgány
veřejné moci a jejich povinnosti ve vztahu
k prostorovým informacím
Vazby na související právní předpisy

Definice
Zákonná ustanovení o popisu (význam pojmu),
existenci nebo vzniku a způsobu vymezení
(ohraničení) prostorových objektů včetně
povinných údajů a informací o těchto
prostorových objektech včetně informací o
jejich vlastnostech

-

ČOS 130009 Ohrožené prostory při
střelbě municí bez koncového navedení
na pozemní cíle

ANO
- ohrožená plocha střelnice
Plocha spojená se střelnicí, na které je nutno z důvodů
bezpečnosti kontrolovat zda se na ní nenacházejí
nepovolané osoby, vozidla a jiná zařízení.

Způsob tvorby prostorových dat a informací o neupravuje
prostorových objektech nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o tomto popisu
Správa prostorových dat o prostorových neupravuje
objektech konkrétní osobou nebo orgánem
veřejné moci nebo citace ustanovení
konkrétního předpisu o správě prostorových dat
Podmínky poskytování stanovených pro neupravuje
konkrétní data nebo produkty a podmínek
poskytování obecně
Přesnost
NE
Předepsaná a fakticky možná polohová a geometrická přesnost prostorového vymezení
(ohraničení) prostorových objektů, včetně jejich
právní garance
Nejednoznačně či odlišně použité definice prostorového objektu v různých právních
předpisech, posouzení potřebné úrovně detailu
definice a potřeby odlišnosti definic ve vztahu k
účelu předpisu
Sdílení
Popis prostředků sdílení prostorových dat
Poskytování
Popis prostředků a způsobů jejich poskytování

NE
-

NE
-

Popis současných způsobů jejich využívání ve .
veřejném prostoru
Duplicity nebo multiplicity

NE
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Duplicity nebo multiplicity v tvorbě a správě prostorových dat a návrh na odstranění duplicit
nebo multiplicit
Vyhodnocení vzájemných vazeb předmětných právních předpisů
Vyhodnocení nedostatečné či chybějící právní úpravy pro oblast prostorových dat a informací,
tzn. detekovat agendy, které mají výrazně
prostorový
charakter/potenciál,
ale
v
současných právních předpisech nejsou
prostorové informace nijak zohledněny
Manažerské shrnutí
České obranné standardy nedopadají na subjekty
mimo rezort Ministerstva obrany, nezabývají se
prostorovými daty v užším smyslu. Z hlediska
možností zapojení resortu Ministerstva obrany
do NIPI obecně je třeba brát v potaz
bezpečnostní rizika a ochranu utajovaných
informací – viz analýza zákonu č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky.
Klíčová slova

Méně významný, Ministerstvo obrany, definice:
ANO, přesnost: NE, sdílení: NE, poskytování: NE,
duplicity nebo multiplicity: NE
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3. Vyhodnocení vzájemných vazeb klíčových předpisů
Na základě požadavků dle čl. II odst. 3 bod 1) písm. q) Smlouvy byly posouzeny klíčové předpisy ve
vztahu k ostatním právním předpisům v oblasti prostorových dat a informací.

Klíčový předpis
Zákon České
národní rady č.
2/1969 Sb., o
zřízení
ministerstev a
jiných
ústředních
orgánů státní
správy České
socialistické
republiky

Zákon č.
200/1994 Sb., o
zeměměřictví a
o změně a
doplnění
některých
zákonů
souvisejících s
jeho zavedením

Vazby na související právní předpisy
-

-

-

-

zákon č. 359/1992 Sb., o
zeměměřických a katastrálních
orgánech,
vyhláška, kterou se provádí zákon č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením,
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu,
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí,
zákon č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné
správy.

Vyhodnocení vazeb
-

§ 4a je lex specialis k § 3a zákonu č.
359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech. Ustanovení § 3a
ukládá zeměměřičskému úřadu vést
databázové soubory bodů bodového pole
evidovaných v technických jednotkách.
Kategorie dat v databázi, podmínky její
správy, užití a dalšího rozšiřování dále
stanovuje § 4a.
Předpis je lex generalis k zákonu č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování
a
stavebním
řádu.
Zeměměřičské činnosti jsou buďto samy o
sobě
pořizováním
či
zpracováním
prostorových dat nebo se s prostorovými
daty souvisí. Ve veřejném zájmu využívají
orgány zeměměřičství a katastru výsledky
zeměměřičské činnosti mj. k vyhotovení
nových údajů či obnově těch stávajících
v katastru.
Zeměměřické a katastrální orgány, které
vytvářejí a vedou prostorová data,
zpřístupňují základní prostorová data na
národním geoportálu, který je upraven
v zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí.
Lex specialis k zákonu č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy.
Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad
zeměměřictví s celostátní působností
vytváří a vede databázi (ZABAGED®) jako
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Klíčový předpis

Vazby na související právní předpisy

Vyhodnocení vazeb
součást informačního systému veřejné
správy.

Zákon č.
219/2000 Sb., o
majetku České
republiky a
jejím
vystupování v
právních
vztazích
Zákon č.
256/2013 Sb., o
katastru
nemovitostí

-

-

-

-

-

-

zákon č. 359/1992 Sb., o
zeměměřických a katastrálních
orgánech,
vyhláška č. 357/ 2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška),
vyhláška č.
358/2013 Sb., o
poskytování údajů z katastru
nemovitostí,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),
zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Významná vazba na zákon č. 359/1992 Sb.,
o
zeměměřických
a
katastrálních
orgánech,
který
upravuje
činnost
zeměměřičských a katastrálních orgánů.
Působnost těchto orgánů, jako hlavních
správců prostorových dat, ve vztahu k
využívání prostorových dat ve veřejném
prostoru.
Zákon o územním plánování a stavebním
řádu – vazba na řadu ustanovení zejm.
ohledně náležitostí dokumentace, která se
dokládá pro jednotlivé druhy řízení u
stavebních úřadů a dále používání pojmů
definovaných
katastrálním
zákonem
(parcela, pozemek apod.); z hlediska
sdílení prostorových dat a informací
nejpodstatnější vazby na ust. § 59, § 78a
odst. 2 a § 121.

-

-

§ 59 odst. 1 – obec může
požádat o pořízení vymezení
zastavěného
území
úřad
územního plánování, kterému
zároveň předá kopii katastrální
mapy příslušného území a kopii
mapy
s
vyznačeným
intravilánem, pokud intravilán
není vyznačen v katastrální
mapě – zde je rozhodně prostor
pro digitalizaci a sdílení, v době
dálkového přístupu do katastru
nemovitostí
a
bezplatného
poskytování údajů z něj v rámci
orgánů veřejné správy a územní
samosprávy je toto ustanovení
značně zastaralé;
§ 78a odst. 2 - …K návrhu připojí
dokumentaci v rozsahu jako k
žádosti o vydání územního
rozhodnutí, včetně situačního
výkresu na podkladě katastrální
mapy…doklad prokazující jeho
vlastnické právo k pozemku
nebo stavbě….“ – opět zastaralé
ustanovení
nereflektující
dálkový přístup do katastru
nemovitostí – přitom v § 86
odst. 2 písm a), kde jsou
uvedeny doklady přikládané k
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Klíčový předpis

Vyhláška č.
357/2013 Sb., o
katastru
nemovitostí

Vyhláška č.
358/2013 Sb., o
poskytování
údajů
z katastru
nemovitostí
Zákon č.
183/2006 Sb., o
územním
plánovaní a
stavebním řádu

Vazby na související právní předpisy

-

-

-

-

Vyhodnocení vazeb
žádosti o vydání územního
rozhodnutí, je uvedeno, že tyto
se předkládají, nelze-li práva
ověřit v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem.
- § 121 – stavebnímu úřadu se
spolu s oznámením o užívání
stavby předkládá u budov, které
jsou evidovány v katastru
nemovitostí také geometrický
plán. Opět tedy není dodržen
princip obíhání dokumentů,
nikoli občana.
Prováděcí právní předpis ke katastrálnímu
zákonu.

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se Vztah k vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se
provádí zákon č. 200/1994 Sb., o provádí zákon č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví – vyhláška č. 357/2013 Sb.
zeměměřictví.

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí,
vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška).

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší,
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu,
zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči,
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
zákon č. 133/1995 Sb., o požární
ochraně,
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství,
zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních
vod,
přírodních
léčebných lázních a lázeňských
místech a o změně některých
souvisejících
zákonů
(lázeňský
zákon),
zákon č.
62/1988 Sb., o
geologických pracích,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví,

je zvláštním předpisem k některým
ustanovením vyhlášky 31/1995 Sb.
ohledně podrobné úpravy zeměměřických
činností na poli katastru nemovitostí.
Prováděcí právní předpis ke katastrálnímu
zákonu.

Vazba na řadu odvětvových zákonů, které
stanovují působnost tzv. dotčených
orgánů dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, jež využívají prostorová data.
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Klíčový předpis

Zákon č.
123/1998 Sb., o
právu na
informace o
životním
prostředí

Vazby na související právní předpisy
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech,
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
- zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních
orgánů
státní
správy
České
republiky, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 282/1991 Sb., o České
inspekci životního prostředí a její
působnosti v ochraně lesa, ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.

Vyhodnocení vazeb

Lex specialis k zákonu č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Zákon ukládá povinným subjektům, které
prostorová data sami vytváří nebo
nechávají vytvořit jiným subjektem pro
účely výkonu veřejné správy, povinnost
prostorová data zpřístupňovat.
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Manažerské shrnutí včetně závěrečného
zhodnocení výstupů analýzy
Z provedené komplexní analýzy právních předpisů týkajících se prostorových dat a informací
vyplynuly závěry, které lze dělit na překážky, jež je nutno pro rozvoj NIPI legislativně odstranit, a dále
na doporučené principy, které by měly být pro další rozvoj NIPI dodrženy.

Zásadní problémy, které je nutno při rozvoji NIPI legislativně ošetřit:
1.
2.
3.
4.

Chybí obecná zákonná platforma pro práci s prostorovými daty a informacemi.
Není jasně stanoven gestor problematiky.
Není dostatečně zakotven princip sdílení dat.
Není jasně definována vymahatelnost a chybí stanovení sankcí.

Ad 1) Z analýzy vyplynulo, že legislativa je v oblasti zpracování, správy, poskytování a sdílení
prostorových dat poměrně omezená a roztříštěná. Chybí zde sjednocující zákonná platforma, která
by stanovila obecné požadavky na práci s prostorovými daty a informacemi napříč veřejnou správou
i v soukromé sféře.
Ad 2) V této souvislosti za zcela zásadní považujeme chybějící stanovení gestora této problematiky
na úrovni ústředních správních úřadů. K rozvoji NIPI tak schází jasná koordinační role jednoho
subjektu, jehož kapitola státního rozpočtu by zároveň poskytovala prostor pro transparentní
financování rozvojových aktivit. Za gestora problematiky prostorových dat doporučujeme stanovit
Ministerstvo vnitra, které má potřebný přesah do všech odvětví veřejné správy. Zároveň je třeba, aby
zvolený gestor v prvé řadě docílil jasného politického zadání směřování ČR v oblasti prostorových
dat a informací a toto zadání prosazoval napříč veřejnou správou. Lze totiž očekávat, že některé
subjekty veřejné správy budou tíhnout k zachování statu quo ve své oblasti působnosti s poukazem
na své omezené finanční a personální možnosti. Z příkladů rozhodování, které budou záviset na
politickém zadání, lze uvést např. právě vymahatelnost povinností v oblasti zpracování a správy
prostorových dat, či otázku, zda bude na státní náklady provedeno podrobné topografické mapování
v měřítku 1:1000 (z časového a finančního hlediska by takový projekt potřeboval dlouhodobou
politickou podporu), nebo zda budou s ohledem na stále se zlepšující kvality leteckého a družicového
snímkování využívána data pořízená tímto způsobem. Zároveň je třeba nalézt kompromis mezi
širokým (a dle požadavků norem EU také bezplatným) přístupem k otevřeným datům, ochranou
soukromí vlastníků nemovitostí a ochranou autorských práv. V neposlední řadě je třeba
respektovat specifika některých oblastí pořizování prostorových dat a informací – např. z hlediska
bezpečnosti státu, bezpečnosti civilního letectví apod.
Ad 3) Dále se ukázalo, že málokterý právní předpis, který se prostorovými daty zabývá, řeší otázku
sdílení dat. V době digitalizace veřejné správy je dle našeho názoru sdílení dat naprosto klíčové a je
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proto de lege ferenda1 potřeba tento princip široce uplatňovat – ať již v rámci speciálního zákona
k prostorovým datům, nebo v rámci novelizace současných právních předpisů. Pokud jde
o poskytování dat, je většinou zakotvena povinnost data poskytnout, ovšem konkrétní způsoby
poskytování v řadě právních předpisů jasně stanoveny nejsou. Zde však vždy můžeme poukázat na
možnosti ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a povinnost spolupráce
mezi orgány státní správy danou např. zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
a dalšími.
Klíčové postavení v oblasti zpřístupňování prostorových dat mezi ostatními předpisy zaujímá
směrnice INSPIRE, respektive její implementace prostřednictvím zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, a jeho prováděcích vyhlášek. Zprostředkování prostorových dat dle
uvedeného zákona se týká témat, která mohou být využita pro tvorbu politik v oblasti životního
prostředí, principy směrnice jsou však obecně použitelné. Do budoucna je tedy na místě zvážit
implementaci základních principů INSPIRE na veškerá prostorová data, tj. i na ta prostorová data,
která nejsou směrnicí INSPIRE dotčena. Zároveň by bylo žádoucí zřídit vhodné mechanismy, které by
identifikovaly relevantní povinné subjekty dle gescí nejen v zpřístupňování prostorových informací na
území ČR, ale rovněž v jejich vytváření, a zařadily tyto do evidence, která by zamezila duplicitám
a multiplicitám v těchto činnostech. Účinné provádění INSPIRE v ČR rovněž postrádá sankční
mechanismus, který by zajistil naplňování předmětu úpravy. Inspirací v tomto může být například
implementace INSPIRE na Slovensku, kde zákon č. 3/2010 Z. z., o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie, ve znění zákona č. 362/2015 Z. z., stanoví okruh správních deliktů za
nesplnění povinnosti zpřístupňování. V této souvislosti doporučujeme provést analýzu
implementace této směrnice do právních řádů dalších členských států, která by mohla přinést řadu
doporučení pro budoucí legislativní zakotvení systému NIPI, vazeb mezi jejími jednotlivými prvky, ale
i odhalení aplikačních problémů, které implementace v dalších státech přinesla.
Ad 4) Jak již bylo uvedeno, implementace směrnice INSPIRE do českého právního řádu
prostřednictvím zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, neobsahuje
sankce. Za nedodržování povinnosti ke zpřístupňování prostorových dat tedy nehrozí žádný postih.
Obdobná situace je i u nerespektování § 4a odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, který
stanoví, že „Data databáze (pozn. jde o legislativní zkratku pro základní bázi geografických dat ČR,
jinak též dle § 1 odst. 1 vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb. „ZABAGED®“) jsou závazná pro tvorbu státních
mapových děl v měřítku 1 : 10 000 a menším a podkladem pro tvorbu informačních systémů veřejné
správy obsahující data. Ustanovení věty první se nevztahuje na státní mapová díla a informační
systémy určené pro potřeby zajišťování obrany státu a krizového řízení.“ Znění tohoto odstavce je
poměrně nešťastné, neboť slovo „závazné“ je vztaženo jen ke státním mapovým dílům. Nicméně
teleologickým výkladem (i s přihlédnutím k druhé větě stanovující výjimku z pravidla) docházíme
k závěru, že zákonodárce měl v úmyslu navázat veškeré informační systémy veřejné správy obsahující
prostorová data na ZABAGED®. Zákon nicméně neobsahuje žádné sankce za nedodržení tohoto
pravidla, což v kombinaci s jeho vágní formulací znamená, že je v praxi nevymahatelné a existuje řada
informačních systémů a webových rozhraní subjektů veřejné správy, které ZABAGED® nevyužívají
jako „závazný“ podklad. V tomto bodě podotýkáme, že nebylo předmětem analýzy zkoumat, do jaké
1

(podle budoucího zákona) označuje představy o právu, jaké by mělo do budoucna být, co by jako zákon mělo platit.
Současné platné právo (de lege lata) je nějak hodnoceno a na základě toho je uvažováno, jak ho změnit.
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míry je na vině nedostatečná osvěta u subjektů veřejné správy a do jaké míry jejich potřeba
specifických prostorových dat v ZABAGED® neobsažených.
V závěrečném zhodnocení kromě výše uvedených zásadních překážek je nutné unést, že byly v rámci
analýzy zjištěny některé oblasti duplicitního pořizování či zpracování geodat a nejednotnost
v používání (definicích) některých pojmů:

Základní detekované oblasti duplicitního pořizování a zpracování geodat:
Pozemkové úpravy - potenciálně by mohlo docházet k duplicitám, nicméně ne na základě zákona
(tedy neobjevila se duplicitně uložená povinnost k pořizování/zpracování prostorových dat). Podklady
pro návrh pozemkových úprav poskytované geodety projektantům pozemkových úprav obsahují
velké množství dat (informace o území), která slouží pro zpracování projektu. V konečném výsledku,
který je zanesen do katastru nemovitostí, se však neprojeví (zde se promítnou jen nové hranice
pozemků apod.) – zůstává tedy balík dat, která nejsou sdílena, poskytována, pouze zpracována. Zde
je teoreticky možnost, že v rámci dalších činností (např. projekční činnost pro stavby) může docházet
k novému pořizování prostorových dat a informací dalšími subjekty např. pro účely stavebního řízení.
Uložení takových dat v rámci jasně stanovených procesní pravidel NIPI by mohlo tuto duplicitu
odstranit, výsledky měření při provádění pozemkových úprav jsou totiž dostatečně přesné
a využitelné i pro ostatní projekční činnost, tudíž i pro vytváření map s menšími požadavky na
přesnost.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu - K multiplicitám může docházet ve dvou rozličných
oblastech s odlišnou potřebou detailnosti a přesnosti zpracování prostorových dat:
a) Územní plánování – velké celky, menší přesnost.
b) Řízení u stavebních úřadů – územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení, kolaudační souhlas
atd. – je třeba vysoce přesných grafických příloh ohledně polohopisu, někdy i výškopisu objektů.
Ad a) V rámci územního plánování dochází v jeho jednotlivých fázích k rozesílání územně plánovací
dokumentace v různých stádiích rozpracovanosti řadě dotčených subjektů a dále k vyžadování
podkladů od dalších subjektů.
Přitom úroveň a formy zpracování se liší dle velikosti a finančních možností obcí, které územně
plánovací dokumentaci pořizují – od formy listinné po digitální. Samotná stanoviska tzv. dotčených
orgánů mohou být rovněž zpracována v různých formách, často písemně. Dochází tedy k tomu, že
jsou tvořeny prostorové informace a data, nicméně nejsou vkládána do jednotného systému, ale
zasílána zpracovateli jakýmikoli prostředky, dle možností dotčených orgánů. Zpracovatel poté musí
stanoviska a požadavky jednotlivých subjektů zapracovat do dokumentace. Jednotliví zpracovatelé
přitom používají různé softwarové vybavení, takže může docházet k degradaci dat při jejich exportu.
Ad b) V jednotlivých řízeních je třeba stavebnímu úřadu předkládat různé druhy grafických příloh
s různými požadavky na jejich měřítko a přesnost. Podrobnosti stanoví prováděcí vyhláška
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, které jsou v rámci této analýzy
pojednány samostatně.
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I v rámci řízení u stavebního úřadu je třeba zajistit stanoviska dotčených orgánů, které se liší pro
jednotlivé druhy řízení a jednotlivá území (různé druhy ochrany přírody, památek atd.). Je otázkou,
do jaké míry lze považovat zpracovávání dat u jednotlivých dotčených orgánů za duplicitu – u řady
z nich totiž nedochází k práci s daty, nýbrž k práci s mapou v její grafické podobě, což může být pro
jejich praxi dostačující.
Pokud jde o pořizování dat zeměměřickou činností, dochází k duplicitnímu zpracování jednou
pořízených dat. Obecně se dá shrnout, že data, která jsou pořizována v rámci stavební dokumentace,
by měla být použitelná pro územní plánování ve smyslu § 27 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu. Nicméně realita je taková, že stavebník je povinen jedna
a tatáž data nechat zpracovat různým způsobem, aby splnil povinnosti ze stavebního zákona – tedy
jednou ve formě dokumentace pro účely řízení u stavebního úřadu, podruhé pro účely územního
plánování. K tomu je ovšem potřeba připočíst další možné multiplicity zpracování stejných dat – např.
v případech, kdy dochází v rámci výstavby také ke změně věcných práv (typicky zřizování věcných
břemen či služebností, oddělení části pozemku a jeho převodu). Zde je potřeba pořídit příslušnou
dokumentaci pro katastrální úřad. Z hlediska zeměměřických činností přitom nemusí docházet
k novému zaměření (pokud geodet od počátku ví, pro jaká řízení budou výsledky jeho činností
použity, v terénu naměří potřebná data pouze jednou), musí ale dojít k rozdílnému zpracování –
formou dokumentace dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. formou
geometrického plánu, případně též pro vložení do technické mapy obce, resp. kraje, pokud v daném
kraji taková mapa existuje – byť povinnost není dána zákonem, kraje mají na smluvní bázi od
vlastníků technické infrastruktury k dispozici podklady zpracované pro digitální technické mapy krajů.
Přitom je třeba zmínit, že geometrické plány jsou katastrálním úřadům geodety zasílány čistě
v elektronické formě (viz § 74 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí). Oproti tomu
stavební zákon elektronickou formu nestanoví, většina řízení se vede v listinné podobě.
Komplexní digitalizace procesů územního plánování i řízení by přitom umožnila sdílet prostorová data
pro potřeby jednotlivých řízení. Pokud by byly veškeré podklady, dokumentace a grafické přílohy
poskytovány v jednotném digitálním formátu, došlo by k úspoře nákladů a možnému zrychlení řízení.
Nicméně opravdu efektivním řešením je uložení prostorových dat v dostupném „úložišti“, kde by byla
data k nahlédnutí dotčeným orgánům, které by pomocí online aplikace mohly vkládat vlastní
prostorové informace, vyjadřovat stanoviska, či pouze „odkliknout“ svůj souhlas se záměrem.
V oblasti stavebního řízení a územního plánování je velký prostor pro rozvoj NIPI. Ideální stav by
zahrnoval totiž nejen digitalizaci procesů dle stavebního zákona, ale i propojení na další řízení –
zejména na poli katastru nemovitostí. Např. při oddělení pozemku pro jeho následný převod na
dalšího vlastníka by situace mohla vypadat následovně: vlastník pozemku zajistí zpracování
geometrického plánu, ten je geodetem vložen na „úložiště“, kde se k němu mohou vyjádřit dotčené
orgány – stavební úřad vysloví souhlas s dělením, případně vloží územní souhlas u změny druhu
pozemku apod., teprve po těchto krocích by byl geometrický plán postoupen katastrálnímu úřadu,
kam by stačilo doplnit kupní smlouvu na převod nemovitosti.
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V rámci digitalizace procesů dle stavebního zákona by bylo nutno zachovat několik hladin přesnosti
a měřítek pro zpracovávané údaje, neboť je zbytečné a neekonomické, aby např. pro potřeby
územního plánování byla pořizována data s přesností potřebnou pro výstavbu.
Je rovněž třeba u jednotlivých dotčených orgánů zmapovat, jakým způsobem v současnosti pracují
s prostorovými daty – zda pouze vyjadřují textová stanoviska k mapě, kterou mají k dispozici, či samy
do digitálních podkladů zakreslují své požadavky. Situace bude samozřejmě obec od obce jiná, neboť
zákon v tomto ohledu nestanoví žádné požadavky.
Obdobně jako u řízení u stavebních úřadů je ke zvážení důsledná digitalizace v rámci řízení u úřadů
katastrálních. Zde již existuje praxe zasílání geometrických plánů v digitální formě, kterou by bylo
možno využít a rozšířit ji na ostatní zápisy práv – např. dle § 38 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí – změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti.
Další duplicitou, tentokrát pouze ve správě dat, se může jevit evidence chráněných území dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 64/2011 Sb.,
o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, a jejich
evidence v katastru nemovitostí (resp. evidence způsobů ochrany nemovitosti). V rámci ústředního
seznamu ochrany přírody jsou vedeny údaje o geometrickém a polohovém území, stejně jako
v katastru nemovitostí. Nicméně nedochází k duplicitnímu pořizování dat – pro zápis do ústředního
seznamu lze použít dokumentaci pořizovanou pro účely zápisu do katastru nemovitostí, resp.
v případě, že se taková dokumentace nepořizuje (pokud se hranice chráněného území shodují
s hranicemi parcel), je možno získat potřebné údaje ze státních mapových děl, ZABAGED®, případně
z katastru nemovitostí. I zde by připadalo v úvahu sdílení geodetické dokumentace mezi úřady, které
by mohlo nahradit ukládání její listinné (resp. i elektronické) podoby v ústředním seznamu ochrany
přírody. Tento závěr je však třeba dále konzultovat s dotčenými orgány veřejné správy – zejména
u orgánů ochrany přírody je potřeba zjistit, do jaké míry jsou data uložená ve sbírce listin těmito
orgány dále využívána.

Odlišnosti v definicích pojmů v jednotlivých předpisech
Pokud jde o nejednoznačně či odlišně použité definice pojmu v různých právních předpisech, byly
detekovány následující případy:
Budova
a. dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, § 2 písm. l): nadzemní stavba
spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek
převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
b. dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 3 písm. a):
nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek
převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
c. zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, § 3
odst. 1 písm. a) bod 1.: stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené
obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými
užitkovými prostory.
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Rozdíly v definicích jsou částečně opodstatněné – definice v zákoně o katastru
nemovitostí jako jediná požaduje, aby byly budovy spojené se zemí pevným základem.
V katastru nemovitostí se neevidují stavby, které tento požadavek nesplňují, byť
z hlediska stavebně-technického (dle vyhlášky uvedené v bodě b.) o budovy půjde – např.
mobilní montované haly. Nutnost definice v zákoně o oceňování majetku by dle našeho
názoru měla být de lege ferenda přezkoumána, poněvadž je použita pouze jako součást
širší definice pozemních staveb a zákon dál pojem jako takový nepoužívá. Je tedy na
zvážení, zda by nepostačilo odkázat na jednu z definic ad a. nebo ad b., případně
zvolenou definici použít v oceňovacím zákoně bez dalších úprav tak, aby došlo
k odstranění různého použití pojmů v různých předpisech bez podstatných důvodů.

Dopravní infrastruktura
a. Dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, § 1 odst.
2: Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,
b) stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umisťované
v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo
c) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury nebo stavby s nimi související.
b. Dle vyhlášky č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce, § 1 písm.
a): dopravní infrastrukturou stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť
a s nimi souvisejících zařízení.
Rozdílnost definic opět vychází z potřeb těchto předpisů, kdy dopravní infrastruktura
z hlediska technické mapy obce je pojem poměrně široký.
Podlahová plocha
a. Dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících
s bytovým spoluvlastnictvím§ 3 odst. 1: Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých
nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny
a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých
konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také
podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve
zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.
b. Dle §8 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve spojení s prováděcí
vyhláškou č. 441/2013 Sb.: Podlahová plocha jednotky, kterou je byt nebo nebytový
prostor, nebo která zahrnuje byt nebo nebytový prostor, je součtem všech plošných
výměr podlah jednotlivých místností nebo místností v prostorově oddělené části
domu a prostor užívaných výhradně s nimi. Způsob určení plošných výměr stanoví
vyhláška (příl. 1 bod 4):
(1) Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů
stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce
podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním
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lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky).
U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých
konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po
obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.
(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová
plocha: a) arkýřů a zasklených lodžií,
b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová
plocha je větší než 0,36 m a jsou alespoň 2 m vysoké
c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než
2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená
koeficientem 0,8,
d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo
nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.
(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha
prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:
a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,
b) nezasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,20,
c) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.
(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů
nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy
bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto
společných místnosti ku počtu bytů nebo nebytových prostor.
(5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.
c. Dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou
přípravu teplé vody pro dům, § 2 písm. d): podlahová plocha místností bytu
a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií a vedlejších prostorů, které jsou
umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná
kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem;
nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.
Rozdíly v definicích jsou poměrně značné, přičemž definici prováděcího nařízení
k občanskému zákoníku považujeme za nejméně zdařilou, neboť opomíjí veškeré
dveřní/okenní ústupky, výklenky apod. Přitom právě na základě této definice dochází
k zaměřování nových jednotek a výpočtu podílu na společných částech domu, potažmo
k zápisu těchto údajů do katastru nemovitostí. Stanovení této plochy má tedy
ekonomický dopad na vlastníka jednotky. Proto doporučujeme de lege ferenda tuto
definici zpřesnit, případně sjednotit tam, kde to lze – tedy s vyhláškou č. 269/2015 Sb.,
o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Podrobnější
definice v oceňovacích předpisech je dle našeho názoru zcela namístě.
Pozn.: vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu
teplé vody pro dům nebyla samostatným předmětem analýzy, neboť se nezabývá
prostorovými daty a informacemi, pouze definuje způsob výpočtu podlahové plochy.
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Terasa
a. Dle vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským
melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, § 2 odst. 10:
Terasa je umělý nebo přírodní terénní stupeň, zmenšující sklon části svahu.
b. Dle nařízení vlády č. 207/2014 Sb., o stanovení podrobnosti evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů, § 5 odst. 3 písm. 5): Terasou se rozumí souvislý svažitý
útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí
vodní nebo větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu dílu půdního bloku, zpravidla
vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí terasy může být dřevinná vegetace
nebo kamenná zídka.
V tomto případě jsou zřejmě rozdíly opodstatněné účelem, pro který jsou pojmy
v jednotlivých předpisech definovány. Nicméně toto posouzení je již mimo záběr analýzy
právních předpisů k prostorovým datům.
Propustek
a. Dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro
plnění funkcí lesa, § 2 písm. j): objekt s kolmou světlostí otvoru do 2 m včetně
sloužící k příčnému odvedení vod,
b. Dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
§ 35: Propustek v tělese komunikace je objekt převádějící povrchové vody
s libovolným tvarem průřezu a s kolmou světlostí otvoru do 2,00 m včetně. Rozměry
otvorů propustků se stanoví hydrotechnickým výpočtem, přičemž nejmenší rozměr
otvoru je 600 mm. Podrobnosti upravuje závazná ČSN 73 6201.
Definice vykazují drobné odlišnosti a vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích navíc
stanoví minimální rozměr otvoru propustků. De lege ferenda by bylo možno uvažovat
o sjednocení definice.

Závěrečné doporučení
Z hlediska budoucí právní úpravy se nabízejí dvě možnosti – zpracování tématu prostorových dat
komplexně zvláštním zákonem nebo novelizace stávajících právních předpisů. Základním kamenem je
však v obou případech stanovení gestora této oblasti, který by novou legislativu připravil,
samozřejmě ve spolupráci s ostatními dotčenými resorty (viz výše).
Doporučujeme spíše přijetí zvláštního zákona, neboť tato varianta umožní pojmout prostorová data
komplexně a v ideálním případě zvláštní zákon převezme související témata z ostatních zákonů (např.
ze stavebního zákona, zákona o právu na informace o životním prostředí, zákona o zeměměřictví).
Tvorba jednoho komplexního zákona v gesci jednoho konkrétního resortu (v úvahu připadá MV,
MMR, vždy ve spolupráci s ČÚZK) dle našeho názoru umožní nejen uchopit toto téma komplexně, ale
také by mohlo usnadnit hledání směřování ČR v této oblasti a tím také politickou podporu návrhu.
Jsme si vědomi toho, že jakákoli nová právní úprava musí být přijata s ohledem na zásady hodnocení
dopadů regulace a z tohoto pohledu je přijetí komplexní normy, tedy speciálního zákona, větší
výzvou. Nicméně z provedené analýzy vyplynulo, že jednotlivé právní normy zabývající se
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prostorovými daty a informacemi neobsahují obecně použitelné zásady sdílení a poskytování dat
a další principy, které by měly být pro tuto oblast práva zpracovány jednotně a dostatečně obecně na
to, aby je bylo možno aplikovat napříč speciálními zákony. Současná právní úprava je roztříštěná,
místy nejednoznačná a nevymahatelná. V případě, že by bylo přistoupeno k novelizaci jednotlivých
předpisů, hrozí, že některé agendy s „prostorovým“ potenciálem zůstanou nezohledněny, resp.
v rámci legislativního procesu snadněji dojde k různým variantám aplikace, či dokonce k potlačení
níže uvedených principů u jednotlivých norem v gescích různých ústředních úřadů státní správy.
Nedocílilo by se tudíž sjednocení právní úpravy a zpřehlednění právního řádu, ale naopak by hrozilo
riziko dalšího tříštění pravidel pro jednotlivé oblasti zpracování prostorových dat.

Principy, které při dalším rozvoji NIPI doporučujeme respektovat, ať už bude přistoupeno
k novelizaci jednotlivých právních předpisů či k přijetí zvláštního zákona:
1. Důsledná digitalizace procesů veřejné správy.
2. Pořizovat další data až po důkladné analýze jejich dostupnosti, resp. zjištění, že nejsou
k dispozici jinde. Maximální využití ZABAGED® a státních mapových děl.
3. Ochrana osobních údajů, ochrana práv z duševního vlastnictví.
4. Bezpečnost informačních systémů i bezpečnost ČR a jejích občanů.
5. Využití dobré praxe a inspirace fungujícími systémy ze zahraničí.
6. Odstranění duplicit ve zpracování a správě dat.

Ad 1. Digitalizace
Digitalizace procesů veřejné správy v oblasti prostorových dat, a zejména uplatnění principu jejich
sdílení, pomůže uspořit prostředky z veřejných rozpočtů i v soukromé sféře – dle principu Smart
Administration mají obíhat data, nikoli občan. Je zřejmé, že proces digitalizace probíhá v etapách,
prostorová data a informace jsou pouze jednou z oblastí digitalizace veřejné správy. V úvahu v první
fázi připadá alespoň zpřístupnění dat, která již jsou zpracovávána v digitální formě (např. pro potřeby
zápisů do katastru nemovitostí) dalším orgánům veřejné správy – pro potřeby územního plánování,
ochrany přírody a krajiny, stavební řízení, památkovou péči atd.

Ad 2. Subsidiarita pořizování nových dat, využití ZABAGED ® a státních mapových děl
Jak už bylo uvedeno výše, z provedené analýzy vyplynulo, že vznikla řada informačních systémů
veřejné správy, které nejsou navázány na ZABAGED®, i když nespadají pod výjimku uvedenou § 4a
odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví – jde např. o ISVS RIS (Říční informační služby), CEPK
(centrální evidenci pozemních komunikací) či Registr míst zpětného odběru dle § 37s zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. S ohledem na to, že zákon o zeměměřictví stanoví použití ZABAGED®
jako podkladu pro tvorbu ISVS velmi obecně a bez sankce, není de lege lata použití ZABAGED®
vymahatelné. De lege ferenda je tedy potřeba s ohledem na výše uvedené principy a na ekonomickou
stránku věci upřesnit znění § 4a odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, aby jednoznačně
stanovil závaznost ZABAGED® jako podkladu pro ISVS, a zvážit zavedení sankčních mechanismů – a to
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buď přímo v zákoně o zeměměřictví, nebo ve zvláštním zákoně o prostorových datech, bude-li
přistoupeno k jeho zpracování.
Další geoportály či obdobné webové aplikace vznikají jakoby nad/mimo rámec zákonných
ustanovení – není dána povinnost pořizovat data, dokonce ani není stanoveno, že údaje jsou
zpracovávány v ISVS (není stanoven jako podklad ZABAGED®), přesto subjekty veřejné správy
pořizují prostorová data, resp. nad těmito daty pracují a vytvářejí kvantum dalších prostorových
informací. Takovým příkladem může být Portál integrovaného informačního systému památkové
péče nebo Národní geologická mapová databáze ČR. Vzhledem k zadání této analýzy jako analýzy
právních předpisů, nebyly tyto webové aplikace detailněji zkoumány, nicméně u jednotlivých
předpisů byly takové systémy vytipovány a analýza tak poskytuje alespoň jejich základní přehled.
U obou právě zmíněných okruhů geoportálů a podobných služeb je v rámci dalších prací na rozvoji
NIPI potřeba tyto systémy popsat detailněji, ve spolupráci s jejich pořizovateli a uživateli. Je
otázkou, do jaké míry byl vznik těchto systémů vyvolán specifickými potřebami jednotlivých
pořizovatelů a do jaké míry se na něm podílel fakt, že v ČR dosud neexistuje infrastruktura, která by
byla pro tyto subjekty dostatečným zdrojem dat. Respektive je třeba u těchto subjektů zjistit, zda
ZABAGED® nepoužily jako podklad právě s ohledem na svoje vysoce specifické potřeby, nebo z jiných
důvodů. Zodpovězení této otázky bude zároveň podkladem k diskuzi o případném zavedení sankčních
mechanismů za nevyužívání existujících prostorových dat a informací.
U systémů, které doposud existují v jakémsi „právním vakuu“, je navíc potřeba také zodpovědět
otázku, do jaké míry mohou fungovat bez dalšího právního zakotvení. Při hledání odpovědi je třeba
u každého systému zvlášť zohlednit i ochranu osobních údajů, autorských práv a limity výkonu státní
správy dle Ústavy.

Ad 3. a 4. Bezpečnost ČR, ochrana osobních údajů a ochrana autorských práv
V případě, že bude v rámci NIPI nakládáno s osobními údaji, je třeba postupovat striktně v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. K posouzení toho, zda např. nedochází
k nezákonnému sdružování údajů, doporučujeme spolupracovat přímo s Úřadem na ochranu
osobních údajů. Zároveň je třeba z tohoto hlediska prověřit i současné systémy, které by měly být do
NIPI zapojeny – např. v registru vodoprávní evidence se lze dobrat plného znění rozhodnutí
vodoprávních orgánů, včetně osobních údajů účastníků řízení!
Samostatnou problematikou, kterou je třeba dle našeho názoru i v rámci NIPI posuzovat odděleně, je
bezpečnost ČR. V této oblasti byly analyzovány předpisy, které se z hlediska prostorových dat jeví
jako okrajové – např. zákon o zpravodajských službách, o obraně státu, o Policii ČR apod. Lze
předpokládat, že, z povahy věci, nebudou chtít bezpečnostní složky zpřístupnit jimi pořizovaná data,
ale naopak budou chtít mít možnost získat přístup k maximálnímu objemu dat zpracovaných jinými
subjekty. Další oblastí, která je citlivá z hlediska bezpečnosti, ale přitom není v gesci silových resortů
či bezpečnostních složek, je civilní letectví. Zde naopak dochází ze zákona ke zpracování prostorových
dat, ale i u nich je potřeba mít na zřeteli bezpečnostní rozměr, a případně zajistit zabezpečené
a registrované přístupy k těmto údajům, resp. ponechat je mimo NIPI. Doporučujeme k problematice
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zapojení bezpečnostních složek a řízení letového provozu zpracovat stručnou analýzu, která by měla
zhodnotit přínos případného zapojení těchto subjektů a jejich dat do NIPI, případná rizika z tohoto
plynoucí a vůbec poptávku bezpečnostní komunity a její očekávání od NIPI.
Ad 5. Best practices
Při navrhování procesních a technologických částí NIPI doporučujeme využít dobré praxe – a to jak
z implementace směrnice INSPIRE v zahraničí, tak ze spolupráce veřejného a soukromého sektoru
v rámci některých krajů, např. Zlínského, kdy na území kraje vzniká jednotná digitální technická mapa
v potřebném měřítku a přesnosti. V rámci analýzy se ukázalo, že zákonné možnosti zpracovávat
technické mapy na úrovni obcí není využíváno v takové míře, aby byly obce v rámci NIPI podstatnými
hráči. Je tomu tak kvůli omezeným personálním i finančním možnostem menších obcí. Zde je opět
třeba politického rozhodnutí – na zvážení je možnost dát zpracování digitálních technických map za
povinnost krajům, přičemž by bylo nutno stanovit povinnost všem osobám, které potřebná data mají
k dispozici (typicky půjde o správce a vlastníky inženýrských sítí), aby je předaly v použitelném
formátu kraji ke zpracování, a to s garantovanou přesností prostorových dat, např. formou jejich
ověřování úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

Ad 6. Odstranění duplicit
Jak už bylo uvedeno, analýza právních předpisů odhalila některé duplicity ve zpracování a správě dat,
nicméně pouze část těchto duplicit je daná legislativně, druhá část spočívá v jakémsi „dobrovolném“
zpracování prostorových dat subjekty veřejné správy, o němž jsme se zmiňovali v bodě 2.
u problematiky závaznosti ZABAGED®. První skupinu duplicit je třeba řešit v rámci novelizací
jednotlivých předpisů, zatímco druhá skupina by měla být dle našeho názoru podrobena diskusi
s jednotlivými zpracovateli dat – zejména by měla být zkoumána finanční náročnost zpracování dat
a jejich účelnost pro výkon veřejné správy konkrétním subjektem. Teprve poté by měla následovat
diskuze na téma závaznosti ZABAGED® nejen pro ISVS, ale i pro ostatní aplikace či webové služby
poskytované subjekty veřejné správy.
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