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Informace o aktuálním 

stavu projektu

Digitalizace stavebního řízení a 

územního plánování
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DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ KONCEPT

Napojení na další systémy

PORTÁL STAVEBNÍKA

INTEGRAČNÍ PLATFORMA DIGITALIZACE STAV. ŘÍZENÍ

Utility report Registr evidenčních čísel staveb

Veřejná část

Všeobecné informace

Metodiky

Životní situace

Neveřejná část

Interakt. formuláře

Notifikace

Kalendář průběhu řízení

Technické vybavení stavebních úřadů

INF. SYSTÉM EVIDENCE 

ROZHODNUTÍ, KOLAUDACÍ,

VYJÁDŘENÍ  DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ (v čase ke stavbě)

INF. SYSTÉM 

PRO SPRÁVU PROJEKTOVÝCH

DOKUMENTACÍ 

(volitelně i DWG,  BIM…)

DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ 

SPRÁVY

(komunikace, sítě a vybrané 

objekty)

INF. SYSTÉM PRO ÚZEMNÍ 

PLÁNOVÁNÍ  A SPRÁVU ÚP

(NÁRODNÍ GEOPORTÁL)

Komplementární informační systémy VS IS MAPOVÁNÍ VRI DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY



SW stavebních úřadů – varianty řešení

1. Nový SW + HW

2. Úprava stávajícího 

SW + nový HW



❖ Nový AIS + HW 

➢ Klady: Multilicence, jednotná správa a provoz

➢ Zápory: Nové uživatelské prostředí, vyšší pořizovací náklady

❖ Využití stávajícího AIS = update dle legislativních změn vč. dalších úprav + 

HW 

➢ Klady: Znalost uživatelského prostředí = rychlejší adaptace 

úředníků

➢ Zápory: Možný vendor lock, náročná správa a provoz

Varianty řešení SW stavebních úřadů



LEGISLATIVA

Novela zák. č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřičství

Novela zák. č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování 

a stavebním řádu 

(stavební zákon)

Novela zák. č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby 

dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury

REKODIFIKACE STAVEBNÍHO 

ZÁKONA  



FINANCOVÁNÍ
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Harmonogram financování a realizace projektu  



Aktuální stav realizace projektu
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DTM Portál stavebníka Geoportál IS projektové
dokumentace

IS rozhodnutí SW a technické
vybavení SÚ

Milníky projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování z titulu 
jejich časové náročnosti a pracnosti

Realizováno Zbývající



Organizační zajištění
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Pracovní výbor pro 
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řízení a územního 

plánování

Rada vlády pro informační společnost

Digitální 
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MMR

PS pro 

digitalizaci 

při HK
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PS 
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Dosažené výsledky

Pracovní týmy

✓ Ustanoveny pracovní týmy se zaměřením na legislativu, architekturu a financování DSŘÚP pod RVIS

✓ Zřizuje se speciální projektový tým na MMR jmenovaný PM

Realokace 1,242 mld. Kč z OP PIK do IROP

✓ Na úrovni ministrů MPO a MRR  projednán a schválen způsob  zajištění financování projektu DSŘÚP

✓ Jsou zpracovány a projednány nezbytné podklady pro realokaci, které budou projednány 23.9.2019 

se zástupci EK

Harmonogram projektu

✓ Schválen a projednán v rámci MMR podrobný harmonogram projektu DSŘÚP

Změna legislativy k DTM
✓ Projednána, vládou schválena a do PS předložena  legislativní 

změna k DTM. 

✓ Zahájeny práce na novele stavebního zákona 

✓ Probíhá koordinace za oblast digitalizace s přípravou paragrafového 

znění nového stavebního zákona připravovaného v rámci 

rekodifikace

✓ Architektura 
✓ Je komplexně zpracována architektura DTM + DMVS

✓ Zahájena činnost na architektuře zbývajících IS.

Studie proveditelnosti

✓ Zpracován základní rámec pro zadání Studií proveditelnosti

včetně výběru jejich dodavatele

Technické vybavení stavebních úřadů

✓ Zahájeny první kroky 2. etapy projektu, která bude spojena především s technickým 

vybavením stavebních úřadů a úřadů územního plánování.



Děkuji za pozornost


