
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 8.1

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Spolupráce krajů při realizaci IS Digitální technické mapy

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Plnění povinnosti kraje zřídit a spravovat Digitální technické mapy svého území dle zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů

Nárok na rozpočet:
Nemá dopad na již schválený, resp. upravený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020. Do Fondu rozvoje ÚK 
byla na období 01/2021 až 06/2023 zařazena částka 200 mil. Kč, z toho 70 mi. Kč pro rok 2021

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 013/106R/2020

Přílohy: 

8.1-1 Název: bod 8.1 priloha 1.pdf
Dohoda o spolupráci krajů při 
pořízení a provozu IS Digitální 
technické mapy

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o dosavadní činnosti krajského úřadu v rámci přípravy na realizaci informačního systému 
Digitální technické mapy, dle důvodové zprávy

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o spolupráci krajů a o uzavření Dohody o spolupráci krajů při 
pořízení a provozu IS Digitální technické mapy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

C) ukládá



Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat kroky dle usnesení bodu B).

Termín: 30. 9. 2020



Důvodová zpráva:
Povinnost zřídit a spravovat Digitální technické mapy svého území ukládá krajům zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související právní předpisy. Každý jednotlivý krajský systém digitálních 
technických map má být napojen na společný centrální systém, spravovaný ČÚZK, který jako jediný má dále 
komunikovat s klienty (převážně občany a geodety). Termín spuštění Digitální technické mapy (dále jen 
„DTM“) nastává podle zčásti nové a zčásti novelizované legislativy od 1. 7. 2023. Po tomto datu budou mít 
kraje na jedné straně roli správce systému a editora změn základních prostorových informací, na druhé 
straně pak roli správce technické a dopravní infrastruktury, stejně jako mnoho dalších vlastníků nebo 
provozovatelů této infrastruktury. Oblast DTM lze rozdělit na:
1) Data, mapové podklady
2) Provozní zajištění povinnosti správce dle zákona
3) Technické a programové zajištění informačního systému

V současné době je nutné zajistit informační systém z hlediska technického a programového, tedy získat 
smluvního partnera pro dodávku SW a HW.
Ústecký kraj se na základě vstupních analýz různých řešení v oblasti dopadů a analýz vlastních zdrojů 
(finančních, personálních, odborných) připojil ke Kraji Vysočina a Pardubickému kraji k návrhu přípravné 
dokumentace pro společnou realizaci a provoz programového řešení Informačního systému Digitální 
technické mapy (IS DTM). Práce na zadávací dokumentaci související nadlimitní veřejné zakázky probíhají 
pod patronací Plzeňského kraje, který má s digitálními technickými mapami letité zkušenosti. Každý ze 
zúčastněných krajů bude mít vlastní požadavky na způsob fungování té části systému, která se bude dotýkat 
čistě samotného kraje, každý kraj také bude mít uzavřenou smlouvu o poskytování datacenter Kraje Vysočina 
a o poskytování záložní provozní lokality s Plzeňským krajem.
Předpokladem pro společnou veřejnou zakázku je uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání, ve které 
jednotlivé kraje pověří Ústecký kraj jako centrálního zadavatele provedením zadávacího řízení. Je proto 
nezbytné, aby každý takový kraj dostál svých závazků daných vstupem do této spolupráce a od společného 
cíle, tedy provozu a společného řešení IS DTM v budoucnu neodstoupil. Pro vlastní průběh zadávacího řízení 
platí jednoduchá rovnice: čím více krajů uzavře smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, tím lepší smluvní 
podmínky budou tímto dodavatelem v nabídce nabízeny. Počet krajů by tak měl být před hodnocením veřejné 
zakázky znám každému účastníkovi. Rada Ústeckého kraje schválila návrh smlouvy o provedení 
centralizovaného zadávání, kde Ústecký kraj vystupuje v roli centrálního zadavatele, který bude zadávací 
proces veřejné zakázky administrovat s odpovědností za zákonnost postupu. Ústecký kraj jakožto centrální 
zadavatel očekává od pověřujících zadavatelů součinnost a konstantnost postojů. O průběhu zadávacího 
řízení bude Ústecký kraj informovat Radu Ústeckého kraje, a to jak formou popisných zpráv, tak formou zpráv 
s ukládacími výroky (zejména podpisy smluvních dokumentů). Pouze v případě, že by Rada ÚK žádala 
informovat Zastupitelstvo ÚK, bude krajským úřadem připravena adekvátní zpráva pro jednání Zastupitelstva 
Ústeckého kraje.

Společné technické řešení, které bude zahrnuto do vlastních zadávacích podmínek, je v současné době ve 
fázi již hotových návrhů dokumentů. Prochází revizemi jednotlivých kontrolních orgánů zúčastněných krajů, 
tržními průzkumy a konzultacemi. S nabídkou spolupráce byly osloveny ostatní kraje, z nichž pět projevilo 
vážný zájem. Konečný počet by měl být uzavřen do zahájení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na 
dodávku HW a SW.
V příloze č. 1 tohoto usnesení pak předkládáme ke schválení návrh dohody o spolupráci krajů po pořízení a 
při provozu IS DTM. Tato dohoda bude součástí zadávacích podmínek, je provázána se smlouvou o dílo a 
smlouvou o technické podpoře s budoucím dodavatelem systému, jsou v ní nastavena pravidla pro 
součinnost krajů, vytvořeny kontrolní mechanismy včetně společných orgánů pro odsouhlasení postupu krajů 
na straně jedné vůči dodavateli informačního systému. Pro její uzavření je nezbytné projednání a schválení v 
Zastupitelstvu ÚK.

Společné řešení IS DTM nebrání využití dotačních prostředků OP PIK pro pokrytí pořízení programového 
vybavení kraje. Na základě § 24 odst. 1 a § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podléhá schválení smluv a rozhodnutí o jejich uzavření Zastupitelstvu 
ÚK.

Harmonogram celého procesu implementace nové zákonné úpravy, zejména nutná část přípravná, je v tuto 
chvíli naplňován a k žádné časové prodlevě nedochází.

Problematika IS DTM byla v Radě ÚK a Zastupitelstvu ÚK řešena již těmito usneseními č. 012/76R/2019, 



023/82R/2019, 019/25Z/2019 a 013/106R/2020.

Finanční zajištění:
Uzavření předložené smlouvy a dohody nemá dopad na již schválený, resp. upravený rozpočet Ústeckého 
kraje na rok 2020. Do Fondu rozvoje ÚK byla na období 01/2021 až 06/2023 zařazena částka 200 mil. Kč, z 
toho 70 mi. Kč pro rok 2021.
Vyjádření odboru legislativně-právního:
Po zapracování navržených úprav a změn po právní stránce bez připomínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek, vedoucí INF KÚÚK Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 24. 8. 2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 24. 8. 
2020

3 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 24. 8. 2020

4 Ing. Hana Bergmannová (vedoucí odboru)   Ing. Hana Bergmannová 26. 
8. 2020

5 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 27. 8. 
2020

Podpis zpracovatele:  Simona Truhlářová 24. 8. 2020


