
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

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Digitální technické mapy Ústeckého kraje v 
rámci OP PIK

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Plnění povinnosti kraje zřídit a spravovat Digitální technické mapy svého území dle zákona č. 47/2020 Sb., 
kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na rozpočet:
Samotná akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Bez nároku na rozpočet
Projekt Digitální technické mapy Ústeckého kraje – Dle důvodové zprávy

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 14. 6. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/18R/2021

Přílohy: 

8.1-1 Název: bod 8.1 priloha 1.pdf Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(RoPD) U

8.1-2 Název: bod 8.1 priloha 2.pdf Příloha č. 1 RoPD – Pravidla 
způsobilosti a publicity U

8.1-3 Název: bod 8.1 priloha 3.pdf Příloha č. 2 RoPD – Pravidla pro 
výběr dodavatelů U

8.1-4 Název: bod 8.1 priloha 4.pdf

Příloha č. 3 RoPD – Kategorizace 
nedostatků při zadávání zakázek se 
stanovením výše odvodu za porušení 
rozpočtové kázně

U

8.1-5 Název: bod 8.1 priloha 5.pdf
Příloha č. 4 RoPD – Pravidla pro 
žadatele a příjemce dotace z OPPIK – 
obecná část

U



8.1-6 Název: bod 8.1 priloha 6.pdf
Příloha č. 5 RoPD – Pravidla pro 
žadatele a příjemce dotace z OPPIK – 
zvláštní část

U

8.1-7 Název: bod 8.1 priloha 7.pdf Příloha č. 6 RoPD – Kategorizace 
typu změn Projektu U

8.1-8 Název: bod 8.1 priloha 8.pdf Příloha č. 7 RoPD – Etapizace 
projektu U

8.1-9 Název: bod 8.1 priloha 9.pdf Příloha č. 8 RoPD – Vymezení 
způsobilých výdajů U

8.1-10 Název: bod 8.1 priloha 10.pdf Příloha č. 9 RoPD – Specifikace 
technického standardu IS DTM U

8.1-11 Název: bod 8.1 priloha 11.pdf Příloha č. 10 RoPD – Technická 
specifikace služeb rozhraní IS DMVS U

8.1-12 Název: bod 8.1 priloha 12.pdf

Příloha č. 11 RoPD – Metodika 
pořizování, správy a způsobu 
poskytování dat digitální technické 
mapy

U

8.1-13 Název: bod 8.1 priloha 13.pdf Rešerše dat pro DTM U

8.1-14 Název: bod 8.1 priloha 14.pdf
Studie proveditelnosti projektu 
digitální technické mapy Ústeckého 
kraje

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o dosavadní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci přípravy realizace projektu 
Digitální technické mapy Ústeckého kraje, dle důvodové zprávy

B) schvaluje

akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Digitální technická mapa Ústeckého kraje, 
registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025429

C) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat kroky dle usnesení bodu B)
Termín: 30. 6. 2021



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje (dále jen „ZÚK“) je předkládáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt 
Digitální technické mapy Ústeckého kraje k akceptaci. Návrh rozhodnutí byl vydán na základě žádosti o 
poskytnutí dotace na projekt s názvem „Digitální technická mapa Ústeckého kraje“ (dále jen „DTM ÚK“), 
registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025429, ze dne 26. 2. 2021 v rámci Výzvy Vysokorychlostní 
internet III. Výzva – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Projektový záměr DTM ÚK byl schválen ZÚK dne 9. 12. 2019 
usnesením č. 019/25Z/2019. Návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Povinnost zřídit a spravovat Digitální technické mapy (dále jen „DTM“) svého území ukládá krajům zákon č. 
47/2020 Sb., kterým se mění 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 zákony. DTM musí 
splňovat kritéria dané vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (účinnost od 1. července 
2023).

Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. dubna 2020 vyhlásilo III. Výzvu z programu Vysokorychlostní internet v 
rámci implementace OP PIK. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj DTM krajů. Míra podpory je maximálně 85 
% z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 5 mil. Kč, maximální 200 mil. Kč.

Dosavadní činnost krajského úřadu v rámci realizace projektu DTM ÚK:
– Na začátku roku 2020 byla provedena analýza a návrh rozsahu pořízení dat pro plánovaný projekt DTM 
Ústeckého kraje – „Rešerše dat pro DTM“. Rešerše dat pro DTM je přílohou č. 13 tohoto materiálu.

– V druhé polovině roku 2020 byla vypracována Studie proveditelnosti (dále jen „SP“) projektu DTM ÚK. Jako 
jeden z podkladů posloužila již výše zmiňovaná Rešerše dat pro DTM. V rámci vypracování SP získal, 17. 12. 
2020, Ústecký kraj souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovermentu k projektu „Vybudování 
informačního systému Digitální technické mapy kraje“. SP je přílohou č. 14 tohoto materiálu.

– DTM ÚK – část Software:
o Šest krajů se dohodlo na společném řešení informačního systému (dále jen „IS DTM Krajů“). Kraje 
podepsaly Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání (usnesení RÚK č. 013/106R/2020 ze 
dne 19. 8. 2020) a Přistoupení k Dohodě o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS DTM (usnesení ZÚK č. 
017/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020). Do společného řešení patří: Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina 
(uložiště společného řešení), Jihočeský kraj, Královehradecký kraj a Moravskoslezský kraj. Plzeňský kraj, 
který do IS DTM Krajů nepatří, poskytne svá uložiště jako zálohu.
o Aktuálně dokončujeme zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) na IS DTM Krajů. Je nutné zapracovat úpravy 
ze Společné technické dokumentace IS DTM, která byla schválena Koordinační radou správců DMVS a DTM 
4. 6. 2021.

– DTM ÚK – část Data:
o Připravujeme ZD na datovou část projektu DTM ÚK dle Metodiky pořizování, správy a způsobu poskytování 
dat schválené v lednu 2021 Koordinační radou správců DMVS a DTM.
o V době přípravy tohoto materiálu podepisují smluvní strany Smlouvu o zajištění činnosti editora. Smluvními 
stranami jsou Ústecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) a Správa železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ“). O uzavření této smlouvy rozhodla RÚK usnesením č. 014/17R/2021 ze dne 2. 6. 
2021.

– Připravujeme výběrová řízení na služby spojené s projektem DTM ÚK (např. Odborné konzultační služby, 
Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou dat).

Na základě vypracované SP, respektive Rešerše dat pro DTM, uvažuje Ústecký kraj o využití maximální výše 
dotace (max. výše dotace je 200 mil. Kč, míra podpory je maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů). 
Celkové výdaje na projekt DTM ÚK dle SP činí 242 844 796,98 Kč, z toho bude poskytnuta dotace ve výši 
199 428 314,93 Kč (82,12 %). Žadatel, Ústecký kraj, počítá s výdaji ve výši 43 416 482,05 Kč (17,88 %). 
Celkové nezpůsobilé výdaje, které jsou již započítány v celkových výdajích žadatele, činí 8 223 250,00 Kč, z 
toho 2 173 250,00 Kč činí překročení ceny IS DTM (cena byla získána průzkumem trhu – viz SP) a 6 050 
000,00 Kč je cena za vyhotovení ortofotomapy Ústeckého kraje, která je nutná k zajištění dostatečné kvality 
pořizovaných dat (nově pořizovaná data musí být minimálně ve 3. třídě přesnosti). Skutečné celkové výdaje 
na projekt DTM ÚK budou záviset na výběrových řízeních (software, data, služby).



Financování projektu DTM ÚK je zahrnuto ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje v rámci rezervy Fondu 
rozvoje.

RÚK na základě usnesení č. 006/18R/2021 ze dne 14.6.2021 doporučila ZÚK schválit akceptaci Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na projekt s názvem Digitální technická mapa Ústeckého kraje, registrační číslo projektu 
CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025429.

Další usnesení týkající se DTM ÚK:
– č. 012/76R/2019 – 18. 9. 2019 – Informování RÚK o povinnosti pořízení DTM kraje.
– č. 023/82R/2019 – 20. 11. 2019 – RÚK doporučila ZÚK schválení projektového záměru DTM Ústeckého 
kraje.
– č. 019/25Z/2019 – 9. 12. 2019 – ZÚK schválilo projektový záměr DTM ÚK.
– č. 013/106R/2020 – 19. 8. 2020 – RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání s pověřujícími zadavateli. Také navrhla ZÚK uzavření Dohody o spolupráci krajů 
při pořízení a provozu IS DTM.
– č. 017/31Z/2020 – 7. 9. 2020 – ZÚK rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci krajů při pořízení a provozu 
IS DTM.
– č. 007/114R/2020 – 11. 11. 2020 – Změna usnesení RÚK č. 013/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020. – oprava 
administrativní chyby.
– č. 013/2Z/2020 – 16. 12. 2020 – Změna usnesení ZÚK č. 017/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 – oprava 
administrativní chyby.
– č. 014/17R/2021 – 2. 6. 2021 – RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o zajištění činnosti editora údajů s ŘSD 
a SŽ

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Martin Sikora, samostatný referent 
OPG INF Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 16. 6. 2021

2 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 16. 6. 2021

3 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 16.6.2021

Podpis zpracovatele:  Simona Truhlářová 15. 6. 2021


