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Abstrakt  
 
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení realizace jednotlivých cílů 
vytyčených v „Koncepci digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce 
katastrálních úřadů s dalšími správci nově tvořených informačních systémů“ 
v období let 1993 až 2003. V práci je kladen zvláštní důraz na problémy, které 
digitalizaci katastru nemovitostí v České republice provázejí. 
 
 
 
Abstract 
 
This diploma thesis is focused on the description of individual aims of 
digitalization of cadastre of real estates as they have been set-out in the 
document “Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce 
katastrálních úřadů s dalšími správci nově tvořených informačních systémů“,                   
in 1993 – 2003. The attention is especially paid to problems that follow the 
process of digitalization. 
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0.  Úvod 
 
  
Téma „Zhodnocení postupu realizace Koncepce digitalizace katastru 
nemovitostí v České republice (1993 - 2003)“ lze rozdělit do dvou částí. 
Zhodnocení průběhu digitalizace již dokončených částí KN (zejména 
v souboru popisných informací) a na druhé straně nedokončené a problémové 
části digitalizace souboru geodetických informací. Stejně tak bylo k tématu 
této práce přistupováno.  
     
       V diplomové práci je popsán průběh digitalizace od jejího počátku až do 
současnosti. Jsou zde zmíněny důvody pro vytvoření Koncepce digitalizace 
katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních  úřadů s dalšími správci nově 
tvořených informačních systémů (1), stav resortu Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního (dále jen ČÚZK) v roce 1993 a  cílový stav z 
pohledu roku 1993. Vyjmenovány jsou všechny cíle, které jsou obsaženy 
v Koncepci. Postupně je pak každý ohodnocen a popsán, a to zvlášť u 
souboru popisných a geodetických informací. Zmíněna je i úloha digitalizace 
katastru nemovitostí při realizaci ISKN. Většina informací je aktuální k datu 
31.12 2003. V přílohách práce je několik grafů a tabulek, které pomohou lépe 
popsat situaci v resortu ČÚZK v rozmezí let 1993 až 2003.        
       
       Zhodnocení realizace digitalizace souboru popisných informací (SPI) je 
popis procesu, který se v současnosti pokládá za dokončený. Velká část jeho 
digitalizace byla dokončena v roce 1998. Výjimkou je bod G Koncepce (1) - 
doplnění definičních bodů parcel.  Naopak, digitalizace souboru geodetických 
informací (SGI) je teprve rozpracována a v některých cílech velmi zaostává 
za původním časovým plánem dokončení úkolu. Těmto nedokončeným cílům 
digitalizace je věnována větší pozornost  a jsou popsány příčiny a následky 
zpoždění jejich realizace.  
 
       V průběhu let 1993 – 2004 došlo samozřejmě k velkému posunu ve 
vývoji techniky a technologií. Společně s tímto vývojem vzrůstaly i 
požadavky na informační systém katastru nemovitostí, jeho správu a vedení. 
Na počátku 90. let byl stabilní a dobře fungující katastr podmínkou klidného 
průběhu procesu privatizace. V současnosti je většina majetku státu více či 
méně úspěšně zprivatizována. Pozornost je věnována spolehlivému, 
přehlednému a rychlému přístupu k informacím. Nový Informační systém 
katastru nemovitostí ČR (dále jen ISKN) a zavedení možnosti dálkového 
přístupu k datům katastru nemovitostí  je v tomto směru velkým přínosem.  
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1. Důvody pro vytvoření Koncepce digitalizace 
    katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních    
    úřadů s dalšími správci nově tvořených informačních   
    systémů 
 
 
1.1 Výchozí stav katastru nemovitostí ČR na počátku 90.   
      let 20. století 
 
Hlavním úkolem katastru nemovitostí (dále jen KN) na počátku 90. let bylo 
vyrovnat se se změnami souvisejícími s přechodem socialistické evidence 
nemovitostí ke katastru nemovitostí fungujícím v řádném právním státě. 
Konkrétně bylo zapotřebí vyjasnit majetkové práva k nemovitostem a doplnit 
do katastru  údaje, které dřívější evidence nemovitostí nevedla nebo je vedla 
neúplně.  Z důvodů privatizace státního majetku a probíhajících restitucí bylo 
jednou ze základních podmínek mít spolehlivý, přehledný a fungující katastr 
nemovitostí. Většina institucí, ať už státní orgány či organizace, žádala 
dokumenty, které prokazovaly jejich vlastnictví a to nejen současné, ale pro 
četné případy restitucí i dokumenty historické. Střediska geodézie svou 
kapacitou a technickými možnostmi nestačila požadavkům veřejnosti. 
Problém nebyl v tom, že by informace o vlastnictví vůbec neexistovaly. Jejich 
dohledání však bylo velmi zdlouhavou a náročnou procedurou, která 
zaměstnávala mnoho pracovníků. Tato skutečnost vyvolala nutnost 
přebudování stávající evidence nemovitostí na moderní a spolehlivý katastr 
nemovitostí, který byl mj. jednou z podmínek úspěšnosti privatizace. Rostly 
také požadavky měst, obcí a jiných institucí, které žádaly informace obsažené 
v pozemkovém informačním systému, potřebné k vytvoření vlastních 
geografických informačních systémů.  Struktura činností katastrálních úřadů 
v roce 1993 je naznačena v grafu 1 v příloze 1.    
        
       Objem dat, která KN na počátku své existence v roce 1993 evidoval, 
zahrnoval údaje zhruba o 12 milionech parcel a 4.3 milionech vlastníků a 
nájemců. Z důvodů ideologie bývalého režimu, který neměl zájem evidovat 
vlastnická práva k půdě, byly mnohé parcely sloučeny do zemědělských a 
lesních půdních celků. V těchto  užívacích celcích bylo zahrnuto 10 milionů 
parcel, které byly evidovány pouze v dřívějších pozemkových evidencích a 
dalších archivních materiálech.  
 
       Jen polovina evidovaných údajů, náležejících do souboru popisných 
informací (dále jen SPI), mělo v roce 1993 podobu počítačových souborů. 
Tyto soubory byly v delších časových intervalech aktualizovány dávkovými 
postupy v centrální databázi v Zeměměřickém ústavu v Praze (od roku 1994 
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v Zeměměřickém úřadě – dále jen ZÚ).  Centrální databáze ZÚ poskytovala 
katastrálním úřadům počítačové soubory (zprvu na mikrofiších), které 
sloužily pro poskytování informací žadatelům. Pro vydání kompletní 
informace o nemovitosti bylo nutné pracovat nejen s počítačovými soubory,  
ale i s ručně vedenými listy vlastnictví, ručně vedenými výkazy změn (zčásti 
na papíru, zčásti na mikrofilmu), pomocnými seznamy a rejstříky. Z mnoha 
důvodů, mezi které patří například vyřízení restitucí, však bylo nutné čerpat 
informace i z bývalého pozemkového katastru  a pozemkových knih nebo 
z přídělových a scelovacích operátů. 
        
       V katastru nemovitostí chyběly informace o bonitě zemědělské půdy. 
Chybělo 30 % rodných čísel nebo IČO vlastníků. Záznamy v počítačových 
souborech byly vedeny bez české diakritiky. Adresy  byly v mnoha případech 
neúplné a údaje o vlastnících byly vedeny vcelku bez oddělení jména a 
adresy. Chyběly také lokalizační údaje parcel, tj. souřadnice definičních bodů. 
       V roce 1993 bylo zaznamenáno 214.7 tisíc vkladů  a 378 tisíc záznamů 
do KN. Centrální databáze KN obsahovala 32.1 milionů vět (viz. příloha 2).  
 
       I v souboru geodetických informací KN byly velmi patrné nedostatky 
jeho vedení 60. - 80. letech. Parcely byly sloučeny a vedeny v  mapách 
v rámci kolektivizace pouze v půdních celcích, které vyznačovaly hranice 
užívání a nikoliv hranice vlastnické. Jednotlivé vlastnické parcely v půdních 
celcích byly zakresleny pouze ve 40 let neudržovaných mapách bývalého 
pozemkového katastru či ve scelovacích a přídělových plánech. Pouze 30 % 
území ČR bylo pokryto relativně kvalitními katastrálními mapami, které 
vznikly číselnými geodetickými a fotogrammetrickými metodami 
v dekadických měřítkách (1:1000, 1:2000, 1:5000) v národním referenčním 
systému S-JTSK. Tyto mapy však byly aktualizovány grafickými postupy.   
70 % území ČR je dosud pokryto  mapami v měřítku 1:2880, které vznikly 
grafickými metodami  a mají původ ve stabilním katastru 19. stol. Jsou 
vyhotoveny  v gusterberském nebo svatoštěpánském referenčním systému. 
Tyto mapy byly více než 150 let udržovány pouze nekonzistentním lokálním 
zakreslováním změn a nových objektů. 
        
        Hustota podrobného polohového bodového pole byla na většině území 
ČR nedostatečná a znesnadňovala údržbu map evidence nemovitostí číselným 
zaměřováním změn. Dostatečně husté bodové pole bylo pouze na 10 % 
území. 
       Značným problémem  připravované digitalizace mapových podkladů byla 
existence 17 105 přídělových a scelovacích plánů, které často značně 
nepřesným způsobem vyjadřují výsledky přídělového či scelovacího řízení. 
Ta byla kolem roku 1950 zastavena komunistickým režimem, aniž by se 
změny evidovaly v pozemkové knize a v mapách bývalého pozemkového 
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katastru. Tento neutěšený stav dal prostor i ke vzniku duplicitního vlastnictví  
k překrývajícím se částem parcel, jež se stalo předmětem mnoha soudních 
sporů, jejichž vyřešení ještě delší dobu potrvá.  Tato situace se týká 1 721 k.ú. 
(tj. 13 %). Do ledna 1993 bylo digitalizováno pouze 3,8 % katastrálních map, 
což představuje 500 k.ú. 
 
 
1.2 Cílový stav budování katastru nemovitostí ČR   
      z pohledu roku 1993 
 
Usnesením č. 312  vlády ČR z 16.6. 1993 bylo zadáno Českému úřadu 
zeměměřickému a katastrálnímu „zpracovat koncepci postupných kroků 
vedoucích k převedení písemného a mapového operátu do digitální formy a 
jejich vedení a aktualizaci na katastrálních úřadech“. Při vytváření koncepce 
byly využity návrhy Souhrnného projektu technických inovací v katastru 
nemovitostí pro období 1993 - 1999. Tento projekt zpracovala v roce 1992 
skupina odborníků  Českého úřadu Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního (ČÚZK), konkrétně komise ČÚZK pro koordinaci rozvojových 
prací. Návrh koncepce byl předložen vládě ČR v srpnu 1993, která svým 
usnesením návrh posléze schválila1). Do textu návrhu koncepce pak byly 
zapracovány připomínky ostatních ústředních orgánů státní správy. Dokument 
„Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů 
s dalšími správci nově tvořených informačních systémů“ (1), doplněný o nové 
informace, byl pak schválen a vydán ČÚZK 30.12 1993.  
 
       Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních 
úřadů s dalšími správci nově tvořených informačních systémů stanovila 
konkrétní hlavní cíle, jež jsou citovány v kapitole 2. Úkolem procesu 
transformace je přeměna KN v moderní databázi, která bude  spolehlivě a 
aktuálně evidovat  vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem a základní 
technické údaje o nemovitostech. Bude zdrojem informací i pro vytváření 
geoinformačních systémů. Cílem je též vybudovat evidenci jako součást 
informačních systémů veřejné správy, která bude snadno přístupná veřejnosti. 
Zcela zásadní je nutnost doplnění KN o informace, které předchozí evidence 
nevedla nebo je vedla neúplně a převedení souboru popisných a geodetických 
informací do digitální formy. Koncepce (1) definuje technické a legislativní 
podmínky  k uskutečnění  tohoto  transformačního  procesu. Předpokládá   též 
navýšení počtu pracovníků v resortu ČÚZK. Z původních 4395 zaměstnanců 
v  roce  1993  navrhuje  zvýšení až  na 4922 zaměstnanců.  Předpokládá, že na 
   
1) Vláda ČR svým usnesením č. 492 ze dne 8. září 1993 uložila předsedovi České úřadu zeměměřického a 
katastrálního „zpracovat časový a územní harmonogram digitalizace souboru popisných informací a zajistit 
jeho realizaci s tím, že tyto činnosti budou ukončeny do roku 1999“. (3)  
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výchozí stav zaměstnanců z roku 1993 klesne počet pracovníků až v roce 
2005 a to zejména díky uplatnění automatizovaných postupů při vedení KN. 
Koncepce rovněž předpokládala zapojení soukromého sektoru při realizaci 
některých cílů a to zejména při budování podrobných polohových bodových 
polí, zaměřování změn v celých obvodech parcel a při novém katastrálním 
mapování. Cesta k vybudování moderního KN  tedy vede přes digitalizaci 
souboru popisných a geodetických informací KN a rozvinutí spolupráce se 
správci nově tvořených informačních systémů. 
 
 

 11



2.  Cíle stanovené Koncepcí digitalizace katastru 
     nemovitostí  
  
 
Koncepce digitalizace KN (1), schválená předsedou ČÚZK dne 30.12. 1993, 
předpokládala tyto hlavní cíle:  
 

• Dokončení podstatné části digitalizace souboru popisných informací 
(přes 90%) v roce 1998. Prioritní je přitom doplnění KN o parcely 
bývalého pozemkového katastru sloučené v půdních celcích 
(nezobrazené  v katastrálních mapách) a převedení listů vlastnictví do 
počítačových souborů. 
 
• Dokončení převodu katastrálních map do digitální formy v roce 2006 
včetně parcel v půdních celcích s tím, že v roce 2000 bude převod 
proveden na 50 % území ČR. 

 
• Vytvoření  technických a legislativních  podmínek   pro   povinné  
zaměřování změn obsahu katastrálních map s připojením na polohové 
bodové pole v geodetickém referenčním systému S-JTSK (zejména 
vybudováním  podrobného polohového bodového pole s dostatečnou 
hustotou a přesností, zpracováním změn legislativy a zavedením 
postupné obnovy KN). 
  
• Postupné  vytvoření  předpokladů pro rychlé tempo obnovy  KN  
novým mapováním. V letech 2000 – 2006 má být dosaženo tempa 
obnovy 2 % území ročně.  

  
• Zajištění koordinace postupu realizace koncepce zejména s potřebami 
velkých sídelních celků, s přípravou pozemkových úprav a s 
budováním GIS ve městech a obcích tak, aby se již v roce 1995 mohlo 
v některých katastrálních územích vycházet z úplného a digitálního 
katastru nemovitostí. 
 

 
Cíle spolupráce s dalšími správci nově tvořených informačních systémů 
vycházejí ze zásady, že pro informační systémy navazující resp. využívající 
KN, je nezbytné jeho obsahové doplnění a digitální podoba. Pro případy nově 
zahajovaných pozemkových úprav a nově budovaných GIS Koncepce (1) 
předpokládá přednostní digitalizaci KN v příslušných katastrálních územích. 
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• ČÚZK stanoví datovou strukturu a výměnný formát souboru 
geodetických a popisných informací. 
 
• ČÚZK stanoví pravidla spolupráce s  budovateli resp. správci 
informačních systémů využívajících KN, která umožní vzájemné 
poskytování využitelných dat a dílčí spolupráci při digitalizaci KN. 
 
• ČÚZK stanoví v roce 1994 společně s Ministerstvem financí ČR a 
Ministerstvem zemědělství ČR postup doplnění závazného daňového 
údaje do KN. 
 
• ČÚZK projedná v roce 1994 možnosti přístupu katastrálních úřadů ke 
stávajícím registrům státního informačního systému, využitelným při 
digitalizaci KN. Jde především o registr obyvatel, registr ekonomických 
subjektů a o automatizovaný daňový informační systém. 
 
• Postupně bude rozvíjena technologie poskytování údajů z digitálního 
KN prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě, a to tak, aby v letech  
1998 – 2000 byla již plně rozvinuta a zavedena do praxe. 
 
• Digitální KN  bude využíván jako jeden ze zdrojů aktualizace dat  pro 
resortem budovanou Základní bázi geografických dat (ZABAGED) 
v letech 1994 – 2000. Ta bude základní vrstvou regionálních územně 
orientovaných GIS, budovaných např. pro sledování životního 
prostředí, pro potřeby urbanismu, dopravy, národního hospodářství a 
státní správy. 
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3.  Postup digitalizace souboru popisných informací a   
     současný stav realizace 
 
 
3.1 Program digitalizace souboru popisných informací  
      (1993) 
 
Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů s 
dalšími správci nově tvořených informačních systémů vytyčila tyto dílčí 
úkoly digitalizace SPI: 

 
 
A) Zavedení počítačových sítí PC LAN 
 
Dokončení vybavení katastrálních úřadů sítěmi PC-LAN v roce 1994 
pro průběžné vedení lokálních databází souboru popisných informací.  
 
 
B) Digitalizace listů vlastnictví (realizace 1994 - 1998)  
 
Doplnění počítačových souborů KN o obsah ručně vedených listů 
vlastnictví a navazujících zápisů ve výkazech změn a v právních 
listinách, o chybějící údaje o vlastnících a chybějící podrobnější údaje 
KN (nabývací tituly k nemovitostem, věcná práva a omezení 
k nemovitostem apod.). 
 
 
C) Doplnění parcel sloučených do půdních celků 
    (realizace 1994 - 1998)  
 
Doplnění počítačových souborů KN údaji o parcelách bývalého 
pozemkového katastru, sloučených do půdních celků, podle zápisů na 
ručně vedených listech vlastnictví, ve výkazech změn a v právních 
listinách. Souběžně budou zpracovány grafické přehledy parcel 
v půdních celcích. 
 
 
D) Doplnění rodných čísel a IČO (realizace 1994 - 1995)  
 
Doplnění počítačových souborů KN s využitím stávajících registrů SIS 
(registr obyvatel, registr ekonomických subjektů a další). 
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E) Doplnění bonit (realizace 1994 - 1998)  
 
Doplnění údajů o parcelách  v počítačových souborech KN o bonitu    
podle podkladů dodaných resortem ministerstva zemědělství. 
 
 
F) Doplnění diakritiky a úprava záznamu o vlastníkovi  
   (realizace 1995 - 1997)  
 
Doplnění a restrukturalizace údajů a o vlastnících a jejich adresách 
v počítačových souborech KN s využitím stávajících registrů SIS 
(registr obyvatel a další). 
 
 
G) Doplnění definičních bodů parcel (realizace 1997 - 2006)  
 
Doplnění údajů o parcelách v počítačových souborech KN o souřadnice  
definičních bodů jednotlivých parcel.  

 
 

H) Přechod na novou generaci automatizační techniky 
   (vývoj a realizace 1994 - 2000)  
 
Zavedení počítačových prostředků umožňujících efektivní dotazovací 
přístup vybraného okruhu uživatelů k informacím z KN 
prostřednictvím veřejné komunikační sítě a podporujících interakci 
souboru popisných informací se souborem geodetických informací.  
 

 
3.2 Současný stav realizace digitalizace souboru   
      popisných informací 

 
K datu 31.12 2003 je digitalizace SPI téměř dokončena s výjimkou úkolu G.  
Převážná část digitalizace SPI byla dokončena již v roce 1998. Jednalo se o 
80 mil. databázových vět. Aktuální stav a jejich vývoj dokresluje tabulka č. 2 
v příloze 2.  
 
 
A) Zavedení počítačových sítí PC LAN  (1993 - 1994) 
 
V roce 1994 bylo dokončeno vybavení 76 katastrálních úřadů a 36 jejich 
detašovaných pracovišť sítěmi PC LAN. Zavedení počítačových sítí a 
vybavení katastrálních úřadů potřebnou technikou bylo zásadní podmínkou 
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pro zrychlení převodu manuálně vedených informací souboru popisných 
informací do automatizované počítačové formy.  Na převodu souboru 
popisných informací se tak mohla podílet jednotlivá pracoviště, což daný úkol 
velmi urychlilo. Zavedení počítačových sítí bylo realizováno zejména díky 
projektu zahraniční pomoci PHARE CS 9201.26. (5) 
       
        V dalších letech se však vybavení katastrálních úřadů zásadně 
nemodernizovalo kvůli trvajícím úsporným opatřením. Probíhala pouze 
nejnutnější údržba a odstraňování havarijních stavů k zabezpečení chodu 
systému. Koncepční obměna zastarávající výpočetní techniky přišla až po 
roce 1999 v souvislosti se zavedením Informačního systému katastru 
nemovitostí (ISKN) viz kapitola 6. Na katastrálních úřadech je v dnešní době 
více než 5000 koncových stanic v lokálních sítích.  
 
 
B) Digitalizace listů vlastnictví včetně doplnění údajů o vlastnících a      
     podrobnějších údajů katastru nemovitostí (1994 - 1998) 
 
Úkol byl dokončen koncem roku 1998. Ke splnění bylo nezbytné vybavení 
katastrálních úřadů výpočetní technikou. Úkol si vyžádal nasazení velkého 
množství zaměstnanců katastrálních úřadů. Na základě usnesení vlády ČR  ze 
dne 31. 8. 1994 č. 473 byl zvýšen počet zaměstnanců KÚ o 620 zaměstnanců. 
(maximální počet zaměstnanců byl 5363 v roce 1996). Listy vlastnictví byly 
digitalizovány jednak průběžně, a to při zápisu změn podle došlých listin, a 
dále jednorázově vždy všechny LV v daném katastrálním území.  
 
 
C) Doplnění parcel sloučených do  půdních celků (1994 - 1998) 
 
Tento úkol byl splněn společně s bodem B).  Do souboru popisných informací 
byly vloženy údaje o parcelách sloučených do  půdních celků vedené ve 
zjednodušené evidenci podle jejich ručních zápisů ve výkazech změn.  

 
 

D) Doplnění rodných čísel a IČO vlastníků, doplnění kódu části obce k číslům   
     popisným (1994 - 1995) 
 
Doplnění rodných čísel a IČO vlastníků proběhlo v předpokládaném termínu, 
avšak nemohlo být realizováno na 100 %. K vyhledávání rodných čísel 
v evidenci obyvatel vedené MV ČR je z důvodu zamezení vzniku nežádoucí 
chyby třeba znát kromě jména také datum narození. Proto nebylo možno tyto 
údaje doplnit u vlastníků, u kterých tento údaj v listu vlastnictví chyběl (např. 
vlastníci přepsaní z pozemkové knihy). Ani doplnění IČO vlastníků 
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z evidence registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu 
nebylo úplně realizováno. V katastru nemovitostí je totiž dosud zapsána řada 
již neexistujících právnických osob.  
        
       Doplnění kódu části obce k číslům popisným  a evidenčním bylo nutné 
z důvodu jednoznačné identifikace budov. V jednom katastrálním území se 
může vyskytnout více sídelních celků a tudíž může dojít k duplicitnímu 
označení budov stejným číslem popisným či evidenčním. Již v roce 1977 
došlo k vymezení dvoumístné číselné rezervy v označení, která byla později 
využita pro označení příslušnosti čísla evidenčního či popisného k jednotlivé 
části obce. Jednotka byla zavedena Standardem územní identifikace SIS, 
který ji zároveň definoval jako skupinu domů s čísly popisnými v jedné 
číselné řadě a s vlastním názvem. Číselník částí obcí byl převzat v roce 1995 
z údajů tehdejšího Ministerstva hospodářství ČR (dnes Ministerstvo pro 
místní rozvoj), pro které jej vedl Terplán a.s. Každá část obce měla číselné 
označení v rámci obce a toto číslo bylo pak přiřazeno k číslu popisnému či 
evidenčnímu. V ČR  připadá do jednoho katastrálního území průměrně 1,16 
části obce. 

 
 

E) Doplnění bonit (1994 - 1998)  
 
K 31.12. 2003 byly údaje bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále 
jen BPEJ) zavedeny k parcelám KN v 96,8 % katastrálních území, což 
představuje 12 571 k.ú  z celkového počtu 12 985 k.ú., která přicházejí 
v úvahu (k tomuto datu bylo z celkového počtu 13027 k.ú. 42 k.ú. 
ve vojenských újezdech). Zahrnuta jsou i ta katastrální území, na kterých jsou 
údaje o BPEJ zaváděné k parcelám jen na jejich části.  Nevyřešená zůstala 
katastrální území s dosud nedokončeným přídělovým nebo scelovacím 
řízením a zmiňované vojenské újezdy. Údaje o BPEJ lze zavést pouze 
k parcelám zemědělských pozemků s vyznačeným číslem listu vlastnictví. U 
nevyřešených lokalit zavedení BPEJ stav operátu neumožňuje a dokončení 
úkolu je závislé na průběhu a postupu pozemkových úprav . Do té doby 
budou údaje o BPEJ přiřazeny po dohodě ČÚZK a Ústředního pozemkového 
úřadu Ministerstva zemědělství České republiky v těchto katastrálních 
územích zatím jen k celým parcelám, případně k parcelám, které nejsou 
rozděleny izoliniemi BPEJ (5).  
       Zdrojem údajů BPEJ byl komplexní průzkum zemědělské půdy 
realizovaný v 60. letech 20. století. Byla vytvořena bonitační numerická 
databáze. Na otisku státní mapy 1:5000 – odvozené byla vytvořena mapa 
BPEJ. Ministerstvu zemědělství a ČÚZK bylo unesením vlády č. 177 
z 18.3.1992 uloženo zavést kódy BPEJ k zemědělským pozemkům v KN. 
Oba resorty připravily a ověřily technologii přiřazující (klasickými metodami 
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i automatizovaně) kódy BPEJ k parcelám KN. Úkol byl pak z velké části 
realizován v letech 1997 – 1998. 2.dubna 1997 byl usnesením vlády ČR  č. 
194 definitivně stanoven termín zavedení údajů o bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách k parcelám KN pro daňové účely do 31.12 1998. 
Tento úkol znamenal komplikace v průběhu digitalizace písemného operátu, 
ale hlavně zdržení digitalizace katastrálních map o 2 roky a nasazení velké 
kapacity pracovních sil v resortu ČÚZK (tj.150 pracovníků navíc). Některé  
další práce  z tohoto důvodu musely být pozastaveny či odloženy. Od roku 
2001 obsahuje číselník kódů BPEJ vydaný Ministerstvem zemědělství ČR 
2207 kódů, z nichž 1895 jich bylo uloženo do KN. Tyto kódy jsou využívány 
mimo jiné ke stanovení ceny pozemků dle vyhlášky Ministerstva financí ČR 
č. 297/1997 Sb., provádějící  některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb. o 
oceňování majetku. 

 
 

F) Doplnění diakritiky (české abecedy) a úprava záznamu o vlastníkovi 
    (1995- 1997) 
 
Veškeré textové údaje v SPI byly zpočátku vedeny v češtině bez české 
diakritiky. Postupné vybavení pracovišť resortu, ať již technické či 
programové, umožnilo již v roce 1995 vést informace souboru popisných 
informací kompletně v českém prostředí. Z registru prostorových jednotek, 
který vede Český statistický úřad, byly převzaty názvy územních jednotek 
s českou diakritikou. Všechny nově ukládané informace jsou nyní vkládány 
do souboru popisných informací s českými diakritickými znaménky. Úkol byl 
tedy realizován v termínu. 

 
 
G) Doplnění definičních bodů parcel  (1997 – 2006) 
 

Tento úkol byl dosud splněn jen zčásti. Jedním z důvodů je 
nedokončený proces digitalizace katastrálních map v jejímž rámci se doplnění 
definičních bodů realizuje podle bodů L,M Koncepce (1). Doplnění 
definičních bodů budov bylo provedeno při příležitosti příprav sčítání lidu, 
domů a bytů, které proběhlo v roce 2001. Definiční body lesních parcel 
poskytuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. 
Definiční body parcel umožní propojení souboru popisných a geodetických 
informací a jejich vzájemnou interakci. V současnosti tento proces 
systematicky neprobíhá s výjimkou tvorby DKM přepracováním katastrálních 
map v S-JTSK.  
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H) Přechod na novou generaci automatizační techniky (1994 - 2000) 
 
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 1997 č. 708 
byl v letech  1997 – 2001 vytvořen  Informační systém katastru nemovitostí 
(ISKN), který splňuje všechny požadavky vytyčené v Koncepci (1). Jedná se 
o komplexní informační systém, který spojuje údržbu a vedení souboru 
popisných i geodetických informací, umožňuje dálkový přístup k datům KN 
prostřednictvím komunikační sítě Internet a využívá dat z jiných 
informačních systémů veřejné správy. Podrobnější údaje jsou uvedeny 
v kapitole 6. 
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4.  Postup digitalizace souboru geodetických informací  
     a současný stav realizace 

 
 

4.1  Program digitalizace souboru geodetických informací   
       (1993) 

 
Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů s 
dalšími správci nově tvořených informačních systémů vytyčila v této oblasti 
následující úkoly: 
               
 

 I) Zpracování grafického přehledu parcel v půdních celcích  
    (realizace 1994 – 1998) 
  
Vytvoření grafických přehledů parcel doplněných do souboru 
popisných informací (v rámci programu C) na kopiích map 
pozemkového katastru . Tyto grafické přehledy budou použity jako 
zdroj informací při digitalizaci map (programy L,M) a do ukončení 
digitalizace map v příslušném katastrálním území i pro poskytování 
informací z KN. 
 
 
J) Doplnění bodů podrobných polohových polí (realizace 1994 - 2000)  
 
Doplnění sítě bodů polohových polí na hustotu 1-2/km2 zhušťovacími  
body. 
 
 
K) Postupná obnova KN na základě číselného zaměřování změn   

              (realizace průběžně od roku 1995)  
 
Zaměřování změn v geodetickém referenčním systému S-JTSK a 
k tomu potřebné doplňování bodů podrobného polohového bodového 
pole. Tyto činnosti budou zabezpečovány externími kapacitami. 
 
 
L) Přepracování katastrálních map v S-JTSK (map dle Instrukce A,   
   THM a ZMVM) na digitální katastrální mapu  (realizace 1994 - 2000)  
 
Digitalizace katastrálních map s doplněním parcel v půdních celcích 
a jejich převodem mezi parcely KN. Výsledkem bude grafický 
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počítačový soubor digitální katastrální mapy pro katastrální území 
s úplným obsahem. 
  
 
M) Přepracování map 1:2880 do digitální formy (realizace 1994–2006,   
     z toho v roce 2000 má být dokončeno 3000 katastrálních území)  
 
Digitalizace katastrálních map a map bývalého pozemkového katastru 
bude probíhat v těch lokalitách, kde dojde k zavedení postupné obnovy 
KN (program K). Výsledkem bude digitální forma katastrální mapy 
(grafický počítačový soubor) se všemi parcelami KN a s parcelami 
v půdních celcích (parcely bývalého pozemkového katastru). 

 
 
4.2  Současný stav realizace digitalizace souboru   
       geodetických informací 

 
K datu 31.12. 2003 je digitalizace SGI rozpracována, přičemž plnění 
některých úkolů je opožděno.  
 
 
I) Zpracování grafického přehledu parcel v půdních celcích (1994 – 1998) 
 
Úkol byl realizován v letech 1994-1997. Na kopiích map bývalého 
pozemkového katastru byly graficky vyznačeny parcely vedené ve 
zjednodušené evidenci, které byly sloučeny do půdních celků. Tyto grafické 
přehledy jsou využívány při  digitalizaci katastrálních map. Grafické přehledy 
byly také podkladem pro zákres hranic BPEJ a přiřazování těchto kódů 
k parcelám zemědělské půdy (program E).  

 
 
J) Doplnění bodů podrobných polohových polí (1994 - 2000) 
 
Tento úkol je v realizaci opožděný. Koncepce předpokládala dosažení 
hustoty sítě bodů polohových polí 1-2 body/km2 do roku 2000 
(trigonometrické a zhušťovací body). Nutnost včasného splnění dalších úkolů 
Koncepce (1), zejména úkolu přiřazení bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) k parcelám zemědělské půdy v letech 1997 – 1998, si 
vyžádala přesunout značnou část kapacity pracovníků katastrálních úřadů na 
tento úkol. Druhým důvodem opožděné realizace tohoto úkolu je omezené 
zapojení soukromého sektoru, které Koncepce při plánování realizace tohoto 
úkolu předpokládala. Důvodem byl fakt, že od roku 1997 v příslušné 
výdajové položce kapitoly  ČÚZK ve státním rozpočtu chybí finanční 
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prostředky na kooperaci se soukromými firmami (státní zakázky). Dokončení 
výběrové údržby základního bodového pole polohového (ZBPP) a jeho 
zhuštění souborem zhušťovacích bodů (ZhB) na uvažovanou hustotu 
1 bod/km2 v extravilánu a 2 body/km2 v intravilánu je podmínkou pro 
stanovení katastrálních území s povinnou údržbou operátu v S-JTSK. 
 
        Zpoždění úkolu znamená posunutí časového horizontu  dokončení úkolu 
(tedy doměření geocentrických  souřadnic stávajících  zhušťovacích bodů a 
zaměření cca 30 000 nových). V současnosti je jako reálný termín dokončení 
úkolu odhadován rok 2005. K 31.12. 2002 bylo technologií GPS  zaměřeno 
cca 33 000 bodů. Geocentrické souřadnice zhušťovacích bodů nejsou ještě 
oficiální. Ke zplatnění těchto souřadnic dojde v roce 2006-2007 po vyrovnání 
sítě zhušťovacích bodů, jejímž předpokladem je přeměření  sítě DOPNUL a 
dokončení výběrové údržby trigonometrických bodů, které má být dokončeno 
v roce 2006.V dubnu 2004 byl celkový počet zhušťovacích bodů v 
jednotlivých regionech následující (14):   
 

pracoviště kraj počet 
Praha středočeský 5226 
České Budějovice jihočeský 6719 
Plzeň západočeský 6834 
Liberec severočeský 3885 
Pardubice východočeský 5431 
Brno jihomoravský 4383 
Opava severomoravský 4700 
 
Celkový počet zhušťovacích bodů v ČR v dubnu 2004 je  37 178. 
 
 
K) Postupná obnova KN na základě číselného zaměřování změn 
    (realizace průběžně od roku 1995)  
 
Tento úkol, který probíhá od roku 1995, je z velké části doménou soukromé 
sféry, která vyhotovuje geometrické plány v katastrálních územích 
s dokončeným úkolem J) Koncepce (1). Na zhruba 32 % území České 
republiky, což  znamená 4187 katastrálních území (uvedená čísla jsou platná 
k 31.12.2002), vyhlásil ČÚZK povinnost zaměřovat změny v souboru 
geodetických informací KN v systému S-JTSK. Podle § 66 odst. 3 vyhlášky č. 
190/1996 Sb. jsou prostory,  kde je povinnost určovat polohu podrobných 
bodů v S-JTSK, uveřejňovány ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního. „Pokud nelze v těchto prostorech připojit podrobné měření na 
body polohového bodového pole, připojí se nejméně na 3 identické body 
určené v souřadnicích S-JTSK, a to při dodržení podmínek podle bodu 12.2 
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přílohy k Vyhlášce č. 190/1996 Sb. Prostory, ve kterých je vedeno číselné 
vyjádření obsahu katastrální mapy a ve kterých se určuje poloha podrobných 
bodů v S-JTSK při činnostech souvisejících s vyhotovováním geometrických 
plánů a vytyčováním hranic pozemků, stanovuje katastrální úřad. Vychází 
přitom z ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) Statutu katastrálních úřadů ze dne 
20.7.1993 č.j. 2761/1993-22, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto 
ustanovení také předkládá Úřadu jejich seznam k vyhlášení ve Zpravodaji“ 
(11). Koncepce (1) předpokládá, že tímto krokem bude postupně zvýšena 
kvalita a přesnost katastrálních map. 

 
 

L) Přepracování katastrálních map v S-JTSK (map dle Instrukce A, THM a     
    ZMVM) na digitální katastrální mapu  (1994 - 2000) 
 
Tento úkol nebyl ani ke konci roku 2003 zcela splněn. Stejně jako u bodu 
J) je příčinou nedokončení tohoto úkolu nutnost přesunutí pracovních kapacit 
na další vládou termínované úkoly Koncepce jako doplnění bonit do KN a 
v roce 2000 na zavedení zdokonaleného Informačního systému katastru 
nemovitostí (ISKN) a vyřešení problémů, které s sebou zavedení ISKN 
přineslo. Soubor map velkých měřítek, které mohou být konstruovány 
z přímých měření nebo jsou přepracovatelné do formy digitální katastrální 
mapy (dále jen DKM) včetně její deklarované přesnosti, pokrývá zhruba 26 % 
katastrálních území. K 31.12. 2002 byla DKM vyhotovena v 1719 
katastrálních územích což představovalo 13 % úkolu. V roce 2003 se kapacity 
vyčleněné na digitalizaci KN soustředily na digitalizaci těchto map. Ke konci 
roku 2003 tak byla DKM dokončena v 2197 katastrálních územích (nebo 
jejich částech). Postup digitalizace byl v roce 2003 zpožděn i díky prodlevám 
vzniklými při rozšiřování operačních pamětí v serverech resortu. Toto 
rozšíření podmiňovalo instalaci nové verze programového vybavení pro 
digitalizaci (viz kapitola 6). 
 

Reálný termín digitalizace těchto map je odhadován na rok 2005. 
Výstupem je vektorový soubor digitální katastrální mapy, která je doplněna 
parcelami sloučených do půdních celků.  

 
 

M) Přepracování map  1:2880 do digitální formy (realizace 1994 – 2006),    
      z toho v roce 2000 má být dokončeno 3000 katastrálních území 
 
Tento úkol je značně opožděný.Koncepcí předpokládaný termín dokončení 
tj. úplného přepracování všech katastrálních map do digitální vektorové formy 
do roku 2006, je nereálný. Hlavním důvodem je nedořešení technologického 
postupu digitalizace těchto map, které mají původ v 19. století a jsou 
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vyhotoveny v referenčních systémech stabilního katastru (gusterberský a 
svatoštěpánský). V letech 1998 – 2002 byly přepracovávány do formy 
katastrální mapy digitalizované (KM-D). Zůstaly však mapami ostrovními 
jednotlivých katastrálních území a navíc v původním referenčním systému. 
Předmětem diskuse odborníků byla otázka zda se má vůbec začít s digitalizací 
těchto 150 let starých map nebo raději kapacity použít k novému mapování. 
Časová nedohlednost pokrytí území novým mapováním (viz odst. 4.3), však 
rozhodla pro přepracování existujících sáhových map.     
       
       Digitalizace probíhala v letech 1998 – 2002 tak, že se naskenovala 
garfická mapa v měřítku 1:2880 a rastr byl pak georeferencován afinní 
transformací pouze na rohy mapového listu. Stanovení transformačních 
koeficientů tak bylo odvislé pouze od těchto bodů, které nemohly dostatečně 
popsat průběh deformace uvnitř mapového listu (dále jen ML). Pouze 
v případech neuspokojivých výsledků, kdy rozdíly v nespojité kresbě byly 
větší než 2m, se volily další body na rámu ML (např. rysky pětipalcové sítě 
nebo jiné vhodné body). Takto lokalizovaný rastr byl dále vektorizován 
překreslením ve vhodných softwarových aplikacích do formy KM-D. Tímto 
způsobem bylo k 31.12. 2002 digitalizováno 1165 katastrálních území. 

  
       Návrh na vyhotovení digitální katastrální mapy (DKM) i ze sáhových 
map byl podán v roce 2001 skupinou odborníků v Radě pro digitalizaci 
souboru geodetických informací při ČÚZK. Podle této „druhé“ varianty se 
mají sáhové mapy přepracovat na bezešvou digitální katastrální mapu 
v geodetickém referenčním systému S-JTSK a v Křovákově zobrazení, avšak 
se signalizací původu mapového podkladu a s vyznačeným kódem kvality 
charakterizujícím přesnost polohy bodu, kterou definuje základní střední 
souřadnicová chyba. Rozpor mezi dvěma skupinami odborníků v resortu řešil 
ČÚZK v letech 2002-2003 organizací pilotních projektů ve vybraných 
katastrálních územích za účelem vyzkoušet převedení sáhových map do 
souřadnicového systému S-JTSK, a identifikovat včas problémy, které by 
mohly nastat při dalším vedení těchto map.  
        
       V letech 1999-2000, v souvislosti s přípravou sčítáním lidu domů a bytů 
v roce 2001, proběhlo skenování celého mapového operátu katastru 
nemovitostí České republiky do rastrové formy, což usnadnilo digitalizaci 
SGI v celé ČR. „Toto skenování však nevyžadovalo zvláštní přesnost, a aby 
bylo možno toto skenování považovat za přesné, byly mapové listy, které 
byly skenovány nevyhovujícím způsobem například z důvodů přístroje 
s nevyhovujícími parametry, přeskenovány“(15).Jedná se o 65 752 mapových 
listů katastrálních map a 74 605 map dřívějších pozemkových evidencí.  
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       Digitální mapa (DKM i KM-D) byla k 31.12. 2003 vyhotovena ve 3424 
katastrálních územích, což je 26.5 % z celkového úkolu (k 31.12. 2002 
existovala digitální mapa ve 2881 katastrálních územích, což znamenalo 22.1 
% z celkového úkolu). Z celkového počtu byla k 31.12. 2003 KM-D  
vyhotovena v 1227 katastrálních územích a DKM v 2197 katastrálních 
územích. Digitalizace sáhových map se bude ve větším rozsahu realizovat po 
vydání nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu v roce 2004. 
Vzhledem k vysoké kapacitní náročnosti existují zatím jen neoficiální úvahy o 
reálném termínu splnění tohoto úkolu, kterým by měl být rok 2010. 
 
       V současnosti se jeví nejvhodnějším postupem přepracování katastrálních 
map na DKM způsobem, který byl navržen Ing. Čadou, CSc., (18). Bude 
nadále využíván při zhotovování digitálních map z podkladů map v měřítku 
1:2880. Postup je složen ze tří samostatných technologických částí: 
shromáždění využitelných podkladů, rekonstrukce map stabilního katastru 
(dále jen SK), tvorba souvislého rastrového zobrazení v S-JTSK a vektorizace 
rastru. Každý krok je spojen s analýzou výsledků k zamezení pronikání 
dalších chyb do SGI a jeho znehodnocení. Mapové listy stabilního katastru se 
nejprve vizuálně zkontrolují zda jsou čitelné a obsahově úplné a zda mají 
správný rozměr (mapový list stabilního katastru má rozměry 1896,49 x 
1517,19 m). Mapové listy se poté metodou geometrického plátování 
transformují do souřadnicového systému stabilního katastru (dále S-SK). 
Spojením takto transformovaných mapových listů, tvořících jedno katastrální 
území, je získán celkový rastr k.ú., který je lokalizovaný v S-SK a není 
ovlivněn vlivem srážky ML. Následuje kontrola návaznosti kresby na styku 
ML. Jednotlivé odchylky by měly být v mezích grafické přesnosti mapy. 
Jestliže jednotlivé části na sebe nenavazují, je nutné provést analýzu zda se 
jedná o chybu zákresu polohopisu v analogové mapě nebo o systematickou 
chybu vzniklou při eliminaci srážky ML či při rekonstrukci ML. Po 
odstranění popisů vně rámových kreseb, jako jsou názvy k.ú., vyznačení 
kladu ML apod., se provede kontrola návaznosti hranic na stycích 
jednotlivých k.ú. Takto zobrazené rastry a rastry  s nimi sousedících k.ú. 
poslouží k vyhodnocení přesnosti souvislého zobrazení. Ke každému k.ú. je 
připojen statistický soubor odchylek dx a dy souřadnic digitalizovaných 
identických bodů (zřetelné lomové body, mezníky apod.) katastrální hranice a  
bodů PBP 1-4. řádu. Přesnost souvislého zobrazení vyjadřuje výběrová 
střední souřadnicová chyba mxy= 0,5*(my

2 + mx
2)0,5. Jestliže je 

mxy<0,4°(sáhu), je přesnost zcela vyhovující a hranice vzniká vlastním 
procesem vektorizace. Jestliže 0,4°<mxy<0,8°, je nutno provést vyrovnání 
katastrální hranice. Za vyrovnané souřadnice bodů lze považovat průměrné 
hodnoty souřadnic odsunutých identických bodů (nejvhodnější je metoda 
Jungovy nereziduální transformace). Výsledek, kdy je  mxy> 0,8° je 
neakceptovatelný a je nutno analyzovat chyby a po jejich odstranění provést 
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proces tvorby souvislého zobrazení znovu. Pokud se znovu objeví problémy, 
je třeba identické body nalézt v terénu a zaměřit v S-JTSK (18). 
        
       Závěrečná transformace do S-JTSK se provede pomocí tzv. globálního 
transformačního klíče, který je sestaven z identických bodů triangulace 
stabilního katastru se známými souřadnicemi v obou souřadnicových 
systémech. 

 
   

4.3  Postup obnovy KN novým mapováním 
 
       Jedním z cílů Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce 
katastrálních úřadů s dalšími správci nově tvořených informačních systémů je 
jeho obnova novým mapováním s využitím výsledků zaměřování změn v     
S-JTSK. Tento cíl je v původně předpokládaném rozsahu 
nerealizovatelný. Koncepce (1) totiž předpokládala mnohem větší zapojení 
soukromé sféry, která by zajišťovala obnovu KN novým katastrálním  
mapováním ve vybraných katastrálních územích. V roce 1997 však přišla 
úsporná opatření v podobě známých „vládních balíčků“, která tyto kooperace 
prakticky znemožnila. Chybějící prostředky ve státním rozpočtu na 
kooperace, s výjimkou úhrad nákladů na periodické letecké měřické 
snímkování území České republiky, způsobily omezení spolupráce se 
soukromým sektorem při novém mapování celých k.ú. i při budování 
podrobných polohových bodových polí. Za obnovu KN novým mapováním 
lze v současné době považovat jen mapování extravilánů katastrálních území 
dotčených pozemkovými úpravami (intravilán obcí je pak obvykle 
domapován silami a prostředky katastrálních úřadů). Důvodem orientace na 
soukromou sféru při realizaci tohoto úkolu byl fakt, že v 90. letech odešla do 
soukromého sektoru řada odborníků zajišťujících měřické práce. Katastrálním 
úřadům navíc chybí odpovídající vybavení moderními geodetickými přístroji 
a technickými i programovými prostředky, které jsou ke zpracování a 
vizualizaci měřených dat k realizaci tohoto úkolu nezbytné.  
       
       „K 31.12 2003 byla obnova katastrálního operátu na části k.ú. na 
podkladě komplexních pozemkových úprav provedena v 359 katastrálních 
územích. Katastrální úřady z 359 k.ú. domapovaly zbývající část (intravilán) 
ve 152 k.ú. K 31.12 zbývá 207 k.ú., ve kterých je provedena obnova 
katastrálního operátu pouze na části“ (15.) Pouze přes 50 k.ú. bylo mapováno 
výhradně silami katastrálních úřadů. 
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4.4  Možnost využití fotogrammetrických metod při tvorbě   
       DKM 
 
ČÚZK zadal v roce 1998 ověření tvorby DKM fotogrammetrickou metodou. 
Ve veřejné obchodní soutěži zvítězila firma GEODIS, Brno, s.r.o., která 
realizovala experiment s aplikací přednáletové signalizace, leteckého 
měřického snímkování a analytického i digitálního fotogrammetrického 
vyhodnocení v k.ú. Domanín, okres Žďár nad Sázavou. Výsledky prací 
potvrdily, že analytická a digitální fotogrammetrie jsou metody, které je 
možné použít při novém katastrálním mapování. V případě dodržení 
navržených technologických postupů lze dosáhnout na signalizovaných 
bodech přesnost polohopisu požadovanou při zpracování DKM. Je třeba 
rozlišovat za jakých podmínek je fotogrammetrické vyhodnocení efektivní 
(minimum doměřovaných objektů) a eventuálně vhodně navrhnout kombinaci 
s geodetickými metodami (19). 
   
 
Pro efektivní využití fotogrammetrických metod při tvorbě DKM jsou 
rozhodující tyto faktory: 
 
• Celková rozloha mapovaného území – metodu lze doporučit při mapování   
   lokality od přibližně 1500 ha (případně několik k.ú. společně). 
 
• Členitost jednotlivých lesních a zemědělských celků – fotogrammetrická   
   metoda je efektivnější při větších rozlohách zemědělských celků a malých   
   rozlohách lesních celků. 
 
• Zkušenosti operátorů s vyhodnocením map velkých měřítek a znalostí   
   katastrálních map – (předchozí praxe v katastrálním mapování, ZMVM      
   apod.) 
 
Tato metoda tvorby DKM se v současnosti nerealizuje, jelikož na ni chybí 
dostatek prostředků potřebných pro financování účasti soukromých firem 
formou státních zakázek.    
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5.  Realizace spolupráce s dalšími správci nově   
     tvořených informačních systémů 
 
 
V odstavci 2.2 vyznačené cíle spolupráce s dalšími správci nově tvořených 
informačních systémů byly ke konci roku 2003 realizovány takto: 

  
• Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním byla stanovena 

datová struktura  a výměnný formát souborů popisných a geodetických 
informací  katastru nemovitostí: 
 
- původní z roku 1993, č.j. 2729/1993-22 ve znění dodatků č. 1 (1995) a č. 2 
(1997),  
- inovovaná verze – Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a 
souboru  popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat 
BPEJ, verze 1.3 č.j. 5270/1999-22, 
- po implementaci ISKN v roce 2002 tzv. nový výměnný formát – Struktura 
výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí  České 
republiky (č.j. 5598/2002-24)  ve znění dodatku č. 1 z 30.6. 2003 (č.j. 
2893/2003-24). 

 
 
• Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním byla stanovena 

pravidla spolupráce s tvůrci resp. správci informačních systémů  
využívajících KN umožňující vzájemné poskytování využitelných dat.  
        
       To vše bylo stanoveno v dokumentu  Pravidla  Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního  o postupu katastrálního úřadu při digitalizaci 
souboru geodetických informací  katastru nemovitostí pro tvorbu územně 
orientovaného informačního systému (č.j. 2728/1994-22) (12) a ve Vyhlášce 
č. 162/2000 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 
(13) . 

 
 
• Český úřad zeměměřický a katastrální projednal s orgány státní 

správy, které vedou informační systémy využitelné při digitalizaci KN, 
možnost přístupu a využití jejich dat.  
        
       Jde především o registr obyvatel, registr ekonomických subjektů a o 
automatizovaný daňový informační systém. Spolupráce a využití dat 
stávajících registrů informačních systémů veřejné správy je důležitá pro 
zvýšení spolehlivosti a aktuálnosti ISKN. Tato spolupráce značně zjednoduší i 
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získávání chybějících údajů, které se mohou z jednotlivých registrů 
doplňovat. Dosáhne se i souladu ve vedení identických dat o nemovitostech a 
vlastnících. 

 
 
• Dálkový přístup k datům KN ČR byla zahájen v srpnu 2001.  

Provoz dálkového přístupu byl umožněn  prostřednictvím veřejné 
komunikační sítě Internet (pro vnější uživatele – přihlášené fyzické a 
právnické osoby orgány místní správy a samosprávy), resp. prostřednictvím 
WAN ČÚZK (pro orgány  zeměměřictví a katastru nemovitostí). Podrobnější 
údaje jsou uvedeny v kapitole 6. 
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6.  Úloha digitalizace katastru nemovitostí při realizaci   
     Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) 

 
 

6.1  Postup budování nového ISKN 
 
Vývoj činností v resortu ČÚZK s sebou přinesl i nové požadavky na 
vlastnosti informačního systému katastru nemovitostí. Stávající systém měl 
značná omezení. Z důvodů velkého množství nedostatků, zejména zastaralé 
datové struktury, bezpečnosti, nemožnosti dálkového přístupu atd. , jejichž 
postupné odstraňování by bylo velmi obtížné a nevýhodné, bylo rozhodnuto o 
vytvoření nového Informačního systému katastru nemovitostí (dále jen 
ISKN). V roce 1996 byla vypracována Úvodní studie ISKN a v roce 1997 byl 
záměr vybudování zdokonaleného informačního systému KN schválen 
usnesením vlády ČR č. 708/1997. 
       Návrh řešení informačního systému a jeho realizaci zabezpečil systémový 
integrátor, společnost APP Czech s.r.o., v letech 1997-2001 společně 
s vybranými vývojovými pracovníky ČÚZK (tzv. kombinované řízení 
projektu). Jednotlivé úkoly byly mezi systémového integrátora (APP Czech 
s.r.o) a ČÚZK rozděleny takto (9):  
 
 
Úkoly systémového integrátora    
 

 
      • provést analýzu procesů 
      • provést detailní analýzu a návrh procesů 
      • definovat technologický základ systému 
        (databáze, vývojové prostředí,  atd.) 
      • určit požadavky na jednotlivé prvky systému    
        (operační systém, syst. servery, jednotlivé stanice)  
      • naprogramovat systém 
      • otestovat systém 

         • zaškolit pracovníky, jež se stanou školiteli systému 
      • připravit postup migrace dat 
      • zaběhnout provoz ISKN 

 
 
Pozn: Některé úkoly byly v realizaci oproti předpokladům opožděné. Hlavními důvody  
zhruba ročního zpoždění byl nedostatek financí a  komplikace průběhu veřejných 
obchodních soutěží. Zprvu zkušební provoz byl spuštěn 30. 4. 2002 (9). Tento 
nejrozsáhlejší projekt katastru nemovitostí byl tak realizován za 4,5 roku 
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Úkoly ČÚZK 
 
              • zajistit finanční prostředky potřebné k realizaci 

      • zajistit a instalovat technické a programové    
        vybavení 

• schvalovat výsledky jednotlivých etap a sledovat     
  jakost průběhu vývoje systému 

             • testovat přejímané aplikační vybavení 
• zajistit telekomunikační prostředky pro výstavbu  
  sítě WAN (Wide Area Network) a inovovat lokální  
  sítě 

      • provádět školení pracovníků resortu 
         • podílet se na poinstalační kontrole 

      • přizpůsobit resortní předpisy 
                  • následně připravit a podat návrhy změn právních    
                             předpisů           

         
 
 
       Spolupráce odborníků resortu ČÚZK se systémovým integrátorem  
spočívala ve vytvoření stálých a dočasných  řešitelských týmů.  Dočasné 
řešitelské týmy měly za úkol řešit problematiku jednotlivých etap vývoje 
systému. Vrcholným orgánem v rozhodování o projektu byl řídící výbor, ve 
kterém byly zastoupeny obě smluvní strany.  

 
       ISKN se v období duben-září roku 2001 implementoval do všech 112  
katastrálních pracovišť. V průběhu téhož roku došlo k převedení všech 
lokálních databází do ISKN. 
       Systém má architekturu klient-server s databázovým serverem na každém 
KÚ a s centrální databází, která je vedena na výkonných databázových a 
aplikačních serverech. Zde je také instalován server pro poskytování 
informací prostřednictvím Internetu. Na rozdíl od lokálních databází, které 
fungují pod operačním systémem WINDOWS NT firmy Microsoft, centrální 
databáze pracuje pod operačním systémem UNIX.    
       
        ISKN obsahuje soubor popisných informací, soubor geodetických 
informací a zahrnuje též komplexní zpracování všech změn informací v KN, 
včetně administrativních záležitostí a vedení dokumentačních fondů (9).  
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6.2  Návaznost na Koncepci digitalizace katastru  
       nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů s  
       dalšími správci nově tvořených informačních  
       systémů 
 
Požadavky na vznik informačního systému, který by nahradil systém původní 
byly vyjádřeny již v Koncepci (1) z roku 1993. Úkolem H této koncepce, tedy 
kapitoly týkající se přechodu na novou generaci automatizační techniky, byly 
vneseny požadavky na „zavedení počítačových prostředků umožňujících 
efektivní dotazovací přístup vybraného okruhu uživatelů k informacím z KN 
prostřednictvím veřejné komunikační sítě a podporujících interakci souboru 
popisných informací se souborem geodetických informací“. 
        
       Nutným předpokladem vytvoření nového ISKN byla digitalizace souboru 
popisných a geodetických informací.  Důležitou částí byla také migrace a 
konverze dat do ISKN. Při výběru dat, která se budou evidovat, se hledělo na  
užitečnost, přesnost a úplnost. Data vedená v souborech dbf byla při převodu 
kontrolována a chyby porušující integritu dat opraveny. Snahou bylo převést 
data do ISKN v maximální míře automatizovaně a v případech nutnosti 
zásahu uživatele pak tento proces co nejvíce zjednodušit. Převedení SPI 
proběhlo migrací lokálně vedených databází na jednotlivých pracovištích 
pomocí softwaru vytvořeného pouze pro tento účel. Z důvodů velkého 
množství dat, které bylo potřeba převést, probíhala migrace v několika 
vlnách. Před zahájením migrace dat byl postup testován zkušebními převody, 
které měly  odhalit  chyby v datech ještě před přechodem na ISKN. 
Katastrální úřady měly povinnost sjednotit data podle daného datového 
modelu a stanovených číselníků. Migrace první vlny začala 6.8. 2001. Další 
vlny proběhly 25.5. 2001 a import byl dokončen 31.8. 2001. Pouze v případě 
jediného KÚ se musela migrace opakovat (9). Data geodetické  i popisné části 
se převáděla do databázových tabulek systému ORACLE stejným způsobem 
v centrální i lokální databázi.  
        
       Aktualizace dat SPI probíhá v lokálních databázích odkud jsou data 
následně replikována do centrální databáze. Doba replikace údajů do centrální 
databáze je max. 2  hodiny, takže stav obou databází je prakticky shodný (s 
uvážením uvedeného časového rozdílu). Aktualizace digitalizovaných údajů 
SPI i SGI probíhá současně a je automatizována.  
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6.3  Struktura obsahu ISKN 
 
Údaje jsou v ISKN  uspořádány v několika datových blocích (4) :    
 
 
SPI    • Nemovitosti – parcely, budovy, části budov, způsob ochrany      
             nemovitosti, druh pozemku, způsob využití pozemku atd.  
  

• Jednotky – typ jednotek, způsob využití jednotek.  
 
• Bonitní díly parcel – bonity.  
 
• Vlastnictví – oprávněné subjekty, vlastnictví, charakteristika  
  oprávněného subjektu,listy vlastnictví (tělesa).  
 
• Jiné právní vztahy – jiné právní vztahy a typy právních vztahů.  

 
• Řízení – vlastní řízení, vztah řízení ke k.ú., objekty řízení (jaká         
  nemovitost je objektem řízení), předměty řízení (náplň řízení),  
  účastníci, adresy,  listiny, další údaje o listině atd.   

 
 

SGI   • Prvky katastrální mapy –souřadnice obrazu (čísla bodu a souřadnice   
  obrazu v mapě), vazba mezi podrobnými body (vzniká polohopisný  
  liniový prvek), kód charakteristiky kvality bodu, souřadnicový  
  systém, hranice parcel atd. 
 
• BPEJ – hranice BPEJ (není polohopisným prvkem katastrální mapy),  
  označení BPEJ (textový popisný prvek).   
   
• Geometrický plán – návrhy změn (NZ) katastrální mapy, GP, ZPMZ  
  (doklad do něhož se zaznamenávají výsledky zaměřování změn  
  v terénu), souřadnice polohy - body polohopisu, jejich čísla a   
  souřadnice atd. 

 
• Rezervovaná čísla – rezervovaná čísla (tabulka ve které jsou uložena   
  rezervovaná čísla pro nové parcely v GP), dotčená parcelní čísla  
  (tabulka všech použitých čísel za dobu trvání elektronického vedení  
  katastru).  

   
           • Srovnávací sestavení parcel. 
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Datové tabulky nesou kromě údajů o jednotlivých objektech také další 
informace jako např: stav aktuálnosti dat, datum vzniku a zániku (tedy čas 
prvního výskytu a doba zániku platnosti výskytu objektu), údaje o tom, kdo 
objekt vytvořil, datum vytvoření, údaje o změnách a datech změn. 
         
       Tabulka parcel, která tvoří základní objekt SPI, obsahuje i údaje o 
parcelách ve zjednodušené evidenci, které jsou vedeny v samostatných 
položkách. Tabulka parcel obsahuje nově i kolonky pro cenu nemovitosti a  
kolonku definičního bodu parcely, ale zatím zůstávají nevyplněné. 
        
       Novým objektem v SPI jsou budovy, které byly doposud evidovány jako 
součást údajů o parcele. Rozlišujeme 4 druhy budov: budova s číslem 
popisným, budova s číslem evidenčním, budova bez čísla a rozestavěná 
budova. V příloze 3 (tab. 3) je naznačen vývoj počtu budov s čísly 
evidenčními a popisnými v letech 1998-2002 (6). S přechodem na ISKN se 
počet budov s číslem popisným snížil, protože z původních samostatných 
budov, vedených na listu vlastnictví bytů ve vlastnictví, vznikla budova 
jediná členěná do několika částí budovy. 
   
       Novým objektem jsou také jednotky neboli byty a nebytové prostory, 
které byly dosud evidovány pouze v podrobnějších údajích katastru. Jsou 
definovány číslem popisným budovy a pořadovým číslem označujícím přímo 
jednotku uvnitř budovy. Jednotky se rozdělují podle typů na byty, garáže, jiné 
nebytové prostory, dílny a provozovny, ateliéry.  Vývoj jejich počtu je patrný 
z tabulky 4 v příloze 3.  
 
       Nově je definován i obsah listu vlastnictví (LV). V dosavadním systému 
byly listy vlastnictví vyhotovovány pro jednu osobu (vlastníka či jiného 
oprávněného) nebo pro skupinu spoluvlastníků či jinak oprávněných a tento 
LV mohl obsahovat nemovitosti, ke kterým měl oprávněný různý právní 
vztah. V novém systému obsahuje LV pouze nemovitosti, ke kterým má 
oprávněná osoba právní vztah stejný. S novou definicí LV došlo při přechodu 
na ISKN k rozdělení stávajícího LV, jestliže bylo evidováno společně 
vlastnictví a trvalé užívání právnické osoby nebo podílové i bezpodílové 
spoluvlastnictví manželů nebo jednotlivé byty a nebytové prostory v osobním 
vlastnictví (jednotky) a dům s těmito jednotkami (nyní je každá jednotka na 
samostatném LV). Nová je tedy i evidence jednotek na zvláštních listech 
vlastnictví. Z těchto důvodů počet LV výrazně stoupl, jak je zřejmé z tabulky 
5 v příloze 3. 
  
       U objektu „vlastníci a jiní oprávnění“ byla většina dat při migraci nově 
zpracována. Například, název a adresa, dříve vedené celistvě, byly rozděleny 
do několika samostatných položek. Rozlišení fyzických a právnických osob je 
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vedeno v kolonce typ oprávněné osoby. Údaje o nich jsou však vedeny ve 
společné tabulce. U společného jmění manželů je nyní nově veden každý 
z manželů samostatným záznamem v tabulce. 
 
       Právní vztahy (což je opět nový objekt) lze rozdělit na právní vztahy typu 
vlastnictví a jiné právní vztahy. Právní vztahy typu vlastnictví jsou vztahy 
mezi oprávněnou osobou a nemovitostmi vedené na jednom listu vlastnictví. 
Další typy právních vztahů jsou evidovány v tabulce Jiné právní vztahy. 
Právní vztahy typu vlastnictví se rozdělují do 14 kategorií. Jejich četnosti jsou 
patrné z tabulky 6 v příloze 3.  Novým objektem ISKN je také listina. Listiny, 
tj. dokumenty z nichž vyplynul zápis do KN, byly dříve vedeny 
v podrobnějších údajích.  
 
 
6.4  Aplikační programové vybavení pro správu a vedení   
       ISKN 
 
Programové vybavení pro správu a vedení KN je rozděleno do několika částí 
(aplikací). Jednotlivé aplikace jsou zobrazeny ikonami na obrazovce 
zaměstnance KÚ, který si vybere, kterou z nabízených činností chce provádět. 
Činnosti sloužící ke správě KN jsou (9): 
 
Příprava aktualizace (PA) – Jedná se o správu protokolů řízení, zápis vkladu, 
záznam práv, potvrzení GP. Aplikace PA umožňuje zaznamenání informace o 
provedení zápisu práv do KN (vkladem či výmazem – protokol V, záznamem 
– protokol Z) a dále vede informace o potvrzení GP v knize potvrzených 
geometrických plánů či informace o poskytnutí informací KN (kniha I). Touto 
aplikací je dále vedena správa přehledů o obsahu těchto dokumentačních 
fondů: dokumenty obnovy a údržby katastrálního operátu, sbírka listin, 
dokumenty dřívějších pozemkových evidencí.   
 
Aktualizace (AK ) – Tato aplikace provádí vlastní aktualizaci informací 
katastru nenovostí, dochází k  zplatnění nového stavu. Provádí kontrolu 
geometrického plánu (GP) před jeho potvrzením, tedy porovnání údajů GP s 
aktuálním stavem a s údaji poskytnutými katastrálním úřadem jako jsou nová 
přidělená parcelní čísla, čísla bodů PBPP. Když touto kontrolou GP neprojde, 
vytvoří se v této části soupis zjištěných nedostatků.  
 
Poskytování údajů (PU) – Aplikace PU umožňuje poskytování údajů SPI a 
SGI katastru nemovitostí (KN). Poskytuje údaje aktuální, historické i údaje o 
budoucím stavu KN. Aplikace předkládá informace potřebné k vyhotovení 
geometrických plánů a zároveň tato poskytnutí eviduje. Součástí aplikace je 
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evidence smluv týkajících se založení a vedení jednotlivých zákaznických 
účtů a smluv o poskytování hromadných dat KN.  
 
Vzdálený přístup (VP) – Tato část  provádí poskytování údajů dálkovým 
přístupem a vede informace o zřízení a údržbě zákaznického konta. 
 
Příprava a přebírání podkladů (PP) – Aplikace PP zajišťuje přejímání 
podkladů z externích zdrojů. Jedná se pouze o převedení do modifikovatelné 
formy, nikoliv o zpracování informací z těchto zdrojů. Využívá se např.  při 
obnově katastrálního operátu, řízení při pozemkových úpravách či zavádění 
BPEJ  do KN. 
 
Statistiky (ST) – Aplikace je určena k přípravě podkladů pro automatizované 
vyhotovování různých statistických souborů a sumarizačních výkazů. Tyto 
materiály slouží různým orgánům státní správy. Soubory se vyhotovují 
v určených časových intervalech (měsíc, čtvrtletí, rok). Jsou to statistiky 
týkající se údajů o:  

 
• úhrnné hodnotě druhů pozemků 
• počtu územních jednotek 
• rozčlenění výměr orné půdy podle výrobních podoblastí 
• počtu objektů KN 
• rozčlenění výměr zemědělské půdy podle BPEJ 
• počtu právních vztahů typu vlastnictví a jiných právních vztahů. 

 
První tři soubory jsou přímo použity k vyhotovení Statistické ročenky o 
vývoji půdního fondu podle údajů KN. Tuto ročenku vydává každoročně 
ČÚZK. 
 
Bodové pole (BP) – V této aplikaci se provádějí činnosti související 
s vedením dat o bodech základního a podrobného bodového pole polohového 
i výškového jako např. získání  údajů o bodech, rezervace čísel 
trigonometrických bodů apod. 
 
Správa číselníků (SC) –Aplikace zajišťuje aktualizaci, editaci, prohlížení 
apod., číselníků ISKN. Tyto číselníky mohou být přebírány i z externích 
zdrojů. 
 
Externí systémy (EX) – Tato část zajišťuje interakci s externími systémy. Na 
základě aplikace EX pak může dojít např. k importu externích číselníků či 
kontrole údajů  fyzických i právnických osob z jiných informačních systémů 
apod. 
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Technicko-organizační zabezpečení (TO) – Zde se řeší činnosti související 
s bezproblémových provozem ISKN, bezpečnost, replikace dat, ukládání 
historických dat, apod. 
 
 
6.5 Hlavní přínosy ISKN 
 
K vytvoření nového ISKN vedlo množství omezení stávajícího informačního 
systému, jejichž odstranění by bylo velice náročné. Proto při plánování 
realizace ISKN  byl vytvořen soubor vlastností, které by měl nově 
navrhovaný informační systém mít. Předpokládané vlastnosti lze rozdělit do 4 
skupin (9): 
 
 
• Předpokládané přínosy nového ISKN v optimalizaci uložení dat 

Pro SPI i SGI by měl být zvolen jediný datový model umožňující současnou 
aktualizaci obou souborů. Systém by měl evidovat nejen aktuální informace, 
ale i historický či navrhovaný budoucí stav, což by umožňovalo  poskytovat 
informace ke konkrétnímu datu. SPI a SGI by měl spolupracovat s dalšími 
částmi operátu (např. dokumentačními fondy a pomocnými evidencemi.) 
DKM má být  bezešvou mapou na celém území ČR. Informační systém by 
měl být připraven na nárůst evidovaných dat a pružně reagovat na 
legislativní úpravy. 

 
 
• Předpokládané přínosy nového ISKN v poskytování údajů z KN 

Nový informační systém má urychlit podávání informací z katastru 
nemovitostí. Systém předpokládá zavedení tzv. dálkového přístupu 
k informacím KN přes datovou síť Internet. Uživatelé budou moci získat 
v reálném čase informace z celé ČR. Výhoda nového ISKN také spočívá v 
možnosti spolupráce KN s dalšími orgány státní správy a jejich 
informačními systémy .  

 
 
• Předpokládané přínosy nového ISKN v optimalizaci správy KN 

ISKN má být součástí tzv. Informačních systémů veřejné správy (dále jen 
ISVS). Jednotlivé informační systémy spolu budou spolupracovat, což 
povede k větší spolehlivosti a kontrole dat a zautomatizuje jejich 
aktualizaci. Příjemné uživatelské prostředí ISKN bude přehlednější a snazší 
na ovládání pro pracovníky resortu, což povede ke zrychlení podávání 
informací. Data k aktualizaci KN bude možno přebírat v digitální podobě a 
bude zamezeno duplicitnímu sběru těchto dat.  Centrálně vedené číselníky 
mají zajistit jednotné vedení údajů v ISKN.  
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• Předpokládané přínosy nového ISKN v bezpečnosti 
Přístup bude omezen přihlašovacími kódy, které reprezentují přístupová 
práva. K zajištění bezpečnosti přispějí tzv. bezpečnostní logy, což jsou 
nositelé informací o tom, jaké moduly byly  spuštěny, kdy,  kým a  odkud 
byly  příslušné moduly spuštěny. K údajům KN budou přiložena i metadata, 
tedy údaje o tom, kdo a kdy údaj vložil nebo změnil. Jedná se o tzv. 
auditovací údaje. Vlastní ISKN bude mít ochranné prvky např. při spouštění 
modulů. Složité a delší operace bude možno průběžně kontrolovat 
v jednotlivých fázích průběhu.  

 
 
       Realizací projektu ISKN byla většina předpokládaných vlastností 
dodržena. Struktura tohoto systému umožňuje realizovat program H 
Koncepce (1), tj. „Přechod na novou generaci automatizační techniky, 
zavedení počítačových prostředků umožňujících efektivní dotazovací přístup 
vybraného okruhu uživatelů k informacím z KN prostřednictvím veřejné 
komunikační sítě a podporujících interakci souboru popisných informací se 
souborem geodetických informací“. Dálkový přístup k datům KN 
prostřednictvím komunikační sítě Internet značně zrychlí dostupnost získání 
informací z KN. Informační systém vede a udržuje soubor geodetických 
informací i soubor popisných informací ve vzájemném vztahu. Využívá dat 
z ostatních registrů informačních systémů veřejné správy. Velmi důležité bylo 
vyřešení bezpečnosti informačního systému. Výhody nového informačního 
systému lze shrnout do několika bodů: 

 
• dálkový přístup (a to jak interní tj. možnost poskytnutí údajů v celé    
   ČR na  jakémkoliv pracovišti KÚ, tak externí tj. přístup dat veřejnosti   
   přes síť Internet), 
 
• jednotná databázová struktura a prostředí vedení centrální a lokální  
  databáze v systému ORACLE,  
 
• zvýšená bezpečnost informačního systému, 
 
• jednoduchá a rychlá aktualizace údajů centrální databáze,  
 
• spolupráce s ostatními registry veřejné správy, 
 
• dodržení standardů státního informačního systému, 
 
• možnost poskytovat výstupy KN ke konkrétnímu datu. (V systému se   
  ukládá nejen aktuální stav, ale archivují se také data změněná či  
  zrušená).  
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Z důvodů stále rostoucího počtu podávaných žádostí o povolení vkladu práv 
k nemovitostem či jiných správní řízení nebo jen poskytování písemných 
údajů z katastru nemovitostí je fungující, rychlý a přehledný informační 
systém zcela nezbytný. Vývoj počtu správních řízení a doba vyřízení žádosti 
je patrná z grafu 7,8 v příloze 4, kde lze pozorovat prodloužení doby 
rozhodování o návrzích na vklad práva do katastru nemovitostí v roce 2001 na 
více než dvojnásobek. Bylo to způsobeno právě přechodem na ISKN. 
Problém však není systémový nýbrž dočasný. Toto prodloužení je spojeno 
s implementací (v roce 2001) a osvojováním si nového informačního systému 
zaměstnanci (v roce 2002) a potřeby vyčlenění kapacit pro zkvalitňování dat 
informačního systému (v roce 2003). Od roku 2001, s neustále rostoucím 
počtem návrhů na vklad, doba jejich vyřízení postupně klesá. Co se týče doby 
poskytnutí veřejné listiny, je vývoj poměrně klidný a nečiní větší problémy. 
(viz. graf 8). Problémy s plněním lhůt řízení o povolení vkladu, daných 
správním řádem, mají pouze některé velké katastrální úřady jako je        
Praha-město, kde počet návrhů v roce 2003 překročil 50 000. Počet 
ukončených řízení o vkladu práv do katastru nemovitostí dosáhl v roce  2003 
počtu 498 229 a počet vyřízených žádostí o údaje KN se vyšplhal na        
1 569 246.  Vývoj počtu záznamů do KN a počtu potvrzování geometrických 
plánů je zřejmý z tabulky 9 v příloze 2. 

 
 

6.5.1  Poskytování údajů z KN 
 
Jelikož jsou všechna pracoviště KÚ propojena sítí WAN s centrální databází 
ISKN na ČÚZK, je možné poskytovat na jakémkoliv pracovišti údaje KN 
z celé ČR. Platí to zatím jen pro textové výstupy, protože digitální katastrální 
mapa je k dispozici jen asi v jedné čtvrtině katastrálních území a je postupně 
doplňována v závislosti na postupu digitalizace katastrálních map. 
        
       Jednou z možností získaní informací z KN je dálkový přístup k datům 
KN (za úplatu) nebo prosté nahlížení do KN. Základní údaje o parcelách,  o 
budovách a informace o postupu správních řízení na katastrálních úřadech 
jsou od 1.1 2004 volně a bezplatně k dispozici na Internetu. Od 1.1. 2004 je 
také novelou katastrálního zákona umožněn bezplatný přístup k úplným 
údajům KN dálkovým přístupem orgánům veřejné správy tj. státním orgánům 
a orgánům místní samosprávy. Výstupy KN prostřednictvím dálkového 
přístupu jsou obsahově shodné s dokumenty, které vydává katastrální úřad. 
Na rozdíl od dokumentů vydaných katastrálním úřadem, dokumenty získané 
dálkovým přístupem nemohou mít charakter veřejné listiny ve smyslu § 22 
zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 89/1996 Sb., 
zák. č. 103/2000 Sb. a zák. č.120/2000 Sb.). Mají výlučně informativní 
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charakter. Dálkovým přístupem bylo v roce 2003 poskytnuto 1 410 795 
stránek formátu A4 s údaji katastru nemovitostí. 
       Resort ČÚZK poskytuje i další informační služby, mezi něž patří 
především poskytování dat v elektronické podobě. Data KN jsou poskytována 
ve stanovených výměnných formátech a obsahují údaje ze souboru popisných 
informací (SPI), z digitální katastrální mapy (DKM) a rastrová data 
naskenovaných katastrálních map.  Lze je získat za legislativně stanovených 
podmínek (13). Data ve stanovených výměnných formátech jsou poskytována 
příslušnými katastrálními úřady. Objeví-li se požadavek přesahující rámec 
územní působnosti katastrálního pracoviště, zajišťuje výstup centrální 
databáze ČÚZK. 
       Informace poskytované dálkovým přístupem jsou  zcela aktuální, protože 
centrální databáze, ze které DP zprostředkuje informace, je průběžně 
aktualizována a udržována v souladu s lokálními databázemi na katastrálních 
pracovištích v intervalu 2 hodin. 

 
 

6.5.2  Bezpečnost ISKN 
 
Velmi důležitým úkolem vývoje nového informačního systému bylo zvýšení 
jeho bezpečnosti. Zejména vyřešení bezrizikového přenosu dat ve veřejné 
datové síti Internet bylo klíčovou úlohou problému. Důvěra a bezpečnost 
systému je od toho přímo odvislá. Lze si dobře představit škody, které může 
způsobit neautorizovaný průnik do systému. Počínaje 17.11. 2003 byla 
z těchto důvodů do ISKN implementována nová bezpečnostní opatření: 
 
Zabezpečení komunikace DP 
Pro přenos dat prostřednictvím DP bude uplatňován tzv. chráněný přístup     
(s certifikátem CA). Tento chráněný přístup byl ve starších verzích, tedy před 
17.11. 2003, uplatňován pouze pro přihlašovací dialog.  
 
Přikázané používání přístupových hesel náročnějších na odhalení 
Každému uživateli byla doporučena změna výchozího přístupového hesla. 
Mnoho z nich však tuto možnost, paradoxně zvyšující jejich bezpečnost, 
vůbec nevyužila. Aby nedocházelo k zneužívání zákaznického účtu, vynucuje 
si současná verze ISKN některé bezpečnostní prvky, které byly dříve 
dobrovolné.  Hesla musí splňovat parametry přikazující počet 6 znaků, 
nejméně jeden znak musí být číslice či jiný zobrazitelný znak. Heslo se nesmí 
shodovat s uživatelským jménem. Platnost hesla je max. 6 měsíců. Systém 
navíc detekuje pokusy o vytipování hesla. Pokud je zaznamenán pokus 
přihlásit se k jednomu účtu více než 10x v průběhu 10 minut, zablokuje se 
konto na 30 minut. Spojení s poskytovatelem končí odhlášením nebo 
automaticky za 30 minut po poslední akci. 
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7. Závěry a výhled komplexní realizace digitalizace     
    katastru nemovitostí    
 
 
Převedení informací katastru nemovitostí do digitální formy a jejich vedení 
v informačním systému je velice náročný a dlouhodobý proces. Souběžně 
s postupem digitalizace rostou nároky na dostupnost informací, jejich 
bezpečnost, rychlost registračních procesů spojených se vznikem, změnou a 
zánikem vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Má-li být 
informační systém katastru nemovitostí opravdu efektivní, musí se 
samozřejmě těmto trendům podřizovat a pružně na rostoucí požadavky 
reagovat.  
        Postup digitalizace, tak jak ho předpokládala Koncepce (1), je 
v současnosti  v některých bodech za původním očekáváním a z různých 
důvodů opožděn. K nejzávaznějším důvodům patří nutnost akčního 
přemísťování pracovních kapacit na úkoly s momentálně větší prioritou podle 
požadavků vlády ČR. Koncepce také u některých cílů předpokládala širší 
zapojení soukromé sféry. Jedná se zejména o zhuštění polohového bodového 
pole, či obnovu katastru nemovitostí novým mapováním. Z důvodů 
ekonomické recese během let 1993 – 2003, a to zejména v roce 1997, došlo 
ke škrtům ve státním rozpočtu. Známé „vládní balíčky“ omezily spolupráci 
resortu ČÚZK se soukromými firmami, protože na tuto kooperaci nebyl 
dostatek prostředků. Původně předpokládaný časový harmonogram dokončení 
některých cílů digitalizace souboru geodetických informací, proto musel být 
přehodnocen. Velkým problémem, který značně zpomalil i ostatní cíle 
digitalizace, byla opožděná realizace cílů L,M Koncepce (1), tedy 
Přepracování katastrálních map v S-JTSK na digitální katastrální mapu  a 
Přepracování map  1:2880 do digitální formy.  
       Nevyjasněnost v postupu realizace převedení map stabilního katastru do 
digitální formy vedla k delším diskusím v řadách odborníků resortu ČÚZK. 
Problémem   digitalizace SGI byla také nevyjasněnost některých 
majetkoprávních vztahů k nemovitostem. V 50. letech byla zastavena 
přídělová a scelovací řízení, aniž by se změny evidovaly v pozemkové knize a 
v mapách bývalého pozemkového katastru. Zatímco je digitalizace 
problémem technologickým, nevyjasněnost ve vlastnických vztazích je 
problémem legislativním. Tato situace s týká  1 721 k.ú. (tj. 13 %). 
        
       Vyjma uvedených problematických míst digitalizace SGI, jejichž důvody 
jsou u každého cíle Koncepce (1) popsány, byly předpokládané termíny 
digitalizace SGI a SPI, stejně jako u cílů spolupráce s dalšími správci nově 
tvořených informačních systémů dodrženy v souladu s předpoklady Koncepce 
(1).  

 41



       Z původního cíle H ( Přechod na novou generaci automatizační techniky) 
se vyvinul nejvýznamnější projekt v novodobých dějinách katastru 
nemovitostí v České republice – realizace Informačního systému katastru 
nemovitostí v letech 1997 – 2001. Je třeba zdůraznit, že jeho úspěšná 
realizace by nebyla možná bez splnění ostatních cílů digitalizace KN podle 
Koncepce (1). 
 
       To se týká i dosud nesplněných cílů digitalizace souboru geodetických 
informací (L,M), které oslabují účinnost ISKN při společném využívání 
digitalizovaných SPI a SGI ve vzájemných souvislostech. S ohledem na 
současné disponibilní kapacity katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť a 
pokrok ve vývoji technologie přepracování sáhových map se jeví jako reálné 
dokončení cíle L v roce 2005 a cíle M v roce 2010.  
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