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DMVS – aktualizace a poskytování dat ÚKM 
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Český úřad zeměměřický a katastrální 

 

Abstrakt 
Součástí mapové kompozice digitální mapy veřejné správy (DMVS) je katastrální mapa. 
V prostorech, ve kterých není katastrální mapa dosud v digitální podobě, je dočasně nahrazena 
tzv. účelovou katastrální mapou (ÚKM) vytvořenou územní samosprávou digitalizací obrazu 
katastrální mapy. V rámci zastoupení v projektu DMVS se ČÚZK zavázal převzít aktualizaci ÚKM, 
a to prostřednictvím jejího využití jako vektorové orientační mapy parcel. Aktualizace vektorové 
orientační mapy parcel je prováděna v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), a to 
prakticky současně s aktualizací analogové katastrální mapy katastrálním úřadem. Z ISKN je tak 
možné získat aktuální podobu ÚKM k libovolnému okamžiku, zároveň je aktuální stav 
publikován v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí v podobě vektorové orientační mapy 
parcel. Aktualizovaná data ÚKM je možné poskytovat v dohodnutých termínech a formátu zpět 
územní samosprávě, zároveň jsou jako součást DMVS přenášena do registru územní identifikace 
(RÚIAN) a poskytována formou prohlížecích a stahovacích služeb. Po počátečním zdržení 
realizace a vedení dat katastrálními úřady dočasně mimo ISKN se v současné době postupně 
přechází na výše popsanou plnou funkčnost aktualizace a poskytování ÚKM. 

Summary 
DMVS – Updating and Provision of ÚKM Data 
Map composition Digital Map of Public Administration (DMVS) comprises the cadastral map as 
a part. In those areas, where the digital cadastral map is not yet available, so called special-
purpose cadastral map (ÚKM) is temporarily used. This ÚKM has been created as a digitization 
of the picture of the cadastral map by the local government. In the frame of the DMVS project the 
ČÚZK decided to take responsibility for updating of this ÚKM, which is used as the vector 
orientation parcel map in some ISKN (Information system of the cadastre of real estate) 
applications. This orientation parcel map is being updated in the ISKN practically at the same 
time when cadastral office updates  the analogue cadastral map. It is therefore possible to get the 
updated ÚKM in every moment  from the ISKN so as from the application Viewing the cadastre of 
real estate in the form of vector orientation parcel map. Updated ÚKM data can be provided back 
to the local government in agreed terms and formats. They are copied to the Registry of 
territorial identification (RÚIAN) as a part of DMVS as well and provided via view and download 
services. After a short delay of realization and data administration temporarily out of ISKN the 
above described  functionality of updating and providing ÚKM is being  step by step put into 
operation. 
 


