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ČÁST TŘETÍ 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY 

§ 14 

Základní ustanovení 

(1) Nejvyšší stavební úřad je správcem informačních systémů veřejné správy,
20)

 které 

umožňují dálkový přístup a slouží k poskytování digitálních služeb
19)

 podle tohoto zákona. 

(2) Informačními systémy veřejné správy ve věcech územního plánování a stavebního 

řádu (dále jen „informační systém stavební správy“) jsou 

a) portál stavebníka, 

b) národní geoportál územního plánování, 

c) evidence řízení a jiných postupů (dále jen „evidence stavebních postupů“), 

d) evidence elektronických dokumentací, 

e) informační systém identifikačního čísla stavby a 

f) informační systém stavebního řízení. 

 (3) Údaje o stavbách a pozemcích důležitých pro obranu a bezpečnost státu a řízeních 

s nimi souvisejích se s výjimkou národního geoportálu územního plánování v informačních 

systémech stavební správy neevidují. 

(4) Informační systémy stavební správy zajišťují informování účastníků řízení a dalších 

oprávněných osob o změně údajů v nich vedených. Způsob a podmínky informování 

účastníků řízení a dalších oprávněných osob o změně údajů vedených v informačních 

systémech stavební správy stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 15 

Portál stavebníka 

(1) Portál stavebníka umožňuje zejména 

a) činit digitální úkony vůči stavebnímu úřadu a dotčenému orgánu, který činí správní úkony 

podle jiného právního předpisu sloužící jako podklad pro vydání rozhodnutí v řízení podle 

tohoto zákona, 

b) podávat žádosti vlastníku veřejné dopravní a technické infrastruktury a poskytovat údaje 

z evidence veřejné dopravní a  technické infrastruktury podle § …., 

c) vkládat údaje a dokumenty do národního geoportálu územního plánování, do evidence 

stavebních postupů, do evidence elektronických dokumentací a  do  digitální mapy veřejné 

správy
22)

, poskytovat je a odkazovat na ně. 

 (2) Nejvyšší stavební úřad zřídí vlastníku veřejné dopravní a technické infrastruktury 

přístup k datovému rozhraní portálu stavebníka na základě jeho žádosti. 

(3) Podrobnosti provozu a datového rozhraní portálu stavebníka stanoví prováděcí právní 

předpis. 

                                                 
20)

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
19)

 Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. 
22)

 § 4d zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých dalších zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 16 

Národní geoportál územního plánování  

(1) Národní geoportál územního plánování slouží pro 

a) zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti, 

b) zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti, 

c) sledování postupu pořizování územně plánovací dokumentace, 

d) poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území
76)

, 

e) zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisí s územním plánováním a 

územním rozvojem, které určí Nejvyšší stavební úřad, a 

f) další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů. 

(2) V národním geoportálu územního plánování jsou v jednotných standardech 

zveřejňovány vybrané části územně plánovacích dokumentací a územně analytických 

podkladů, případně dalších institutů územního plánování. 

(3) Nejvyšší stavební úřad nebo jím zřízená a pověřená organizační složka státu vkládá 

do národního geoportálu územního plánování na návrh Ministerstva obrany data vztahující se 

k jeho působnosti v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu. Ochrana utajovaných 

informací podle jiných právních předpisů tím není dotčena. 

(4) Pořizovatel vkládá do národního geoportálu územního plánování data z vlastní 

územně plánovací činnosti v elektronické podobě i ve strojově čitelném formátu včetně 

prostorových dat ve vektorové formě.  

(5) Přístup k datům zveřejněným v národním geoportálu územního plánování lze omezit 

nebo odepřít, pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo ochrany 

mezinárodních vztahů nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob plynoucích 

z jiných právních předpisů
78)

; pro omezení nebo odepření přístupu k datům zveřejněným 

v národním geoportálu územního plánování se přiměřeně použije § 11d zákona č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

(6) Náležitosti obsahu národního geoportálu územního plánování, podrobnosti formy 

a způsobu vkládání a poskytování údajů v něm vedených stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 17 

Evidence stavebních postupů 

 

(1) Evidence stavebních postupů slouží stavebnímu úřadu a dotčenému orgánu, který činí 

správní úkony podle jiného právního předpisu sloužící jako podklad pro vydání rozhodnutí 

v řízení podle tohoto zákona, k ukládání 

a) podání a jiných písemností, 

b) rozhodnutí a jiných úkonů stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu,  

c) informací o oprávněné úřední osobě nebo osobách.  

 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví  

a) údaje, které se vkládají do evidence správních úkonů, 

b) způsob zaznamenávání úkonů a vkládání písemností, včetně přípustných formátů,  

c) metadata náležející k úkonu nebo písemnosti a  
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d) dobu uchování údajů v evidenci správních úkonů. 

 

§ 18 

Evidence elektronických dokumentací 

(1) Do evidence elektronických dokumentací se vkládají projektové dokumentace a 

výsledky zeměměřických činností včetně souvisejících informací za účelem plnění povinností 

podle tohoto zákona. 

 (2) Stavebník vloží projektovou dokumentaci do evidence elektronických dokumentací 

prostřednictvím portálu stavebníka. Není-li elektronické podání, jehož přílohou je projektová 

dokumentace, učiněno prostřednictvím portálu stavebníka, vloží projektovou dokumentaci do 

evidence elektronických dokumentací stavební úřad nebo dotčený orgán, vůči kterému bylo 

podání učiněno. 

(3) Stavební úřad dále vkládá do evidence elektronických dokumentací projektovou 

dokumentaci ověřenou stavebním úřadem po nabytí právní moci rozhodnutí 

 (4) Podrobnosti formy a způsobu vkládání projektových dokumentací, vedení evidence 

elektronických dokumentací, datovou strukturu, požadované formáty projektové 

dokumentace, formy a podmínky poskytování údajů z evidence elektronických dokumentací, 

dobu uchovávání údajů v evidenci elektronických dokumentací a datové rozhraní pro přístup 

do ní stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 19 

Přístup do evidencí 

(1) Právo na přístup k údajům a elektronickým dokumentům v evidenci správních úkonů 

a v evidenci elektronických dokumentací má ten, kdo má podle správního řádu právo nahlížet 

do spisu. 

(2) Právo na přístup k projektové dokumentaci má kromě osob uvedených v odstavci 1 

ten, kdo ji autorizoval, kdo ji do evidence elektronických dokumentací vložil, a kdo se k ní má 

vyjádřit podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.  

(3) Právo na přístup k projektové dokumentaci ve strojově čitelném formátu má ten, kdo 

předloží souhlas stavebníka nebo vlastníka stavby, které se tato dokumentace týká.  

(3) Právo na přístup k vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury má 

rovněž ten, kdo o vyjádření požádal. 

(4) Osoba oprávněná k přístupu do evidencí má právo na dálkový přístup včetně 

strojového vyhledávání informací a pořizování výpisů a replik. 

§ 20 

Informační systém identifikačního čísla stavby  

(1) Informační systém identifikačního čísla stavby slouží k evidenci popisných údajů 

o stavbách a zařízení a přidělování jedinečného identifikátoru stavby nebo zařízení, který 

umožňuje identifikovat stavbu nebo zařízení v informačních systémech stavební správy. 

(2) Stavební úřad bez zbytečného odkladu po záhájení řízení přidělí stavbě nebo zařízení 

identifikační číslo stavby a vloží údaje o stavbě nebo zařízení do informačního systému 

identifikačního čísla stavby; po vydání rozhodnutí ve věci stavební úřad bez zbytečného 
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odkladu aktualizuje údaje vedené o stavbě nebo zařízení v informačním systému 

identifikačního čísla stavby. 

(3) Způsob členění staveb a zařízení pro účely jejich evidence v informačním systému 

identifikačního čísla stavby, zapisované údaje o nich a způsob přidělování identifikačního 

čísla stavby nebo zařízení stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 21 

Informační systém stavebního řízení 

Informační systém stavebního řízení je agendový informační systém, který slouží 

k výkonu působnosti  

a) stavebních úřadů a  

b) dotčených orgánů, které činí správní úkony podle jiného právního předpisu sloužící 

jako podklad pro vydání rozhodnutí v řízení podle tohoto zákona. 

 

§ XX 

Spisová služba 

Orgány státní stavební správy vykonávají spisovou službu v elektronické podobě 

v elektronických systémech spisové služby. Při výkonu spisové služby mohu odkazovat na 

údaje a dokumenty uložené v evidenci stavebních postupů a evidenci elektronických 

dokumentací. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do přechodných ustanovení 

 

K § 16 

Krajský úřad vkládá data z vlastní územně plánovací činnosti a z vydané územně plánovací 

dokumentace za svůj správní obvod do národního geoportálu územního plánování 

i v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové 

formě. 

 

Ustanovení věty první se nepoužije pro vydanou územně plánovací dokumentaci, jejíž vložení 

zajistí krajský úřad podle odstavce 5. 

 

Odůvodnění  

Smyslem je, že KÚ bude vkládat svá data + v současné době vydanou dokumentaci a nově 

pořízenou již budou vkládat jednotliví pořizovatelé. A to včetně elektronické verze ve 

strojově čitelném formátu a ve vektorové podobě. 

 

 


