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Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) doporučuje Vládě ČR k návrhu poslanců Martina Kupky, 

Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, 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 (sněmovní tisk č. 525) přijmout 

NEUTRÁLNÍ stanovisko 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) k samotnému návrhu legislativních úprav a jejich 

odůvodnění nemá žádné zásadní výhrady. Oba dokumenty v rámci předloženého sněmovního tisku 

odpovídají převládajícím odborným názorům. 

 

Legislativní ukotvení digitálních technických map vnímáme pozitivně, a to především jako jeden z kroků 

digitalizace a zjednodušení výkonu státní správy a správních procesů. Nicméně považujeme za nezbytné, 

aby při následné praktické implementaci nově legislativně ukotvené problematiky digitálních technických 

map byly minimalizovány náklady na straně jednotlivých dotčených sektorů, které by následně musely 

být promítnuty do výsledných produktů těchto sektorů (např. cen energií). Jedním z nástrojů, který může 

napomoci minimalizovat výše uvedené náklady, mohou být, podle našeho názoru, finanční prostředky 

z dotací evropských a národních zdrojů. 

 


