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Vznikne digitální mapa Česka? Doufejme, že ano! 

Praha 23. července 2019 – Vláda na svém pondělním jednání 

podpořila návrh na vytvoření digitální technické mapy ČR, 

která může výrazně přispět ke zrychlení stavebních řízení a 

řešení současné paralýzy na stavebním trhu. Pokud úprava 

projde i Poslaneckou sněmovnou, stát i soukromí investoři 

pocítí její přínos dřív než v roce 2023, na kdy je plánována 

platnost nového stavebního zákona. 

Právní úprava navrhovaná poslanci v čele s místopředsedou 
ODS Martinem Kupkou si klade za cíl zastřešit nekoordinovaný 
vznik digitálních technických map, které často vytvářejí samotné 
obce. Nejsou tak k dispozici plošně na celém území státu a chybí 
podrobnější úprava povinností správců dopravní a technické 
infrastruktury při předávání údajů pro aktualizaci, což brání jejich 
plnému využití zejména v územním a stavebním řízení. 

Nyní musí investoři před zahájením řízení sami oslovovat jednotlivé správce, kterých je 
bezmála dvacet. To je časově i administrativně velmi náročné a právě zavedení digitální 
technické mapy by tento proces významně zjednodušilo. Pokud však mají být pro zrychlení 
přípravy, umisťování a povolování staveb tyto mapy využity, je změna současné právní 
úpravy nezbytná. Propojení s digitální mapou veřejné správy pak významně přispěje ke 
zjednodušení a zrychlení celého stavebního procesu v České republice, který u bytových 
domů v Praze v současnosti trvá i víc než deset let. 

Vznik map je současně nezbytným předpokladem pro úspěšnou digitalizaci těchto procesů. 
Se sběrem dat, sjednocením přístupů a zavedením povinnosti zanášet změny tak jistě není 
třeba čekat na celkovou revizi stavebního práva. Každý dílčí krok, který může současnou 
paralýzu na stavebním trhu urychlit, uvítá nejen soukromý sektor, ale i stát, který se sám 
vlastní vinou a nekoordinovanými změnami stavebního práva dostal do legislativní pasti. 
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Pro více informací nás můžete kontaktovat na media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – PR manažerka 
(+420 724 090 754). Podrobné informace o společnosti naleznete na www.central-group.cz. 
 
Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 25 let svého působení dokončil již 170 rezidenčních 
projektů a prodal více než 15.000 nových bytů, domů a parcel. Veškeré vydělané prostředky investuje do dalšího rozvoje, a 
proto nepotřebuje pro svou činnost bankovní úvěry. Central Group se neúčastní žádných veřejných zakázek ani není příjemcem 
žádných veřejných dotací a každoročně platí českému státu stamilionové částky na daních. Mnoha desítkami milionů korun 
každý rok také přispívá na obecně prospěšné účely. 
 
Central Group v současnosti vlastní kolem 1,5 milionu m2 brownfieldů a pozemků určených k výstavbě, na kterých plánuje více 
než 30.000 nových bytů. Připravuje celé nové městské čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty 
z ČR i ze světa. V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze. 
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