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Hierarchie kontrol dat – validace VFP
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• ověření čitelnosti (srozumitelnosti) dat pro SW

• využívají se obecné validátory XML vůči XSD

• možné příčiny:

• chyba vstupních dat neodhalená při exportu,

• ruční zásah do souboru VFP,

• poškození obsahu souboru VFP (chyba při přenosu po 

internetu, chyba nosiče dat…),

• SW chyba ve funkci pro export VFP

• zpravidla je označen konkrétní chybný řádek VFP



Validace VFP – ukázky



Hierarchie kontrol dat – soulad VFP a VFK
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• VFP i VFK musí obsahovat data stejné lokality a ze 

stejného časového okamžiku

• hlavička VFP obsahuje datum platnosti VFK



Hierarchie kontrol dat – topologie
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• chyby znemožňující (hrubě zkreslující) následné 

zpracování dat (např. chyby v topologii vlastnické 

mapy nebo map BPEJ či druhu pozemku mají vliv 

na kontrolu ocenění parcel)



neuzavřená obvodová line 

plochy (nelze určit výměru)

částečně duplicitní 

line (chybná délka)

překřížení obvodové line 

plochy (chybná výměra)

Topologické chyby – ukázky



Hierarchie kontrol dat – ostatní autom. kontroly
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• 149 položek v číselníku chyb,

• rozsah kontrol vyplývá z přebírané etapy PÚ, např.:
• etapy 0, 1: IČ nebo rodná čísla účastníků řízení,

• etapy 2, 3: údaje bodů obvodu (číslo, kód kvality), šetřené hranice,

• etapa 4: mapa BPEJ (pokrytí obvodu PÚ, celistvost), mapa druhu 

pozemku (pokrytí řeš. území, soulad druhu a způsobu využití)

• etapa 5: PSZ (umístění prvků v záboru, umístění záborů v řešeném 

území, šířky záborů, nově úplná duplicita prvků),

• etapa 7: pokrytí řešeného území řešenými parcelami (= zapsané 

GP na obvod), pokrytí neřešeného území neřešenými parcelami,

• vektorizace všech vlastnických parcel v hlavním katastrálním úz.

• mapa druhu pozemku a porostu, ocenění pozemků a porostů,

• opravný koeficient (SPI x SGI), celkový nárok LV (m2, Kč, m),

• dělení spoluvlastnictví (je-li již známo)



Hierarchie kontrol dat – ostatní autom. kontroly
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• etapa 8 fáze „pracovní“: aktualizace PSZ vůči návrhu (zábor x 

navržené parcely), zpřísnění tolerancí umístění a překrytu záborů,

• údaje navržených parcel (druh, využití, zp. ochrany, stavba),

• ocenění pozemků a porostů, přístupnost parcel,

• nesměňování neoceněného porostu (tolerance 20 % výměry dílu),

• etapy 8.NA „k vystavení“: pokrytí řeš. území parcelami návrhu,

• převedení staveb, břemen a jiných práv z nároků,

• lomové body po 200 m, kritéria přiměřenosti (% pro m2, Kč, m),

• etapa 8.R1: změny navržených parcel vůči 8.NA (přibyla či ubyla 

parcela na LV, změna výměry dílu pro ocenění),

• etapa 8.R2: změny navržených parcel vůči 8.R1 (+- parcela na LV, 

změny výměry a vzdálenosti parcely, změna výměry dílu pro oceň.),

• kontroly z přechozích etap probíhají i v rámci přejímky 

aktuální etapy (až na výjimky)



Hierarchie kontrol dat – posouzení varování
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• varování = situace, která by za určitých okolností 

mohla být chybou (algoritmus kontrol nedokáže 

automaticky posoudit, musí to udělat referent)

• SW při přejímce umožňuje:
• převzít stav varování z předchozí přejímky, pokud se 

hodnoty zjištěné při kontrole nezměnily (nová 

funkčnost),

• procházet jednotlivá varování a průběžně o nich 

rozhodovat

• hromadně schválit/zamítnout varování daného typu



Varování „účastník nemá vyplněn identifikátor“

řeší se např. stanovením opatrovníka:



Varování „PSZ – zábor nedostatečné šířky“

nad jednotlivými úsečkami obvodu 

záboru se vytvoří pás požadované 

šířky a testuje se, jak dlouhá část 

zasahuje mimo zábor (chybou je 

část přes 10 m),

vynechají se úsečky obvodu, které 

svírají úhel do 60 °



Varování „PSZ – zábor nedostatečné šířky“
další ukázky:

chyba

v pořádku



Varování „PSZ – prvek mimo zábor“

zákres prvků je schematický, přizpůsobený tisku v měřítku 1:5000,

použitý značkový klíč („síla čáry“ větrolamu 20m) ne vždy umožní umístit 

prvek do záboru (je tolerováno umístit část prvku mimo zábor),

podle umístění prvků do záborů se řeší např. kontrola šířky záboru,

kontrola může odhalit prvky, které zábor vůbec nemají 



Varování „PSZ – prvek mimo zábor“

ukázky:



Varování „díl SLT na druhu pozemku 2–7“

v nárocích se přebírá druh 

pozemku z mapy druhu pozemku 

a porostu (může být více druhů 

pozemku na parcele),

v návrhu má parcela jeden druh 

pozemku,

v návrhu je tolerováno, pokud díly 

SLT zasahují na méně než 10 % 

výměry parcely



Varování „výměra mapa - SPI > mezní odch.“

týká se zejména území s grafickými příděly (obecně parcelami zjednodušené 

evidence) nebo s analogovou katastrální mapou,

používá se trojnásobek odchylky definované Katastrální vyhláškou pro mapu 

měřítka 1:2880:  (2 ∗ 𝑃 + 20) 𝑚2,

nároky vycházejí z výměry dle SPI KN



Varování „nezakreslená vlastnická parcela“,

varování „necelistvost vlastnické mapy“

nezakreslení (chybný 

zákres) změny v mapě 

KN zpracovatelem,

chyba vektorizace,

chyba vedení mapy KN 

katastrálním pracovištěm

zákres ve VFP WFS - CadastralParcels



Necelistvost vlastnické mapy – ukázky



Varování „nepřevzetí stavby do návrhu“

pokud stavba existuje, je třeba jí převzít,

neexistující stavby (měly by se zjistit při 

zjišťování průběhu hranic) se nepřebírají; 

před zápisem DKM je nutné, aby 

stavební úřad zrušil budovu v RÚIAN,

existenci staveb lze ověřit pomocí dat 

„Ortofoto ČR“



Varování „neoceňovaný porost nárok – návrh“

metodický návod k provádění PÚ dovoluje 

neocenit porost, pokud se nesměňuje,

u dílu s neoceňovaným porostem se nesmí 

změnit LV, lze upřesnit hranici parcely.



Varování „nesoulad zábor – navržené parcely“

odhalí dílčí posuny (přes 25 

cm) i části záborů 

nevymezené parcelami 

návrhu,

lze opravit aktualizací PSZ



Varování „nedodržení kritérií přiměřenosti“

zkontrolovat podpisy na Soupisu nových pozemků:

chybí podpis manželky



Varování „změny mezi fázemi návrhu“

Změny mezi verzí návrhu pro schválení úpravy a verzí k vystavení návrhu:

Změny mezi verzí návrhu pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu práv a 

verzí návrhu pro schválení úpravy:



Hierarchie kontrol dat – informace
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• automaticky počítané délky šetřených hranic a 

počty stabilizovaných bodů (dle typů hranic a 

stabilizací) – etapy 2, 3, 5, 6, 7 a 8

• další zjištěné skutečnosti (použití starší verze VFP, 

použití TS PSZ 2012)

• nepodléhají schvalování (posuzování)



Hierarchie kontrol dat – uživatelské kontroly
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• automatizované kontroly nepostihují všechny možné 

nedostatky

• nekontroluje se např.:
• rozsah zaměření polohopisu a výškopisu,

• stanovení erozně hodnocených ploch či erozních linií,

• dostatečné rozšíření záborů pro cesty v obloucích, 

náspech či zářezech,

• vhodnost tvarů nově navržených parcel…



Řešení problémů s VFP

• Krajští garanti VFP

• v každém kraji garant VFP a jeho zástupce,

• pravidelná školení všech garantů a zástupců od autorů SW.

• Hlavní garanti VFP

• Ing. Filip, Ing. Valný, Ing. Drápal,

• kontakt: vfp @ spucr.cz.

• Uživatelská podpora jednotlivých SW



Děkuji za pozornost

michal.votocek @ gepro.cz

Ukázková data jsou majetkem SPÚ, ČÚZK nebo zpracovatelů pozemkových úprav.


