
Výdej dat z Evidence zakázek Modulu ZAKAZKA

Postup žádosti o poskytnutí dat

• Registrace do Modulu ZAKAZKA

• Přihlášení do Modulu ZAKAZKA

• Spuštění aplikace Evidence zakázek

• Založení nové Zakázky DTM

• Zadání rozsahu pro výdej dat v mapovém klientovi

• Žádost o výdej dat

• Stažení dat

Zrušení zakázky (popis případného zrušení zakázky)

Data z datového skladu DTM jsou vydávána jen registrovaným uživatelům. K registraci slouží registrační 
formulář v Modulu ZAKAZKA.



Obr. 1 – Úvodní strana Modulu ZAKAZKA



Registrace do Modulu ZAKAZKA

V Modulu ZAKAZKA jsou definovány tyto uživatelské role

• Geodet

• Projektant

• Partner

• Správce datového skladu DTM

• Správce Modulu ZAKAZKA

Pole v registračním formuláři označená * jsou povinné údaje.



Obr. 2 – Registrační formulář 1



Obr. 3 – Registrační formulář 2



Obr. 4 – Informace o odeslání potvrzovacího emailu

Po vyplnění požadovaných registračních údajů bude uživateli na uvedenou emailovou adresu doručena zpráva s 
potvrzovacím odkazem (linkem).

Po potvrzení verifikačního emailu správce datového skladu DTM dokončí registraci uživatele.

Po úspěšné registraci bude uživateli doručen automaticky vygenerovaný email informující o dokončení 
registrace.



Obr. 5 – Náhled zprávy pro potvrzení emailové adresy uvedené při registraci



Obr. 6 – Informace o úspěšné verifikaci emailové adresy

Obr. 7 – Náhled informativního emailu o aktivaci účtu



Přihlášení do Modulu ZAKAZKA

Obr. 8 – Přihlášení do Modulu ZAKAZKA



Obr. 8 – Spuštění aplikace Evidence zakázek

Spuštění aplikace Evidence zakázek



Založení nové Zakázky DTM

Po kliknutí na možnost nová zakázka v Evidenci zakázek se spustí formulář pro založení nové Zakázky DTM.

Pole označená * jsou povinná. Jedná se o položky:

• Název zakázky

• Číslo stavby

• Investor.

• Obec/obce – do jejichž územní působnosti spadá zájmové území (výběr ze seznamu obcí)

Dále uživatel případně uvede poznámku k zakázce.

Systém automaticky vygeneruje hodnoty pro pole:

• Číslo zakázky

• Žadatel

• Správce zakázky

• Stav zakázky

• Datum založení zakázky

• Typ výstupu.

Ostatní pole budou doplněna při nahrávání aktualizačních dat.



Obr. 10 – Nová zakázka



Obr. 11 – Založení nové Zakázky DTM



Zadání rozsahu pro výdej dat v mapovém klientovi

Mapový klient se spustí z příslušné zakázky po stisknutí volby Vybrat v mapě.

Uživatel se lokalizuje nad zájmové území a zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat.

Zákres uloží a zažádá o vydání dat.

Stav zakázky se změní ze Zadávání ohraničení na Zažádáno.

Po zažádání o data už není možné zadané ohraničení změnit.

Pokud uživatel potřebuje mapový výřez pro dvě nebo více oblastí, musí založit potřebný počet zakázek a 
vyhotovit aktualizační data zvlášť pro každou vytvořenou zakázku.

Nelze řešit více území v rámci jediné Zakázky DTM.



Zadání rozsahu pro výdej dat v mapovém klientovi

Obr. 12 – Spuštění mapového klienta



Obr. 13 – Mapový klient se zadaným ohraničením



Žádost o výdej dat

Obr. 14 – Žádost o vydání dat



Žádost o výdej dat

Obr. 15 – Úspěšná žádost o data



Stažení dat

Jakmile budou data připravena a nahrána k příslušné zakázce v Evidenci zakázek, aplikace odešle automaticky 
vygenerovaný email informující uživatele o vyhotovení dat. Po obdržení emailové zprávy si uživatel stáhne 
připravený datový balíček z Evidence zakázek.



Obr. 16 – Náhled emailové zprávy informující o připravených datech ke stažení



Obr. 17 – Stažení dat z Evidence zakázek



Zrušení Zakázky DTM

Případné zrušení zakázky provede geodet nebo projektant odesláním emailu správci datového skladu DTM.

Ve zprávě bude uvedeno:

• Id (číslo) Zakázky DTM

• Název Zakázky DTM

• Žádost o zrušení

• Případně krátké odůvodnění žádosti (není povinné)

Zakázku následně zruší správce datového skladu DTM.


