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1. ÚVOD 

Posledních několik let v oblasti veřejné správy (VS) je možno charakterizovat jako období 
významných organizačních, procesních i technologických změn a dynamického nástupu 
ke zvyšování efektivnosti výkonu VS s širokou a zásadní podporou informačních 
a komunikačních technologií (ICT – Information and Communication Technologies). Prudký 
rozvoj ICT umožnil a vyvolává i mnohem větší rozsah prací s informacemi o území a jejich 
využívání v životě celé společnosti. Tento vývoj klade zásadně nové požadavky na úpravu 
podmínek pro nakládání s prostorovými daty a prostorovými informacemi. 

Veřejná správa využívá prostorová data v dopravě, regionálním rozvoji, ochraně životního 
prostředí, územním plánování, stavební činnosti, zemědělství, lesnictví, při řešení daňových 
potřeb státu, v oblasti evidence a správy majetku, pro ochranu kulturního dědictví aj. Prosto-
rová data mají mimořádný význam pro bezpečnost státu, ochranu obyvatelstva, 
pro předcházení haváriím a živelním pohromám a řešení mimořádných situací. Aktuální, jed-
notná a rychle dostupná prostorová data jsou nezbytná pro kvalitní operační a krizové řízení 
na všech úrovních. 

Pro zajištění sdílení a efektivního využívání prostorových dat a prostorových informací je 
nezbytné vytvořit odpovídající soustavu zásad, znalostí, institucionálních opatření, technolo-
gií, dat a lidských zdrojů, která se označuje jako infrastruktura pro prostorové informace. 
V řadě zemí je národní infrastruktura pro prostorové informace  (NIPI) upravena a defi-
nována, v České republice (ČR) doposud ucelené, přehledné, systematické a formálně zakot-
vené stanovení NIPI schází. 

V ČR přes vynaložené úsilí doposud přetrvávají v oblasti prostorových informací některé 
problémy, které neumožňují skutečně efektivní využívání existujících prostorových informací 
nejen v agendách VS, ale ani v životě celé společnosti. Tato situace ztěžuje a zpomaluje nasa-
zení moderních ICT v této oblasti. V ČR chybí ucelená koncepce pořizování, správy 
a využívání prostorových dat.  

Tuto koncepci představuje Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České 
republice do roku 2020 (dále jen „Strategie“) zpracovaná na základě usnesení vlády ČR ze 
dne 14. listopadu 2012 č. 837. Strategie je vypracována při respektování veškerých meziná-
rodních závazků, jimiž je ČR vázána v této oblasti, a v návaznosti na strategické dokumenty 
ČR s cílem vymezit strategický rozvojový rámec, nastavit jasná pravidla pro tvorbu, správu 
a využívání prostorových informací celou společností a vytvořit podmínky pro organické za-
členění garantovaných prostorových informací do rozhodovacích procesů ve VS i do života 
celé společnosti. 

Strategie přispívá k naplňování vládních priorit  rozvoje ČR, především k: 
− rozvoji podmínek pro svobodné podnikání, nastartování udržitelného hospodářského 

růstu a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země, 
− racionalizaci hospodaření státu a odstranění všech forem plýtvání veřejnými prostřed-

ky, 
− rozvoji kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti dopravy a bez-

pečnosti, 
− efektivnímu využití ICT ve VS, 

dále k naplňování resortních priorit , zejména 
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− při centrální evidenci a správě veškerého nemovitého majetku, který by měl být cent-
rálně evidován a spravován,  

− pro posílení daňové kontroly, 
− pro řádnou výplatu dotací v rámci zemědělské politiky a v oblasti podpory zemědělství 

a lesního hospodářství, 
− průkaznost skutečné územní identifikace, 
− v oblasti podpory malého a středního podnikání a při snižování administrativní zátěže 

pro podnikatele, 
− v oblasti podpory ochrany životního prostředí, 
− v oblasti podpory dalšího rozvoje dopravní telematiky a kosmických aktivit v ČR, 
− pro efektivní koordinaci záměrů v území, 
− v oblasti posílení vnitřní bezpečnosti země (při podpoře trvalé připravenosti 

a akceschopnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS), při podpoře čin-
ností v oblasti bezpečnostní (boj proti terorismu, extremismu, organizovanému zloči-
nu, prevence kriminality, …),  

− v oblasti ochrany kulturního dědictví, 
− zlepšení fungování VS a eGovernmentu tak, aby bylo efektivní a úsporné, 

a v neposlední řadě i priorit v oblasti mezinárodní spolupráce, kterými jsou především 
− rozvoj schopností potřebných pro začlenění pohotovostních uskupení Organizace Se-

veroatlantické smlouvy (NATO) a Evropské unie (EU) s důrazem na interoperabilitu 
a schopnost mezinárodní spolupráce, 

− posilování evropské integrace a spolupráce mimo jiné v oblastech dopravy, životního 
prostředí, společné zemědělské politiky a kulturního dědictví, 

− vytváření sdílených kapacit, sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému 
(Armáda ČR (AČR), Policie ČR (PČR), Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR)) 
s cílem dosáhnout co největší účinnosti při prevenci a odstraňování následků katastrof 
a živelních pohrom. 

Strategie představuje koncepční materiál se střednědobým horizontem, který stanovuje v těsné 
vazbě na strategické dokumenty ČR pro oblast VS a eGovernmentu principy a strategické 
cíle, jejichž dosažení zajistí efektivní využívání prostorových informací jak pro činnost VS, 
tak i pro rozvoj služeb a produktů komerční sféry v této oblasti. Strategie zohledňuje inova-
tivní přístup k rozvoji eGovernmentu v ČR – sdílené služby. 

Základní obecný rámec pro Strategii představuje dokument Strategie mezinárodní konkuren-
ceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020.  

Česká republika zlepšuje VS a veřejné služby koordinovaným způsobem na základě strategie 
Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration 
v období 2007–2015), která určuje základní směřování české VS a vymezuje rámec pro využi-
tí inovativních postupů k dosažení stanovených cílů. Pro období 2014–2020 je schválen do-
kument Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 
a budou k dispozici jeho implementační plány, a to i pro oblast eGovernmentu. Východiskem 
pro další plánování bude také zhodnocení dokumentu Smart Administration, které bude záro-
veň podkladem pro případnou revizi Strategického rámce rozvoje veřejné správy České re-
publiky pro období 2014–2020 (viz úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 680/2014). 

V oblasti prostorových informací Strategie naplňuje jeden z cílů projektu Efektivní veřejná 
správa a přátelské veřejné služby, a to odstranění duplicitních či zbytečných agend. Strategie 
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dále naplňuje vytýčený trend v maximální možné míře usnadnit veřejnosti přístup ke službám 
VS a k informacím poskytovaným VS v oblasti prostorových informací.  

Klíčovým předpokladem je návaznost Strategie na již realizovaný systém základních registrů, 
zejména na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), a to s cílem komplex-
ně zkvalitnit referenční údaje o území. 

Registr pasivní infrastruktury (RPI) budovaný v rámci implementace Státní politiky 
v elektronických komunikacích – Digitální Česko je nedílnou součástí NIPI a jeho budování 
musí být zajištěno v úzkém kontextu ve Strategii navrhované tvorby Národní sady prostoro-
vých objektů (NaSaPO) jako jednoho ze zdrojů garantovaných prostorových informací pro 
služby VS a tím i ve vazbě na projekt Digitální mapa veřejné správy (DMVS). Rovněž doku-
ment Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou správu, vypracovaný 
ve spolupráci Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a Sdružení pro 
informační technologie a telekomunikace, společně s konceptem národního architektonického 
plánu prosazuje koncept sdílených služeb. Upozorňuje na témata, která se v ostatních strate-
gických dokumentech příliš nevyskytují a která by měla být zohledněna vzhledem 
k současným očekávaným trendům. V oblasti mobilních zařízení a aplikací, které představují 
pro VS příležitost k rozvoji služeb především pro občany, je možno se posunout na kvalitativ-
ně vyšší úroveň právě kombinací služeb s prostorovými daty a znalostí polohy. Je podporová-
na spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti ICT a rozvíjena myšlenka racionál-
ního propojení veřejných a privátních elektronicky poskytovaných služeb, včetně sdílení vy-
braných dat mezi veřejnou a soukromou sférou. Doporučuje se analyzovat a provázat prosto-
rové a popisné informace v dalších oblastech. Je podporováno budování nadstavbových in-
formačních systémů (IS) zaměřených na propojování sdílených služeb soukromého a veřejné-
ho sektoru a poskytování komplexních informací a kompozitních služeb občanům 
a podnikatelským subjektům. Klíčovým faktorem pro úspěšné využívání elektronických slu-
žeb VS je informační gramotnost jejich uživatelů. 

Strategie rozpracovává cíle dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy České re-
publiky pro období 2014–2020, především strategický cíl 3 – Zvýšení dostupnosti 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu: usiluje o zvýšení 
efektivnosti VS z dlouhodobého hlediska např. prostřednictvím standardizace vybraných 
agend VS pracujících s prostorovými informacemi. Strategie usiluje zejména o nastavení 
podmínek pro zajištění maximálních přínosů vyplývajících ze sdílení referenčních dat VS 
prostřednictvím systému základních registrů a agendových IS a rovněž o zajištění maximál-
ních přínosů vyplývající z tvorby a sdílení geoprostorových dat VS.  

Strategie respektuje i potřeby územní samosprávy v oblasti ICT obsažené ve Strategii rozvoje 
informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2013–2020 (Digitální 
strategie krajů), která v předmětné oblasti priorizuje další rozvoj projektu DMVS a dále za-
členění dosavadních výstupů aktivit krajů jako součásti NIPI. Strategie přejímá veškeré pod-
něty k předmětné problematice uvedené v Digitální strategii krajů (vznik nových mapových 
služeb pro veřejnost, princip sdílení jednou pořízených veřejně využitelných dat, zvyšování 
informační gramotnosti úředníků i občanů). 

Strategie, která má nadresortní charakter, navazuje na současné resortní strategické 
dokumenty, z nichž některé uvádíme:  

K základním tématům dokumentu Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem 
do roku 2050 patří využití nejmodernějších dostupných technologií a globálních družicových 
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navigačních systémů (GNSS – Global Navigation Satellite System), inteligentních dopravních 
systémů pro zvýšení bezpečnosti a efektivnosti dopravy, využití inovativních technologií 
(např. EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay Service, Galileo) v rámci zavá-
dění inteligentních dopravních systémů (ITS – Inteligent Transport Systems) a celkově zajiš-
tění podpory informačních služeb v oblasti kosmických aktivit využitelných v sektoru dopra-
vy. V rámci zvyšování bezpečnosti dopravy je požadováno rozvíjení systémů pro monitoro-
vání bezpečnosti dopravní infrastruktury s využitím moderních technologií, vč. kosmických 
(např. pomocí dálkového průzkumu Země – DPZ) a získané informace následně integrovat 
v rámci informačních systémů veřejné správy (ISVS). 

Strategie je v souladu s dokumentem Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020, který 
zdůrazňuje nezbytnost propojení Jednotného informačního systému životního prostředí 
(JISŽP) s evropskými IS zaměřenými na oblast životního prostředí, resp. využívání služeb 
těchto systémů. Zejména pak jde o ty systémy a služby, které vznikají na základě programu 
Copernicus a Systému sdílení informací o životním prostředí (SEIS – Shared Environmental 
Information System).  

Strategie se zabývá tématy, která podporují principy obsažené v dokumentu Bezpečnostní 
strategie ČR, který konstatuje, že členství v mezinárodních organizacích z ČR nesnímá její 
prvotní odpovědnost za vlastní obranu a obrana a ochrana občanů a území státu nekončí na 
hranicích ČR. Strategie usiluje o zlepšení podmínek pro akceschopnost a efektivní spolupráci 
IZS a dalších relevantních složek, včetně posílení součinnosti s  AČR. Implementace Strategie 
přispěje k zefektivnění řešení mimořádných událostí a krizových situací v oblasti předcházení 
krizovým situacím. Strategie přispěje k naplnění priorit v oblasti krizového řízení – sjednoco-
vání opatření a nástrojů krizového a obranného plánování. 

Strategie zohledňuje současné mezinárodní politicko-vojenské závazky ČR, a to zejména 
vlastní odpovědnost za komplexní proces operační přípravy státního území, jehož nedílnou 
součástí je geografické zabezpečení obrany státu, viz Obranná strategie ČR. Díky aktivní 
účasti ČR v  NATO je nutno věnovat vysokou pozornost nejen problematice prostorových 
informací z území ČR (a vzhledem k potřebě řešení přeshraničních krizových situací ve spo-
lupráci s okolními státy i prostorových informací z příhraničních území), ale zejména proble-
matice interoperability spojeneckých ozbrojených sil, včetně komplexního zabezpečení inte-
roperabilních prostorových informací z území ČR.  

Strategie vytváří podmínky pro nový způsob naplnění cílů Strategie digitalizace kulturního 
obsahu na léta 2013–2020, která předpokládá vytvoření nového registru památkového fondu, 
tzv. Památkového katalogu, který bude obsahovat i prostorová data nezbytná pro vedení 
Ústředního seznamu kulturních památek a evidence památkového fondu obecně v návaznosti 
na základní registry.  

Strategie je v souladu s principy Politiky diseminace Českého statistického úřadu, který dlou-
hodobě rozvíjí integraci statistik a prostorových dat založenou na adresním typu statistických 
zjišťování při zachování ochrany individuálních údajů, a jejich šíření na základě rovného pří-
stupu k informacím, objektivity a transparentnosti, přesnosti a spolehlivosti, efektivnosti vý-
dajů. 

Shrnutí 

Strategie s využitím zavedených principů a terminologie „čtyřvrstvé architektury eGovern-
mentu“, která je vysvětlena v textu dále, rozpracovává základní principy rozvoje VS 
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a eGovernmentu v oblasti prostorových informací a dále se zaměřuje na řešení specifických 
problémů v dané oblasti v ČR. Strategie navrhuje zajištění kvalitních garantovaných prosto-
rových informací a služeb založených nad prostorovými daty nejen pro efektivní výkon VS, 
ale i pro potřeby celé společnosti.  

Základním krokem pro dosažení požadovaných přínosů je koordinovaný rozvoj NIPI, který 
bude koncipován jako integrální součást eGovernmentu v ČR a s ohledem na mezinárodní 
opatření k zajištění interoperability prostorových dat a služeb nad těmito daty (EU, NATO) 
a s dopady do oblasti vzdělávání, s respektováním cílů navržených pro dané období ve strate-
gických dokumentech resortního charakteru. 

Strategie bude následována Akčním plánem implementace Strategie (dále jen „Akční plán“), 
který bude obsahovat návrh konkrétních opatření k dosažení ve Strategii vytýčených cílů, a to 
ve vzájemných časových vazbách, s odhady potřebných finančních zdrojů a se stanovením 
gestorů za jejich realizaci. 
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2. SOUČASNÝ STAV 

V této kapitole je popsán současný stav oblasti prostorových informací v ČR včetně meziná-
rodního kontextu, který představuje východisko pro zpracování Strategie. Podrobný popis 
současného stavu je uveden v příloze č. 1. 

2.1. Východiska 

Vzhledem k mimořádnému významu prostorových informací především pro ochranu obyva-
telstva, předcházení živelním pohromám a zajištění ochrany životního prostředí, navrhla Ev-
ropská komise na počátku 21. století zřídit Infrastrukturu pro prostorové informace 
v Evropském společenství (INSPIRE), která má napomáhat tvorbě politik a činností, které 
mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí. Zřízení INSPIRE je těsně provázáno 
s dalšími významnými aktivitami EU v oblasti prostorových informací, jako jsou například 
program Copernicus nebo projekt Galileo či EGNOS. INSPIRE a další existující mezinárodní 
normy v oblasti prostorových informací představují mezinárodní východiska pro Strategii. 

Obecná pravidla pro zřízení INSPIRE, která je zřizována nad infrastrukturami pro prostorové 
informace budovanými a rozvíjenými jednotlivými členskými státy EU, byla stanovena Směr-
nicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové infor-
mace v Evropském společenství (INSPIRE). Navazující prováděcí předpisy INSPIRE, které 
jsou vytvářeny v transparentním procesu za účasti odborníků z celé Evropy, stanoví technické 
podmínky pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených 
na prostorových datech, podmínky přístupu k těmto souborům a službám, technické specifi-
kace a povinnosti síťových služeb, jsou po schválení ze strany členských států a Evropským 
parlamentem postupně vydávány Evropskou komisí. V rámci EU jsou tak pro uvedený účel 
vytvářeny předpoklady pro zajištění přístupu k prostorovým datům a souvisejícím síťovým 
službám, specifikovaným ve směrnici INSPIRE, tak, aby bylo možné jejich využívání přes 
hranice států a v celé EU.  

Směrnice INSPIRE je primárně zaměřena na široké spektrum oblastí dat, která mohou být 
využita pro tvorbu politik v oblasti životního prostředí, její principy jsou však obecně použi-
telné. To se potvrzuje v praxi těch evropských států, které transponovaly směrnici INSPIRE 
samostatným zákonem (o národní infrastruktuře pro prostorové informace). Ukazuje se, že 
implementace základních principů INSPIRE na veškerá prostorová data, tj. i na ta prostorová 
data, která nejsou směrnicí INSPIRE dotčena, důsledná koordinace a stanovení legislativního 
rámce pro danou oblast významně přispívají k efektivitě všech v ní probíhajících procesů. 

V ČR byla směrnice INSPIRE transponována v gesci Ministerstva životního prostředí (MŽP) 
zákonem č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů. V průběhu implementace principů směrnice INSPIRE do národního prostředí se 
potvrdilo, že je účelné rozšířit principy INSPIRE nad rámec 34 témat prostorových dat směr-
nicí INSPIRE řešených a na jejich základě pak NIPI koordinovaně rozvíjet. Základními 
principy INSPIRE jsou :  

− prostorová data sbírat a vytvářet jen jednou a vést je na takové úrovni a tam, kde je to 
nejefektivnější;  

− umožnit jejich sdílení dalšími úrovněmi VS;  
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− zprostředkovat bezešvé kombinování prostorových dat z různých zdrojů a mezi více 
uživateli a aplikacemi;  

− usnadnit vyhledávání dostupných prostorových dat a posouzení, zda jsou vhodná pro 
daný účel; 

− zpřístupnit podmínky pro poskytování a sdílení prostorových dat a stanovit je tak, aby 
nebránily jejich rozsáhlému využívání.  

S cílem zajistit dosažení mezinárodní interoperability prostorových dat byla zavedena prová-
děcí pravidla INSPIRE (nařízení INSPIRE jsou platná ve všech zemích EU) a technické nor-
my (CEN/ISO řada 19100) nebo mezinárodní technické standardy Open Geospatial Consorti-
um, Inc. (OGC)1 a World Wide Web Consortium (W3C)2. Některé evropské státy transpono-
valy směrnici INSPIRE samostatným zákonem, kterým komplexně postihly celou problema-
tiku oblasti prostorových informací, včetně stanovení infrastruktury pro prostorové informace 
a koordinaci jejího rozvoje. V oblasti obrany státu byly v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb. 
zavedeny standardizační dohody NATO v oblasti prostorových informací. 

Klíčové subjekty VS v oblasti prostorových informací plní některé úkoly a realizují aktivity, 
jejichž výstupy představují pro Strategii národní východiska, např.: 

– v gesci MŽP  probíhají práce na implementaci INSPIRE do národního prostředí 
s tím, že resort disponuje celoevropskými standardy, postupy, konkrétními výstupy 
a významnými zkušenostmi získanými v rámci implementace evropských právních 
pravidel INSPIRE a účastí v různých evropských programech a projektech v oblasti 
prostorových dat3;  

– účastí v mezinárodním programu Copernicus, který probíhá ve spolupráci MŽP  
a Ministerstva dopravy (MD; gestor kosmických aktivit vlády ČR), má ČR 
k dispozici data z kosmického (družicového) a pozemního (in–situ) segmentu; 

– pro okamžitou lokalizaci jsou využívány GNSS4, jako např. globální polohový systém 
(GPS – Global Positioning System) a v budoucnosti také systém Galileo; agendu spo-
jenou s implementací programu Galileo na národní úrovni gesčně zajišťuje MD ; to je 
také v rámci zabezpečování výstavby, modernizace a správy dopravní infrastruktury 
pořizovatelem prostorových dat o dopravní infrastruktuře, která jsou významná 
nejen pro správu dopravní infrastruktury, rozvoj území (územní plánování), průmyslu, 
ochranu životního prostředí, ale také pro zajištění bezpečnosti obyvatel a obrany státu; 
široké využití dat poskytovaných systémy družicové navigace (např. GPS, Galileo) 
není možné bez kvalitních prostorových dat (digitálních map) odpovídající kvality, 
nad nimiž budou data z navigačních systémů promítána; 

– resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), do jehož gesce spa-
dá správa infrastruktury pro základní prostorová data o území, zajišťuje vedle sprá-
vy katastru nemovitostí také důležité zeměměřické produkty a služby, nezbytné pro 
plnění úkolů státní správy a územní samosprávy (RÚIAN, Základní báze geografic-
kých dat ČR (ZABAGED®), Ortofotografické zobrazení ČR, Síť permanentních stanic 
GNSS ČR (CZEPOS) atd.); 

                                                 
1
 Open Geospatial Consortium – mezinárodní standardizační organizace založená na dobrovolné shodě za úče-
lem spolupráce na vývoji a implementaci standardů pro prostorová data a služby 

2
 World Wide Web Consortium – mezinárodní konsorcium pro vývoj standardů pro World Wide Web 

3
 jedná se o prostorovou statistiku v rámci směrnice INSPIRE 

4 Agentura pro evropské GNSS, jako jsou EGNOS a Galileo, sídlí v Praze 
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– v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) je v rámci strategie Smart Adminis-
tration řešen projekt Digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení 
a postupů dle stavebního zákona; 

– Ministerstvo obrany (MO) pro efektivní zajišťování obrany státu a koordinace řešení 
krizových situací vojenského charakteru, pořizuje a využívá prostorové informace. 
Z důvodu zabezpečení meziresortní a mezinárodní součinnosti jsou tyto prostorové in-
formace jednotné a v maximální možné míře splňují zásady obranné standardizace 
a interoperability nejen v národním, ale i mezinárodním rozsahu (zejména ve vztahu 
k NATO a EU); 

– Český statistický úřad (ČSÚ) jako součást evropského statistického systému se podí-
lí na naplnění cílů Strategie Evropy 2020 spoluprací v národním a mezinárodním kon-
textu a řadou projektů naplňuje vizi nacházení prostředků pro účinnější indikátory 
konkurenceschopnosti národních ekonomik a sociálního rozvoje, produkci propojova-
ných geografických a statistických informací a služeb (projekty GEOSTAT, Redesign 
statistického informačního systému, Soustavy statistických registrů); 

– Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Českým telekomunikač-
ním úřadem (ČTÚ) a dalšími subjekty vytváří RPI tak, aby se tento mohl stát zákla-
dem komplexního postupně budovaného Registru technické infrastruktury (RTI) 
vhodné ke sdílení5 a to na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elek-
tronických komunikací s tím, že transpozice směrnice musí být provedena: do 1. ledna 
2016 notifikace předpisů, od 1. července 2016 účinnost, do 1. ledna 2017 přístup 
k informacím prostřednictvím jednotných informačních míst; 

– v gesci Ministerstva kultury  (MK) jsou v rámci strategie Smart Administration řeše-
ny projekty Digitalizace kulturního obsahu a Památkový katalog (pro vedení Ústřed-
ního seznamu kulturních památek, evidenci památkového potenciálu ČR a digitalizaci 
tohoto dědictví); 

– kraje  realizují s využitím finančních prostředků EU projekt DMVS, jehož výstupem 
jsou na území kraje tzv. účelová katastrální mapa, systém pro správu dat Digitální 
technické mapy (DTM) a nástroje pro správu územně analytických podkladů (ÚAP); 
výstupy projektu DMVS představují významné východisko pro Strategii a je žádoucí, 
aby v souladu se Strategií rozvoje ICT regionů ČR v letech 2013–2020 v rámci rozvo-
je NIPI byly efektivně využity a dále zhodnoceny; 

– obce zastoupené Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) se k problematice prostorových 
dat v ČR vyjádřily ve Stanovisku SMO ČR k problematice geoinformatiky a digitál-
ních dat o území; 

– k problémům v oblasti prostorových dat v ČR se vyjádřila i profesní sdružení, příkla-
dem je dokument Závěry a doporučení k problematice Digitální mapy veřejné správy 
a Technické mapy obce, který vypracoval Český svaz geodetů a kartografů, nebo Zá-
věry ze semináře Digitální mapa veřejné správy – první kroky, čtyři roky, vypracované 
sdružením Nemoforum. 

Stěžejním východiskem pro Strategii je systém základních registrů, a to zejména 
RÚIAN.  RÚIAN je v současné době naplněn údaji o zákonem stanovených územních prv-
cích, jsou nastaveny procesy správy a poskytování údajů. V současné době tento registr obsa-
huje například údaje o adresních místech, parcelách a stavebních objektech, veřejných pro-

                                                 
5 opatření 6.1 z dokumentu Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko, schváleného usne-

sením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 50 
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stranstvích a o územním a správním členění (hranicích státu, krajů, okresů, obcí, katastrálních 
územích a volebních okrsků).  

Druhé stěžejní východisko představuje Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testo-
vání a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“ a zkušenosti z realizace projektů 
DMVS. 

Souhrnný přehled východisek pro Strategii – přehled strategických, koncepčních a právně 
závazných dokumentů: 

Název dokumentu Vztah Strategie k doku-
mentu 

Programové prohlášení vlády ČR ze dne 12. února 2014 Navazuje, rozvíjí 
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 
2012 až 2020 

Navazuje, rozvíjí 

Strategie efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 
(Smart Administration pro období 2007–2015) 

Implementuje, rozvíjí 

Strategie rozvoje služeb pro informační společnost  Navazuje, rozvíjí 
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro 
období 2014–2020 

Navazuje, rozvíjí 

Akční plán ČR „Partnerství pro otevřené vládnutí“ Navazuje 
Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Čes-
ko  

Implementuje, rozvíjí 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opako-
vaném použití informací veřejného sektoru (PSI6) 

Implementuje, rozvíjí 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/2/ES ze dne 14. 
března 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace 
v Evropském společenství (INSPIRE) 

Implementuje, rozvíjí 

Prováděcí předpisy INSPIRE Navazuje, implementuje 
Strategie implementace INSPIRE Navazuje, rozvíjí 
Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřej-
nou správu 

Navazuje 

Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií 
regionů ČR v letech 2013–2020 (Digitální strategie krajů)  

Navazuje 

Digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení a 
postupů dle stavebního zákona  

Navazuje 

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem 
do roku 2050  

Navazuje 

Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020  Navazuje 
Koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru pro období 2012–
2016  

Navazuje 

Deklarace Asociace krajů ČR k problematice Strategie Navazuje 
Stanovisko SMO ČR k problematice geoinformatiky a digitál-
ních dat o území 

Navazuje, rozvíjí 

Závěry a doporučení k problematice Digitální mapy veřejné 
správy a Technické mapy obce, Český svaz geodetů a kartogra-
fů 

Navazuje, rozvíjí 

Závěry ze semináře Digitální mapa veřejné správy – první kro- Navazuje, rozvíjí 

                                                 
6 Public Sector Information – informace pořízené veřejným sektorem 
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ky, čtyři roky 
Bezpečnostní strategie ČR Navazuje 
Obranná strategie ČR Navazuje 
NATO Geospatial Policy (MC 0296/2) Navazuje 
Koncepce rozvoje informatiky v resortu MO 2012 Navazuje 
Koncepce Network Enabled Capability (NEC) v ozbrojených 
složkách ČR 

Navazuje 

Státní kulturní politika na léta 2009–2014 s výhledem na roky 
2015–2020, Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 
2013–2020 

Navazuje 

2.2. Současný regulační rámec 

Současný regulační rámec oblasti prostorových informací je tvořen právními předpisy, které 
však specifikující pouze některé základní kompetence, postupy, požadavky na dílčí kompo-
nenty NIPI, rozsah, obsah a kvalitu datového fondu. Kromě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, mezi zásadní patří: 

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

− zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
− zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, do kterého je trans-

ponována Směrnice EP a Rady č. 2007/2/ES ze 14. 3. 2007 o zřízení infrastruktury pro 
prostorové informace v ES (INSPIRE), 

− zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozděj-
ších předpisů, 

− zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvi-
sejících s jeho zavedením, 

− nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů 
a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, 

− zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 
− vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, 
− zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
− zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, do kterého je transpono-

vána Směrnice EP a Rady 2003/98/3 ze 17. 11. 2003 o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru (PSI), 

− zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů, 

− zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilos-
ti, 

− zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
− zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,  
− zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zá-

konů, 
− ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění ústavního zákona 
č. 300/2000 Sb., 
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− zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, 
− zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování ja-

kosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zá-
kona, 

− zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

− nařízení EK č. 73/2010, kterým se stanovují požadavky na jakost leteckých dat a le-
teckých informací pro jednotné evropské nebe, 

− zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
− vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních 

službách, 
− nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, 
− zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), 

dále např. návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), připravované novelizace zákona č. 240/2000 Sb. a nařízení vlády 
č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 

Z výčtu nejvýznamnějších právních předpisů je zřejmé, že na IS tvořené prostorovými daty se 
vztahují jak všeobecná pravidla související s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem 
ICT, tak i specifické právní normy. 

2.3. Role a povinnosti orgánů veřejné moci v oblasti prostorových infor-
mací 

Na budování a využívání NIPI se různým způsobem a různou měrou podílejí VS (ústřední 
orgány státní správy, orgány územní samosprávy, bezpečnostní složky státu, složky IZS, …), 
profesní samospráva, výzkumné a vzdělávací instituce, komerční sféra, neziskové nevládní 
organizace i občané, přičemž dotčené subjekty vystupují v jedné i více rolích (vlastník, správ-
ce, provozovatel, pořizovatel, uživatel apod.). Významnou roli při budování NIPI hraje VS, 
neboť velké množství prostorových dat vzniká v procesech agend a ISVS. 

Role a povinnosti orgánů veřejné moci (OVM) v oblasti prostorových informací lze vymezit 
v souladu se zákony č. 365/2000 Sb., č. 111/2009 Sb. a č. 121/2000 Sb.: správce, provozova-
tel, editor, uživatel a pořizovatel. Významná je role koordinační. 

Správcem je subjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za 
ISVS odpovídá.  

Provozovatelem je subjekt, který provádí alespoň některé činnosti související s ISVS. Provo-
zováním ISVS může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje: 

Editorem je OVM, který je oprávněn zapisovat garantované údaje do IS a provádět změny 
zapsaných garantovaných údajů. Do jednoho IS může zapisovat více editorů. 

Uživatelem je osoba, která používá ICT, může jím být prakticky kterýkoli OVM.  
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Pořizovatelem databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí 
databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. Pořizovateli prostorových dat 
jsou jednotlivé OVM v oblasti jejich kompetencí. 

Pro danou oblast je přitom specifické, že jeden OVM může vystupovat ve více rolích součas-
ně. Například: 

ČÚZK vystupuje současně v rolích: 
− správce RÚIAN, 
− provozovatel RÚIAN, 
− editor vybraných územních prvků RÚIAN, 
− pořizovatele Ortofotografického zobrazení ČR, 
− uživatele Ortofotografického zobrazení ČR.  

Ministerstvo vnitra (MV) vystupuje současně v rolích: 
- správce Registru obyvatel (ROB) a Registru práv a povinností (RPP) pro data o státní 

hranici, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uza-
vírání a změny charakteru hraničních přechodů, 

- uživatele prostorových informací pro potřeby krizového a operačního řízení a pro za-
jištění bezpečnosti státu včetně prevence kriminality, 

- pořizovatele tematických prostorových dat (např. data o kriminalitě, která pořizuje 
a spravuje PČR, apod.), prostorových dat o státních hranicích. 

Role koordinační - příklady 

− MV  plní na základě § 12 odst. 6 zákona č. 2/1969 Sb., koordinační úlohu pro ICT, 
a dále, na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. b), c), d) a l) zákona č. 365/2000 Sb., 
plní roli koordinačního orgánu pro budování a rozvoj ISVS, tedy i ISVS obsahujících 
prostorová data – „Ministerstvo vnitra připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro 
budování nebo přetváření ISVS vyvolané společnou potřebou více správců ISVS“. 
Ministerstvo vnitra má dále na základě zákona o ISVS kompetenci stanovit technické 
náležitosti spojené s tvorbou referenčních rozhraní.  

− ČÚZK koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí a systém vědecko-
technických informací pro tyto oblasti, zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci 
v zeměměřictví a katastru nemovitostí. 

− MMR  plní roli Národního orgánu pro koordinaci, který stanovuje jednotný rámec pro 
řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
v ČR. 

− MŽP  zabezpečuje a řídí JISŽP, včetně plošného monitoringu na celém území ČR a to 
i v návaznosti na mezinárodní dohody; na základě zákona č. 123/1998 Sb., koordinuje 
národní infrastrukturu INSPIRE ve spolupráci s ústředními správními úřady, právnic-
kými osobami sdružujícími osoby působící v oblasti prostorových dat a právnickými 
osobami sdružujícími územní samosprávné celky (v rozsahu směrnice INSPIRE). 

− MO  z hlediska kompetencí v oblasti pořizování, správy, archivace a poskytování pro-
storových informací plní v souladu s právním pořádkem ČR obdobné úkoly (odpoví-
dající specifickým potřebám zajišťování obrany státu) jako ČÚZK. V zájmu maximál-
ní efektivity úzce spolupracuje s orgány resortu ČÚZK, ostatními orgány státní správy 
a územní samosprávy, geografickými a topografickými službami ozbrojených sil cizí 
moci a – pokud je to ve veřejném zájmu – také se soukromými subjekty. Významnou 
koordinační roli sehrává v této oblasti MO v mezinárodním kontextu. Zajišťuje plnění 
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mezinárodních závazků ČR v oblasti prostorových informací v rámci NATO a vojen-
ských struktur EU, 

− MD  koordinuje rozvoj infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy. 

2.4. Prostorová data 

Pořízení a aktualizace prostorových dat používaných VS představuje soubor dlouhodobých, 
odborně, technicky, organizačně a finančně náročných úkolů. Do tohoto dlouhodobého proce-
su vstupují skutečné a nepřetržité změny v území, měnící se požadavky uživatelů, potřeba 
harmonizace datových sad na různých úrovních rozlišení podrobností, možnosti technologií 
a další vlivy. O to významnější je nastavit pro tuto oblast účinnou strategii, jejíž aplikace by 
pomohla k lepšímu řízení vzájemně souvisejících aktivit a k rychlejšímu a úspornějšímu zajiš-
tění dostatečně přesných a podrobných standardizovaných prostorových dat v rozsahu celé 
ČR. 

Prostorová data lze dělit podle několika hledisek. Základním dělením prostorových dat je je-
jich rozdělení podle způsobu jejich pořízení a to na data primární a sekundární. Primární 
prostorová data jsou prvotně pořizovaná data (data z geodetických měření, z pozemního 
snímkování nebo DPZ, z GNSS, data, která jsou výstupem správních činností apod.). Za 
sekundární prostorová data jsou považována data odvozená nebo data vznikající digitalizací 
tištěných map. Významnou roli zde sehrává VS, neboť velké množství prostorových dat vzni-
ká v procesech agend a ISVS.  

Pro potřeby rozvoje NIPI je vhodné věnovat pozornost kategorizaci prostorových dat, která 
zohledňuje roli datové sady ve vztahu k jiným datovým sadám. Z tohoto pohledu rozlišujeme 
základní prostorová data (o území) a prostorová data tematická.  

Základními prostorovými daty  se v textu Strategie rozumí existující prostorová data zá-
kladního polohopisu a výškopisu území. Nejvýznamnějšími pořizovateli základních prostoro-
vých dat v ČR jsou resorty ČÚZK a MO. Významným požadavkem na základní prostorová 
data je, aby byla co nejblíže zobrazení skutečného stavu. Pro různý účel použití je potřebná 
různá míra podrobnosti základních prostorových dat. Proto jsou kromě nejpodrobnějších 
a nejpřesnějších datových produktů zajišťovány i méně podrobné, tzv. generalizované datové 
produkty. Dalším předpokladem využití základních prostorových dat je jejich digitální 
(rastrová nebo vektorová) forma a poskytování prostřednictvím síťových služeb (jak jsou za-
vedeny v rámci INSPIRE). Pro účelné využití prostorových informací je potřebné disponovat 
jejich digitální vektorovou formou. Pouze tato forma prostorových dat umožňuje jejich efek-
tivní využití prostřednictvím nejmodernějších ICT a maximální využití analytických nástrojů 
pro práci s prostorovými daty. 

V kategorii tematických prostorových dat existuje největší počet typů prostorových objektů 
a jejich vlastností, ačkoli jejich úplný přehled není na celostátní úrovni veden. Významnými 
zdroji tematických prostorových dat jsou v současné době IS nejen resortních veřejných insti-
tucí, ale i komerčních subjektů. K hlavním skupinám patří data z oblasti životního prostředí 
a s ním blízce souvisejících oborů, jako jsou zemědělství a vodní hospodářství. Do kategorie 
tematických prostorových dat dále náleží například data o silniční a železniční dopravní infra-
struktuře, data o sítích technické infrastruktury, územně analytické podklady, data z oblasti 
kulturního dědictví aj. Většina zmíněných prostorových dat není k dispozici volně, ale pro 
potřeby VS jsou dostupná na vyžádání, obvykle i včetně dobrého popisu obsahu a původu dat 
i jejich datového modelu. 
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2.5. Informa ční systémy a v nich vedené prostorové informace 

V ČR bylo v rámci činnosti VS realizováno množství izolovaných, většinou resortních projek-
tů, jejichž výsledkem jsou komplexní resortní IS pro tvorbu, správu a publikování prostoro-
vých informací. 

Na IS tvořené prostorovými daty je možno uplatnit stejné hledisko jako na prostorová data 
a tedy je možno popsat je v členění na:  

− IS pro správu a poskytování základních prostorových dat o území, 
− IS pro správu a poskytování tematických prostorových dat. 

Informa ční systémy pro správu a poskytování základních prostorových dat ve veřejném 
zájmu vznikají a jsou spravovány převážně v gesci resortu ČÚZK a MO. 

ČÚZK ve své působnosti na základě § 3 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických 
a katastrálních orgánech, mimo jiné spravuje 

− RÚIAN, ze kterého jsou v rámci systému základních registrů poskytovány referenční 
údaje (o adresách a územně evidenčních jednotkách), 

− Informační systém katastru nemovitostí České republiky pro podporu výkonu státní 
správy katastru nemovitostí a pro zajištění uživatelských služeb katastru nemovitostí 
včetně aplikací Dálkový přístup do katastru a Nahlížení do katastru nemovitostí, 

− Informační systém zeměměřictví a jeho podsystémy pro vedení státních mapových 
děl, ZABAGED®, geografického názvosloví, údajů o bodech bodových polí, 
CZEPOS, ortofotografického zobrazení, výškopisu a Ústřední archiv zeměměřictví 
a katastru (ÚAZK). 

Jako komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům resortu ČÚZK slouží 
resortní Geoportál ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz). Ten umožňuje na jednom místě vyhledat 
informace (metadata) o prostorových datech resortu ČÚZK, dále umožňuje si tato data pro-
hlédnout, případně objednat ve formě souborů či služeb. Prostřednictvím Geoportálu ČÚZK 
jsou poskytovány i další síťové služby harmonizované podle požadavků INSPIRE. 

V rámci projektu RÚIAN byl vystavěn zcela nový samostatný agendový Informační systém 
územní identifikace (s jeho pomocí pracují zejména externí editoři na obcích a stavebních 
úřadech, ti jsou ze zákona hlavní editoři dat v RÚIAN). Na tvorbě a aktualizaci garantova-
ných dat se v transparentním režimu podílejí obce, stavební úřady, ČSÚ a katastrální úřady.  

Celá VS tak získává novou kvalitu dat, ale také průlomový mechanismus a nástroj pro spolu-
práci více resortů a zapojení různých úrovní VS na jejich průběžné aktualizaci. Dochází tak 
k praktickému naplnění principů INSPIRE. Platné informace z RÚIAN jsou navíc prostřed-
nictvím veřejného dálkového přístupu dostupné veřejnosti i soukromému sektoru pro opětov-
né využití. 

V gesci MO jsou vytvářeny a spravovány IS obsahující prostorová data určená k využití 
v resortu MO a pro zabezpečení potřeb obrany státu. Tyto IS jsou určeny ke sběru, zpracová-
ní, ukládání, přenosu a zobrazování digitálních geografických produktů, dat a informací 
v rámci resortu MO, pro plánování a vedení společných operací v rámci spojeneckých ozbro-
jených sil, automatizované systémy velení a řízení, zbraňové a navigační systémy, zpravodaj-
ské systémy, systémy pro přípravu a výcvik apod. Informační systémy a aplikace využívané 
v resortu MO jsou provozované v interních počítačových sítích či ve specializovaných systé-
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mech. Žádné z těchto IS nejsou on-line dostupné ostatním subjektům VS či jiným mimore-
sortním uživatelům. 

Informa ční systémy pro správu a poskytování tematických prostorových dat vznikají 
jako resortní IS. 

Stěžejním IS této kategorie je Národní geoportál INSPIRE (http://geoportal.gov.cz). Národ-
ní geoportál INSPIRE poskytuje prostorová data a služby nad prostorovými daty v souladu se 
směrnicí INSPIRE (data vyjmenovaná v přílohách směrnice INSPIRE) a technickými specifi-
kacemi vydávanými Evropskou komisí ve formě nařízení. Pro podporu koordinace rozvoje 
Národního geoportálu INSPIRE byl zřízen jako poradní orgán ministra životního prostředí 
Koordinační výbor pro implementaci INSPIRE (KOVIN), na jehož činnosti se podílejí zá-
stupci všech povinných subjektů. 

Z dalších mnoha resortních IS tvořených tematickými prostorovými daty uvádíme 
− Registr sčítacích obvodů a budov (RSO; v gesci ČSÚ), 
− IS VODA ČR (v gesci Ministerstva zemědělství – MZe), 
− Registr využití půdy (v gesci MZe),  
− RPI (v gesci MPO), 
− Centrální evidence pozemních komunikací (v gesci MD), 
− Informační systém o silniční a dálniční síti ČR (v gesci MD),  
− ÚAP (v metodické gesci MMR, realizovaný na úrovni krajů a obcí s rozšířenou pů-

sobností), 
− Cenové mapy (v metodické gesci Ministerstva financí (MF), realizovaný na úrovni 

obcí), 
− DMVS (koordinace v gesci MV, realizovaná na úrovni krajů), 
− Data DTM obcí (v gesci obcí), 
− IS obsahující data o technické infrastruktuře na území celé ČR (vlastní jednotliví 

správci technické infrastruktury – Telefónica, ČEZ, RWE…), 
− Surovinový informační systém (v gesci České geologické služby), 
− Centrální registr administrativních budov (v gesci MF), 
− Informační systém ochrany přírody (v gesci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), 
− Integrovaný informační systém památkové péče (v gesci Národního památkového 

ústavu) a další. 

2.6. Financování aktivit v oblasti prostorových informací 

V současné době jsou aktivity týkající se sběru, zpracování, poskytování, publikování, správy 
a archivace prostorových informací financovány zpravidla z rozpočtů jednotlivých ústředních 
správních úřadů a z rozpočtů územních samospráv, a to pro potřeby konkrétního OVM. To 
velmi často způsobuje, že výstupy těchto aktivit mají licenční omezení a fakticky znemožňují 
využívání těchto prostorových informací a služeb jinými subjekty. To, spolu se skutečností, že 
neexistuje žádná evidence existujících prostorových dat, je příčinou multiplicitního pořizová-
ní stejných nebo obdobných prostorových dat. V případě státních mapových děl určených pro 
veřejné užití jsou aktivity financovány z rozpočtu ČÚZK, v případě vojenských státních ma-
pových děl a dalších geografických produktů určených pro potřeby obrany státu z rozpočtové 
kapitoly resortu MO. 
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V dané oblasti sice existují i projekty, na jejichž financování se podílí více subjektů (např. 
financování leteckého snímkování ČR, tvorby ortofot, provádění leteckého laserového skeno-
vání a tvorby výškopisu ČR je zajišťováno ČÚZK ve spolupráci s MZe a MO), ale tyto pro-
jekty jsou spíše výjimečné. 

Pro financování některých aktivit v předmětné oblasti byly rovněž využity zdroje ze struktu-
rálních fondů EU. Jako příklady je možné uvést projekt „Vybudování Registru územní identi-
fikace, adres a nemovitostí a modernizace informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK“ 
nebo projekt „Digitální mapa veřejné správy“, realizovaný kraji v rámci výzvy č. 08 Integro-
vaného operačního programu. 

Vybrané úkoly z oblasti základního a aplikovaného výzkumu jsou financovány s využitím 
systému grantového zajištění výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI) v souladu 
s politikou ČR v této oblasti. 

2.7. Využívání prostorových informací v rámci propojeného datového 
modelu veřejné správy 

V oblasti poskytování služeb pro zpřístupnění prostorových informací hraje zásadní roli 
směrnice evropského parlamentu INSPIRE, která v rámci prováděcích předpisů specifikuje 
požadavky na interoperabilní síťové služby. Specifikace využívá webové služby založené na 
standardech OGC – Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service, Web Feature Service 
(WFS), Web Coverage Service apod. Interoperabilitu služeb pro zpřístupnění prostorových 
informací na národní úrovni je proto možné zajistit relativně snadno oproti časově, kapacitně 
a finančně náročnější harmonizaci datových sad. Ve výsledku jsou síťové služby požadované 
INSPIRE používány v rámci národní i evropské infrastruktury pro prostorové informace, za-
tímco harmonizované datové sady jsou poskytovány paralelně s neharmonizovanými. Existu-
jící vyhledávací (katalogové) služby, prohlížecí služby, služby stahování dat a služby trans-
formační odpovídající požadavkům INSPIRE lze považovat za klíčové prvky NIPI, které již 
plní základní cíle, tj. zpřístupnění a sdílení prostorových informací mezi jinak heterogenními 
IS. 

Tyto služby jsou podobně jako soubory prostorových informací opatřeny metadaty. Metadata 
jsou poskytovateli služeb zpřístupněna prostřednictvím katalogové služby podle standardu 
OGC CSW (Catalogue Service for Web), která umožňuje aplikacím, které ji umí konzumovat, 
vyhledávání v metadatech, například podle tzv. klíčových slov. 
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3. HLAVNÍ PROBLÉMY SOU ČASNÉHO STAVU 

Přes některé koordinované koncepční kroky realizované v ČR na počátku 21. století je nutné 
za hlavní problémy současného stavu označit: 

− nedostatečnou koordinaci, a to jak mezi správci základních prostorových dat a správci 
tematických prostorových dat, tak i mezi státní správou a samosprávou, 

− absenci některých prostorových dat vysoké míry podrobnosti, 

− absenci potřebných garantovaných prostorových dat pro užití v agendách VS, 

− roztříštěný a nedostačující regulační rámec a terminologické ukotvení, 

− podcenění významu lidských zdrojů a vzdělávání v oblasti prostorových informací, 

− nedostatečné využívání ekonomického potenciálu prostorových dat. 

Důsledkem nedostatečné koordinace je, že současná NIPI je roztříštěná, zaměřená spíše na 
dílčí problémy resortů nebo územní samosprávy, chybí vazby mezi jejími jednotlivými kom-
ponentami. Přestože se základ NIPI částečně daří formovat v rámci procesu implementace 
INSPIRE, nepodařilo se doposud formálně stanovit NIPI a dosáhnout účinné koordinace 
a propojení s klíčovými aktivitami eGovernmentu. 

Je všeobecně uznávanou skutečností, že prostorová data mají velký ekonomický potenciál. 
Ten však není zatím dostatečně využíván nebo možnost jeho využití je zpomalována zbytečně 
vysokými pořizovacími nebo provozními náklady mnoha různých izolovaných IS. Chybí však 
obecné standardy kvality prostorových dat i služeb nad nimi poskytovaných, chybí standardní 
zafixování procesů poskytování a sdílení prostorových dat. Pro část datového obsahu požado-
vaného pro konkrétní činnosti a výkon některých agend VS dosud chybí stanovení jasných 
pravidel pro efektivní a koordinovanou tvorbu, správu, využívání a otevřené sdílení prostoro-
vých informací ve VS, což představuje základ pro dosažení progresivních finančních úspor 
výdajů státního rozpočtu vynakládaných jednotlivými složkami VS na všech úrovních na vy-
tváření a využívání prostorových informací. Pro efektivní rozhodování ve VS je třeba stanovit 
množinu dostupných garantovaných a dostatečně přesných prostorových dat a určit pravidla 
pro jejich povinné používání. V ČR doposud neexistuje ucelený přehled o existujících prosto-
rových datech a službách nad prostorovými daty, které jsou pořizovány, spravovány, archivo-
vány, poskytovány a využívány orgány VS. To je důvodem multiplicitního pořizování stej-
ných nebo obdobných prostorových dat pro potřeby státní správy a územní samosprávy a tím 
neúčelného navyšování výdajů veřejných finančních prostředků.  

V současné době neexistují potřebné ucelené datové sady, které by svou podrobností odpoví-
daly obsahu map velkého měřítka. Existují sice technické mapy některých územních celků, 
rozhodně však nejsou vytvořeny podmínky pro vznik a správu takového díla v rozsahu celého 
území ČR v digitální (vektorové) formě. Chybí data zobrazující prvky reálného světa 
v aktuálnosti a podrobnosti potřebné zejména pro projektování a výstavbu, pro správu tech-
nických zařízení a staveb v zastavěném území apod. Nejsou jednoznačně stanoveny referenč-
ní sady prostorových dat pro užití v konkrétních agendách a ISVS. Přitom jednotná garanto-
vaná a aktuální prostorová data z celého území ČR jsou nezbytná pro konzistentní výkon pří-
slušných agend VS v území. Jsou potřebná pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti státu 
(včetně prevence kriminality), při zajištění bezpečnosti obyvatelstva, pro činnost složek IZS 
apod. Dílčím krokem v této oblasti jsou projekty DMVS, v rámci kterých některé kraje poři-
zují systémy pro správu dat digitálních technických map a nástroje pro správu ÚAP. Vznikají-
cí datové sady obsahují významnou množinu informací o technické infrastruktuře. Problémem 
je skutečnost, že ne všechny kraje se k projektu přihlásily, a že se nepodařilo celostátně stan-
dardizovat ani obsah ani formu uložení, správy a distribuce dat. Vznikají tak „ostrovní“ vzá-
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jemně málo kompatibilní řešení. Není dosud ani zajištěno využívání těchto informací na celo-
státní úrovni, čímž je využívání tohoto významného zdroje dat zásadně omezeno. Je nezbytné, 
aby výstupy těchto projektů byly v budoucnu začleněny do NIPI a vhodně rozvíjeny. 

V ČR nejsou dostatečně zohledněny mezinárodní závazky a opatření pro dosažení interopera-
bility prostorových dat a služeb nad prostorovými daty. Není dořešena problematika harmoni-
zace národních prostorových dat s daty EU (např. otázka začlenění prostorových dat ČR do 
systému prostorových dat INSPIRE apod.), ozbrojených sil NATO a EU. Českou republiku 
čeká v období do října roku 2020 povinnost splnění požadavků INSPIRE i dalších pravidel 
EU, které se bude týkat nejen příslušných centrálních orgánů VS (ČÚZK, MO, MD, MŽP, 
MV), ale nově se opatření pro dosažení interoperability prostorových dat a služeb nad prosto-
rovými daty dotknou také orgánů územní samosprávy. 

Regulační rámec oblasti prostorových informací není v současných podmínkách dostačující. 
Je tvořen právními předpisy, které však specifikující pouze některé základní kompetence, po-
stupy, požadavky na dílčí komponenty NIPI, rozsah, obsah a kvalitu datového fondu. Nejsou 
stanovena jasná pravidla pro sdílení a poskytování prostorových dat, které je třeba navázat na 
odpovídající finanční zabezpečení údržby a rozvoje datového fondu; je obtížný sběr infor-
mačních podkladů o území – problémem je nízká ochota poskytovat prostorová data, obtížná 
vymahatelnost apod. Problémem je i nízká znalost a úroveň dodržování již existující legislati-
vy v oblasti správy a využívání prostorových informací. Chybí jednotná a akceptovaná termi-
nologie v oblasti prostorových informací na národní úrovni. 

Současný stav v oblasti lidských zdrojů ovlivňují chybějící koncepce, neznalost situace 
na trhu práce, chybějící popis dovedností a kompetencí, a rovněž nedostatky v systému vzdě-
lávání. Chybí zařazení pracovních pozic, resp. profesí v předmětné oblasti, do příslušných 
klasifikací pracovních činností (Národní soustava povolání, Klasifikace zaměstnání (CZ-
ISCO), typové pozice v Integrovaném systému typových pozic atd.), chybí systematický prů-
zkum trhu práce, nejsou specifikována a nabízena odpovídající volná místa atd. Chybí ucelená 
koncepce celoživotního vzdělávání, zejména dalšího vzdělávání. Stávající akreditační postupy 
jsou nedostatečné pro zajištění účinné a kvalitní přípravy odborníků v předmětné oblasti. 
Chybí dostatečná podpora aplikovaného výzkumu a vývoje, zaměřeného na budování a rozvoj 
NIPI, což ohrožuje kvalitu a potenciál její výstavby.  

Pro zvýšení kvality a efektivity veřejných služeb státu v oblasti prostorových informací po-
skytovaných celé společnosti je třeba, aby stát důsledněji, aktivně a koncepčně upravil a řídil 
podmínky pro přístup k prostorovým datům z  ISVS a to v rámci stávajícího eGovernmentu. 

Rozbor současného stavu v oblasti prostorových informací, identifikace problémů 
a východisek pro návrhovou část Strategie je uveden v příloze č. 1. 
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4. VIZE A CÍLE STRATEGIE 

Problematika rozvoje NIPI zasahuje průřezově téměř do všech oblastí VS a napříč působ-
nostmi jednotlivých resortů a úrovní VS. Tím se Strategie významně odlišuje od většiny 
ostatních veřejných strategií, neboť ty obvykle rozvíjejí jeden nebo několik málo oborů. Me-
ziresortní charakter Strategie s sebou nese nutnost při formulování cílů zohlednit rozdílné 
právní, procesní, institucionální, ale i ekonomické podmínky, v jejichž rámci aktivity VS 
v různých oblastech probíhají. Z tohoto důvodu se ukázalo za nezbytné nejprve nalézt napříč 
VS elementární shodu na základních principech dalšího rozvoje NIPI a teprve na základě této 
shody postoupit k rozpracování podrobnějších opatření a realizačních kroků. V tomto kontex-
tu představují formulované cíle Strategie ony základní VS sdílené principy pro další žádoucí 
rozvoj NIPI a dokument Strategie má tak charakter strategického rámce.  

Předpokládá se, že na základě schválení cílů uvedených v tomto dokumentu bude možné ná-
vazně rozpracovat podrobnější strukturu opatření a realizačních kroků, a to včetně ekonomic-
ké, časové a procesní konkretizace, návrhu monitoringu plnění opatření a zajištění dalších 
nezbytných součástí. 

V návaznosti na identifikaci problémů a východisek pro další rozvoj NIPI, jejichž souhrn je 
proveden v kapitolách č. 2 a 3 a v příloze č. 1, byla definována ucelená tříúrovňová hierar-
chická struktura cílů Strategie. Nejvyšší úroveň představuje Globální cíl, který je upřesněním 
Vize Strategie. Druhou úroveň reprezentují čtyři strategické cíle. Ty jsou dále konkretizovány 
prostřednictvím specifických cílů, které představují třetí a nejpodrobnější úroveň struktury 
cílů Strategie. Ty specifické cíle, které tvoří obsahovou páteř Strategie a které jsou z hlediska 
rozvoje oblasti prostorových informací rozhodující, jsou dále přehledně a ve větším detailu 
rozpracovány v rámci tzv. klíčových témat Strategie (viz kapitola č. 5). 

4.1. Vize 

Vize: Rok 2020: „Česká republika je znalostní společností účelně využívající prostorové 
informace.” 

− Prostorové informace a související služby jsou využívány ve všech oblastech života 
společnosti a podporují konkurenceschopnost, bezpečnost, sociální soudržnost a trvale 
udržitelný rozvoj. 

− Veřejný sektor díky dostupnosti prostorových informací a služeb efektivně poskytuje 
moderní a kvalitní veřejné služby. 

4.2. Globální cíl 

Vytvořit podmínky pro účelné a účinné využití prostorových informací 
ve společnosti a vybudování garantovaných služeb veřejné správy 

Globálním cílem Strategie je vytvořit podmínky pro tvorbu, správu a účelné využití prostoro-
vých informací ve společnosti a tím podpořit socioekonomický růst a konkurenceschopnost 
ČR. Je žádoucí správně pracovat s prostorovými informacemi, využívat je v agendách VS 
a umožnit jejich využívání také třetím stranám. 
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4.3. Strategické cíle 

Definice čtyř strategických cílů vychází z principů architektury eGovernmentu ČR orientací 
na podporu služeb VS prostřednictvím služeb informační společnosti. V kontextu využívání 
prostorových informací se jedná o podporu služeb VS využívající prostorové informace, slu-
žeb NIPI a rozvoje oblasti prostorových informací. Nezbytnou podmínkou rozvoje oblasti 
prostorových informací a služeb využívajících prostorové informace je zajištění koordinace 
a řízení procesů probíhajících napříč VS. 

Strategické cíle jsou tedy vypracovány s využitím zavedených principů a terminologie „čty-
řvrstvé architektury“ eGovernmentu a adresují čtyři základní tematické oblasti, kterými jsou: 
1) služby VS v oblasti prostorových informací, 2) NIPI, 3) oblast prostorových dat a IS tvoře-
ných prostorovými daty a 4) oblast koordinace a rozvoje institucionálního zajištění oblasti 
prostorových informací. 

Strategický cíl 1 

Zajištění garantovaných služeb veřejné správy pro správu a efektivní vyu-
žívání prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké 
využití celou společností 

Je třeba znát, připravit a dobudovat soubor služeb VS, které vyžadují garantované prostorové 
informace a znát způsoby využívání těchto služeb. Je třeba nastavit organizační a regulační 
rámec pro správu a využívání prostorových informací a vědět, které služby VS, agendy a čin-
nosti jsou prostorovými informacemi dotčeny. 

Specifický cíl 1.1: Připravit služby veřejné správy pro podporu životních situací využí-
vajících služby informační společnosti v oblasti prostorových informací 

Je třeba identifikovat životní situace, v nichž je vhodné a účelné využívat prostorové informa-
ce a jejichž řešení vyžaduje využívání služeb informační společnosti v oblasti prostorových 
dat, nebo může být využitím těchto služeb významně usnadněno. Je třeba znát příklady zdaři-
lého využívání prostorových informací pro podporu řešení životních situací s podporou ISVS 
v ČR i zahraničí. 

Specifický cíl 1.2: Pro zajištění služeb veřejné správy specifikovat nezbytné služby in-
formační společnosti v oblasti prostorových informací 

Je třeba zjistit, jaké služby informační společnosti jsou v tuto chvíli nezbytné pro podporu 
služeb VS pro řešení životních situací, a definovat požadavky na jejich obsah a kvalitu. Je 
zapotřebí identifikovat existující využitelné služby a nově specifikovat a vytvořit chybějící 
nebo zkvalitnit nevyhovující. 

Specifický cíl 1.3: Připravit podmínky pro služby veřejné správy a služby informační 
společnosti v oblasti prostorových informací pro podporu rozvoje inovativních služeb 
a produktů s přidanou hodnotou vytvářených třetími stranami 

Je třeba zajistit právní, organizační i technologický rámec, který umožní, aby s využitím slu-
žeb VS a služeb informační společnosti mohly vznikat a být provozovány nové služby a pro-
dukty třetích stran. Tyto nové služby nebo produkty budou kombinací vstupů, způsobem 
zpracování vstupů, formou zpřístupnění nebo dalšími způsoby zvyšovat informační potenciál 
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zdrojových služeb veřejné správy a služeb informační společnosti a tím zvyšovat příležitosti 
a konkurenceschopnost podnikatelského prostředí a zvyšovat inovační potenciál ČR. 

Strategický cíl 2 

Vybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správ u a propojení dato-
vého fondu prostorových informací veřejné správy 

Je třeba vybudovat NIPI včetně sdílených služeb pro prostorové informace jako podpůrnou 
infrastrukturu pro tvorbu, správu, využívání a publikování prostorových informací. Řešení 
infrastruktury se zaměřuje zejména na stránku technickou (IS včetně jejich integrace, komu-
nikační služby), datovou (interoperabilita dat) a stránku služeb (sdílené služby umožňující 
správu a využívání prostorových informací). Chceme, aby takto vybudovaná infrastruktura 
umožňovala splnění mezinárodních závazků, jimiž je ČR vázána. 

Specifický cíl 2.1: Připravit služby informa ční společnosti v oblasti prostorových dat 
pro využívání veřejnou správou a třetími stranami 

Je třeba vytvořit ucelenou množinu služeb (vyhledávacích, prohlížecích, stahovacích, trans-
formačních a geoprocessingových) pro klíčové tematické oblasti prostorových dat, využít 
přitom existující normativní rámec pro tyto služby, případně doplnit podle specifických po-
třeb ČR. Tam, kde je to aplikovatelné, budou služby publikovány v souladu s požadavky vy-
plývajícími ze směrnice INSPIRE. 

Specifický cíl 2.2: Definovat architekturu a technickou regulaci pro fungování národní 
infrastruktury pro prostorové informace umožňující rozvoj a využívání garantovaných 
sdílených služeb 

Je třeba definovat globální systémovou architekturu NIPI jako součásti architektury eGover-
nmentu ČR. Proto je nutné dále rozpracovat nebo upravit technické normy, standardy a další 
součásti technické regulace pro oblast NIPI (včetně stanovení podmínek pro otevřené služby). 

Specifický cíl 2.3: Vytvořit infrastrukturu nov ě koncipované správy základních prosto-
rových dat 

Je třeba připravit právní, organizační a technologické prostředí služeb informační společnosti 
pro zajištění správy základních prostorových dat včetně nově koncipované NaSaPO. Musí být 
vytvořeno kvalitní prostředí pro zajištění tvorby, aktualizace, uložení a poskytování základ-
ních prostorových dat a zabezpečeny s tím související procesy. Musí být dále vytvořeno stan-
dardní rozhraní pro přístup ke službám informační společnosti základních prostorových dat. 

Specifický cíl 2.4: Vytvořit národní integrační platformu pro prostorové informace jako 
prostředek pro integraci informačních systémů v modelu sdílených služeb 

Podmínkou pro realizaci sdílených služeb informační společnosti je vytvoření podmínek pro 
integraci ISVS. Je nezbytné definovat právní a technický regulační rámec a vytvořit jednotlivé 
komponenty technologického prostředí pro tuto integraci (aplikační rozhraní, bezpečnostní 
prvky, komponenty pro řízení zpřístupnění datového obsahu aj.). 

Specifický cíl 2.5: Integrovat informační systémy spravující či využívající prostorové 
informace prostřednictvím sdílených služeb na národní integrační platformu pro pro-
storové informace 
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Je nutné, aby ISVS, které pracují s prostorovými informacemi, využívaly služby informační 
společnosti dostupných prostřednictvím Národní integrační platformy pro prostorové infor-
mace (NIPPI). Je nutné minimalizovat vytváření duplicitních systémů správy prostorových 
informací ve všech oblastech VS, zejména ve smyslu duplicitního sběru prostorových infor-
mací. Namísto toho je nutné prostřednictvím NIPPI navázat ISVS pro podporu práce s oboro-
vými výběry prostorových informací na infrastrukturu nově koncipované správy základních 
prostorových dat včetně NaSaPO. 

Specifický cíl 2.6: Vytvořit Národní geoportál jako jednotné přístupové místo pro data 
a služby národní infrastruktury pro prostorové informace 

Je třeba vytvořit jednotné garantované přístupové místo pro data a služby NIPI a pro přístup 
k souvisejícím dokumentům regulačního rámce, metodik a dalších souvisejících informací – 
Národní geoportál (NGP). Je nezbytné jednoznačně vymezit účel a obsahové zaměření NGP 
jako zastřešujícího systému a podle toho stanovit a popsat jeho postavení vůči dalším centrál-
ním portálům VS, zejména Národnímu geoportálu INSPIRE a Portálu veřejné správy (PVS). 

Specifický cíl 2.7: Propojení služeb Portálu veřejné správy na služby související 
s prostorovými informacemi 

Je nezbytné integrovat podporu služeb VS souvisejících s prostorovými informacemi do PVS. 
Zejména se jedná o zpřístupnění prohlížecích služeb NGP a dále o integraci podpory řešení 
životních situací využívajících prostorové informace. 

Specifický cíl 2.8: Zajistit publikování vybraných datových sad prostorových dat jako 
otevřených dat 

Publikování prostorových informací VS jako otevřených dat se musí stát standardem ve všech 
případech, kde to bude aplikovatelné. Tomu musí být přizpůsoben regulační rámec, model 
financování a také technologické a procesní podmínky správy prostorových informací jak pro 
nově koncipované, tak postupně i pro stávající ISVS. 

Strategický cíl 3 

Zkvalit ňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich 
využívání veřejnou správou a celou společností 

Je nezbytné stanovit prostorová data (resp. objekty a jevy, které jsou popisovány prostorový-
mi daty), která potřebuje VS pro svoji činnost. Je třeba stanovit způsob jejich pořízení, sprá-
vy, aktualizace a také úroveň požadované kvality a závaznosti, a to včetně určení správců 
a gestorů za tato data, a postupně je třeba dosáhnout schopnosti  data validovat a garantovat 
jako podklad pro činnosti VS. Je třeba zajistit standardizaci dat a jejich interoperabilitu. 

Specifický cíl 3.1: Provedení analýzy požadavků veřejné správy na základní prostorová 
data 

Je třeba zjistit, jaké sady prostorových dat jsou v tuto chvíli nezbytné pro výkon agend 
a činností VS a jaké obsahové a technické parametry musí minimálně splňovat. Je nezbytné 
provést analýzu základních prostorových dat vedených ve stávajících ISVS a identifikovat 
požadavky na doplnění, změny a úpravy datových sad prostorových dat. Je nezbytné zjistit 
toky dat, které zachycují změny skutečného stavu v území a vstupují do procesů agend VS. 

Specifický cíl 3.2: Zpracování návrhu řešení Národní sady prostorových objektů 
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Na základě analýzy požadavků veřejné správy je třeba definovat obsah NaSaPO a identifiko-
vat stávající sady prostorových dat využitelné pro její prvotní naplnění, specifikovat podmín-
ky využitelnosti těchto sad a připravit postup jejich využití pro prvotní naplnění NaSaPO. 
Dále je třeba navrhnout procesy správy, aktualizace, dalšího zpřesňování a poskytování. 

Specifický cíl 3.3: Vytvoření národní sady prostorových objektů 

Připravit legislativní, technické, institucionální a ekonomické podmínky pro vznik NaSaPO 
pro agendy VS. Je nezbytné vytvořit základní datovou bázi prostorových objektů s garancí 
identifikace a polohy na celém státním území v nejpodrobnějším potřebném detailu s genera-
lizací do dalších úrovní. Úroveň detailu bude definována v technických specifikacích jednot-
livých prostorových objektů a může být lokálně odlišná. 

Specifický cíl 3.4: Rozvoj prostorových dat veřejné správy 

V rámci ISVS je spravována celá řada kvalitních prostorových dat. Je třeba tyto datové sady 
identifikovat a zajistit jejich udržení, aktualizaci a další rozvoj pro účely využívání v rámci 
služeb informační společnosti v oblasti prostorových dat. 

Specifický cíl 3.5: Doplnit chybějící datový fond a harmonizovat datový fond prostoro-
vých dat pro účely naplnění národní sady prostorových objektů 

Posoudit stávající datový fond prostorových dat VS z hlediska nových standardů pro datový 
obsah NaSaPO. Zajistit harmonizaci a převod dat, která splňují požadovaný standard, do 
struktury NaSaPO. Zajistit technické, institucionální, legislativní a ekonomické podmínky pro 
postupné doplňování chybějícího datového fondu a stanovit harmonogram jeho naplňování 
v součinnosti všech zainteresovaných subjektů, které prostorové objekty spravují, ale i těch, 
které je využívají. Nezastupitelná koordinační úloha v této oblasti musí být svěřena koordi-
načnímu subjektu na vládní úrovni. Pro chybějící prostorová data, která v současné době buď 
vedena nejsou, nebo nesplňují požadované technické a kvalitativní parametry, je nezbytné 
nastavit procesy výkonu šetření a pořízení tak, aby byly s minimální časovou prodlevou re-
flektovány změny skutečného stavu v území. 

Specifický cíl 3.6: Aktualizace prostorových dat veřejné správy sdíleným využitím pri-
márně měřených dat a údajů o změnách reálných objektů/jevů vznikajících při výkonu 
veřejné správy 

Zajistit podmínky pro efektivní aktualizaci prostorových dat ve VS prostřednictvím legisla-
tivních, technologických (včetně standardizačních), institucionálních pravidel prostřednictvím 
sdíleného využívání primárních aktualizačních dat (geodetických zaměření, terénních šetření, 
fotogrammetrických vyhodnocení atp.) pro všechna relevantní prostorová data VS včetně dat 
s nepřímou prostorovou lokalizací. Zavést možnost sdíleného zajišťování a financování poři-
zování primárních aktualizačních dat pro prostorová data VS napříč úrovněmi VS a spolupra-
cí se soukromým sektorem. Pro naplňování a aktualizaci NaSaPO je nezbytné systematicky 
využívat veškeré vhodné výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu i výsledky 
zeměměřických činností pro vlastní potřebu s nutnou garancí ověřování kvality NaSaPO. 

Strategický cíl 4 

Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových infor-
mací a podmínek pro jejich správu a využívání 
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Je třeba nastavit a zajistit koordinaci v této oblasti a stanovit role a povinnosti všech zúčastně-
ných. V rámci institucionálního zajištění v oblasti prostorových informací je nutno věnovat se 
jak souvislosti s legislativním a právním rámcem a procesem, tak především zajištění kvalifi-
kovaných lidských a provozních zdrojů pro práci s prostorovými informacemi na všech úrov-
ních, a to včetně výzkumu a vzdělávání (zejména ve VS). 

Specifický cíl 4.1: Provést komplexní analýzu stávajících právních předpisů pro prosto-
rové informace a potřeb jejich změn 

V rámci aktivit rozvoje prostorových informací se naráží na stávající složitost, resp. nesouro-
dost, právních předpisů pro pořízení, sběr, předávání, správu, garantování, publikování 
a podmínky poskytování prostorových informací. Bude nutné zpracovat komplexní systema-
tickou analýzu právních předpisů, v nichž se řeší prostorové informace a na procesy správy 
prostorových informací. V neposlední řadě je třeba říci, které právní předpisy případně chybí 
či danou oblast nedostatečně upravují. Je nutné definovat regulační rámec a jeho vazbu na 
služby VS v oblasti prostorových informací. 

Specifický cíl 4.2: Připravit nový regulační rámec pro oblast prostorových informací 

Je třeba provést změny právních předpisů a zákonných norem pro oblast prostorových infor-
mací. Rozsah potřebných změn může vyústit v nezbytnost přijetí zastřešujícího zákona 
o národní infrastruktuře pro prostorové informace, který sjednotí podmínky správy, aktualiza-
ce, poskytování a využívání prostorových informací a tím připraví podmínky pro jejich efek-
tivní sdílení a pro potřebný rozvoj služeb veřejné správy založených na prostorových datech.  

Specifický cíl 4.3: Vytvořit vládní koordinační orgán pro oblast prostorových informací 

Nadresortní povaha prostorových dat vyžaduje účinnou koordinaci napříč kompetenčním vy-
mezením orgánů veřejné moci. Z toho důvodu je třeba institucionálně zajistit vytvoření koor-
dinačního subjektu na vládní úrovni, jehož kompetencí bude koordinovat přípravu hlavních 
koncepčních prvků NIPI, včetně koordinace legislativní přípravy a koordinace financování. Je 
nutné koordinovat rozvoj služeb veřejné správy tak, aby byly sdíleně využívány prostorové 
informace a služby informační společnosti v oblasti prostorových informací napříč agendami 
a činnostmi veřejné správy s předpokladem vzniku synergických efektů. 

Specifický cíl 4.4: Standardizovat obsah a způsob popisu objektů prostorových dat ve-
řejné správy a harmonizovat jejich definice a vymezení v právních předpisech 

Sdílené využívání prostorových dat v agendách VS je výrazně omezeno rozdílným pojmovým 
(terminologickým i věcným) vymezením obsahu objektů prostorových dat. Je třeba vytvořit 
podmínky pro katalogizaci objektů prostorových dat (resp. datových prvků), standardizaci 
sémantiky a syntaxe popisu a zakotvit principy pro změnu (rozšíření) pojmového vymezení 
a vznik nových objektů a zohlednit je v právním rámci. Součástí je i vytvoření IS o datových 
prvcích prostorových dat (resp. přizpůsobení některého ze stávajících ISVS). Vytvořit proces-
ní a technologické podmínky pro podporu této standardizace. 

Specifický cíl 4.5: Zajištění stabilizace a rozvoje lidských zdrojů v oblasti prostorových 
informací nejen ve veřejné správě 

Je třeba zajistit podmínky pro trvalý rozvoj pracovníků působících v oblasti prostorových 
informací. Je nutné vytvořit definici pracovních pozic, souvisejícího kvalifikačního zařazení 
a hodnotících standardů v oblasti prostorových dat. Je nezbytné zajistit pravidelné sledování 
situace na trhu práce, vymezit požadované schopnosti a dovednosti, vytvářet podmínky pro 
soustavné vzdělávání pracovníků, zvyšování kvalifikovanosti, kvality a efektivity jejich čin-
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nosti. Dbát na profesní růst jednotlivých pracovníků a zajistit jejich celoživotní vzdělávání 
s vazbou na požadavky praxe a nejnovější poznatky v oblasti VaVaI v oblasti prostorových 
informací. 

Specifický cíl 4.6: Stabilizace a rozvoj vzdělávání v oblasti správy a využívání prostoro-
vých informací 

Rozvoj služeb VS v oblasti prostorových informací není možný bez významného zlepšení 
systému dalšího vzdělávání v této oblasti. Je třeba zajistit změnu způsobu akreditace dalšího 
vzdělávání a stanovit vhodné vzdělávací standardy. Je nutné položit důraz na rozvoj znalostí 
v oblasti prostorových informací a jejich využívání při řešení životních situací a příslušné 
oborové činnosti. Je potřebné zajistit vzdělání a potřebnou kvalifikaci pro osoby, které ověřují 
výsledky pořizování prostorových dat, kvalitu prostorových dat, jejich správu a poskytování. 
Zvýšení významu, kvality a profesionality dalšího vzdělávání není možné bez dalšího rozvoje 
a zkvalitňování vysokoškolského vzdělávání v oblasti prostorových informací. Jeho součástí 
by mělo být i srovnávání se zahraničními standardy kurikul s cílem zjistit, jaké existují rozdíly 
a jaké jsou potřeby se zajištěním konkurenceschopnosti absolventů vysokých škol (VŠ) a pra-
xe. Je nezbytné všestranně podporovat spolupráci VŠ s praxí. V rámci celoživotního učení 
podporovat i rozvoj netechnických schopností. 

Specifický cíl 4.7: Zajistit právní a institucionální podmínky pro koordinaci 
a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových informací 

Koordinovat rozvoj NIPI s využitím grantových programů ČR pro podporu vědy, výzkumu, 
vývoje a inovací. Koordinovat výzkum univerzitních i neuniverzitních výzkumných pracovišť 
a výzkumných kapacit soukromé sféry v oblasti progresivních metod sběru, správy 
a zpracování prostorových dat, vývoje a využití nových technologií a metod pro práci 
s prostorovými informacemi. Zajistit mezinárodní spolupráci na dalším rozvoji standardizace 
v oblasti prostorových informací. 
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5. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Pro zvýšení kvality a efektivity veřejných služeb státu v předmětné oblasti, poskytovaných jak 
občanům, tak podnikatelským subjektům, je třeba, aby stát aktivně a koncepčně upravil a řídil 
nejen podmínky pro přístup k prostorovým datům, ale zejména další rozvoj NIPI a to v rámci 
stávajícího eGovernmentu a za dodržení mezinárodních závazků, kterými je ČR v této oblasti 
vázána, především dosažení interoperability prostorových dat. 

5.1. Požadovaný cílový stav 

Systematického zlepšení stavu správy a využívání prostorových dat v ČR způsobem, který je 
definován prostřednictvím strategických a specifických cílů Strategie, nelze dosáhnout bez 
realizace několika rozhodujících a vzájemně provázaných kroků, které tvoří tzv. klíčová téma-
ta Strategie. Klíčová témata lze považovat za základní společné jmenovatele (oblasti či okru-
hy problémů), které vyplývají ze soustavy cílů Strategie a kterými se Strategie musí zabývat 
v Akčním plánu a implementační fázi Strategie. Vytvoření podmínek pro realizaci klíčových 
témat je ústředním cílem implementace Strategie. 

Z důvodů mimořádné pozice klíčových témat v rámci dokumentu Strategie jsou v následující 
kapitole jednotlivá klíčová témata podrobněji vysvětlena. Jedná se o tato témata: 

− optimalizace regulačního rámce v oblasti prostorových informací,  
− nastavení účinné koordinace oblasti prostorových informací, 
− vytvoření NaSaPO jako souboru základních a vazebních prostorových objektů, na 

nichž má VS zájem, 
− vybudování NIPPI  jako technologické platformy pro integraci a publikování sdíle-

ných služeb pro prostorové informace, 
− vybudování NGP jako ústředního rozcestníku na dostupné služby a data primárních 

poskytovatelů a současně rozhraní pro automatizovaný přístup k prostorovým i atribu-
tovým datům pořizovaným a aktualizovaným VS; 

− zajištění služeb VS nad prostorovými daty, a to pro všechny druhy subjektů, 
s využitím sdílených služeb, poskytovaných prostřednictvím NIPPI a objektů NaSa-
PO,  

− umožnění využívání prostorových informací třetími stranami jako nutné podmínky 
rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou a podpory konkurenceschopnosti sektoru 
ICT služeb v ČR, 

− publikování otevřených prostorových dat a otevřených služeb nad prostorovými 
daty, 

− zajištění systematického a soustavného rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a VaVaI  
v oblasti prostorových informací,  

− publikování prostorových dat a služeb nad prostorovými daty respektujících meziná-
rodní závazky a mezinárodní interoperabilitu. 

5.2. Vazba na architektonické principy eGovernmentu 

Tato Strategie je jedním z prvních strategických materiálů zohledňujících inovativní přístup 
k rozvoji eGovernmentu v ČR. 
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V rámci definice nového pojetí modelu sdílených služeb v rámci eGovernmentu je definována 
takzvaná „čtyřvrstvá architektura“, která umožňuje efektivní budování a správu sdílených 
služeb napříč VS. 

Název vrstvy Způsob správy  Příklad  

1. vrstva: Služby veřejné 
správy 

Legislativa Výplata sociálních dávek, vydání ŘP, výmě-
na občanského průkazu 

2. vrstva: Sdílené služby 
informační společnosti 
(eGON služby) 

Legislativa, resp. 
příslušná vládní 
nařízení 

Elektronická identita, výdej referenčních 
údajů, zaručené podání, zaručené doručení, 
zaručená publikace údajů a akceptace změn 

3. vrstva: Služby ICT 
platforem 

Legislativa a pro-
vozní standardy 

Hostingové služby národního datového cent-
ra, platforma jako služba, provozní dohled 
jako služba 

4. vrstva: Služby datové 
a komunikační infra-
struktury 

Legislativa a pro-
vozní standardy 

Univerzální klientská přípojka z fixní lokace, 
klientská přípojka z mobilní lokace, propo-
jení do EU, propojení mezi datovými centry 

Co se týče konkrétního naplňování výše uvedených principů eGovernmentu v rámci správy 
prostorových informací, Strategie jak v oblasti svých cílů, tak v oblasti realizace počítá s vy-
budováním okruhu sdílených služeb nad prostorovými informacemi, které budou součástí 
propojeného datového fondu VS. Jednotlivé objekty definované jako součásti ve Strategii 
navrhované NaSaPO budou mít vždy vazbu na příslušný prvek v rámci RÚIAN a budou mít 
vždy vazby na objekty i v dalších základních registrech, které se jich budou přímo dotýkat. 
Například u každého objektu bude vyjasněna vazba na vlastníka, správce, či další dotčené 
osoby – tato vazba bude realizována odkazem do příslušných základních registrů (ROB, Re-
gistr osob) a bude vždy vyjasněn způsob správy takového objektu, a to jak v rámci dané čin-
nosti VS, tak i v rámci příslušného informačního systému či informačních systémů (odkazy 
do RPP). Technické propojení bude realizováno pomocí NIPPI. 

Prostorové informace vytvářené, evidované, spravované, publikované a využívané právě na 
základě sdílených služeb stanovených modelem služeb VS a stanovených ve všech zmíněných 
vrstvách architektury eGovernmentu budou moci být využívány jak VS pro její činnosti a pro 
její rozhodování, tak ale také i například komerčním či akademickým či neziskovým sekto-
rem, anebo i jednotlivými občany a klienty VS. 

Vždy musí být jasný princip správy využívání a publikování určitého typu informací a vždy 
musí být jasné vazby mezi těmito informacemi, činnostmi a službami VS, sdílenými eGON 
službami, IS, v nichž jsou informace spravovány a z nichž mohou být využívány či publiko-
vány, a konkrétními službami pro klienty VS. Nedílnou součástí je také publikování otevře-
ných dat v této oblasti a využívání otevřených služeb. 

Příkladem členění do jednotlivých vrstev architektury eGovernmentu mohou být následující 
principy: 

1. vrstva: Služby veřejné správy 
Na základě zákonů jsou definovány služby VS nad prostorovými informacemi, a to včetně 
povinností spravovat určité druhy prostorových informací a využívat je pro činnosti VS a pro 
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další subjekty. Jsou definovány služby VS sloužící klientům a základní legislativní podmínky 
těchto služeb a také orgány veřejné moci, které tyto služby zajišťují. 

2. vrstva: Sdílené služby informační společnosti (eGON služby) 
Propojené IS spravující prostorové informace poskytují na základě modelu sdílených služeb 
takové služby, které s pomocí NIPPI dovolí technicky zajistit služby VS. 

3. vrstva: Služby ICT platforem a 4.vrstva: Služby datové a komunikační infrastruktury 
Technologické a provozní zajištění funkčních propojených IS a propojení datového modelu 
formou služeb jednotlivých IS v bezpečném a funkčním prostředí. 

5.3. Klí čová témata pro dosažení cílového stavu 

V této kapitole je uveden přehled identifikovaných klíčových témat, jejichž realizace je nutná 
pro dosažení pokroku v oblasti využívání a správy prostorových informací v ČR zejména ve 
vazbě na agendy VS a tvorbu ISVS a služeb eGovernmentu. Vedle uvedených klíčových té-
mat se předpokládá udržení, aktualizace a další rozvoj vhodných stávajících prostorových dat 
vedených v rámci VS pro účely jejich dalšího využívání v rámci služeb informační společnos-
ti. 

V souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti a souvisejícími předpisy, které stanoví 
standardy bezpečnosti, je podstatné zaměřit se i na tuto otázku a také zohlednit již dlouhodobě 
nastavené principy bezpečnosti IS a technologií plynoucí z ustanovení zákona č. 365/2000 Sb. 
a vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a pro-
vozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality ISVS. Je třeba, aby 
všechny aktivity v dané oblasti po své realizaci plnily stanovené požadavky. Dodatečné zavá-
dění standardů informační bezpečnosti je totiž výrazně nákladnější, než zohlednění těchto 
otázek již při samotném plánovaní podobných projektů.  

Zároveň je nezbytné vždy pamatovat i na zabezpečení ochrany utajovaných dat a informací 
z hlediska bezpečnosti a obrany státu. 

5.3.1. Regulační rámec 

Pro vytvoření potřebného regulačního rámce pro oblast prostorových informací je třeba pro-
vést změny právních předpisů a zákonných norem pro oblast prostorových informací. Rozsah 
potřebných změn může vyústit v nezbytnost přijetí zastřešujícího zákona o NIPI, který sjedno-
tí podmínky správy, aktualizace, poskytování a využívání prostorových informací a tím při-
praví podmínky pro jejich efektivní sdílení a pro potřebný rozvoj služeb VS založených na 
prostorových datech.  

Upravený a doplněný regulační rámec musí minimálně obsahovat: 
− definici NIPI (všech jejích částí, jak je stanoveno v rámci použité definice INSPIRE) 

s důrazem na její klíčové komponenty, 
− formální institucionální zakotvení subjektu koordinujícího rozvoj NIPI včetně vyme-

zení jeho pravomocí a rolí; 
− stanovení sad prostorových dat národního významu (vymezení NaSaPO) včetně vy-

mezení rolí jednotlivých subjektů podílejících se na jejich správě a pravidel pro jejich 
správu; 

− jasná pravidla pro zpřístupňování prostorových dat, zejména jasnou deklaraci 
podmínek poskytování a zpřístupňování prostorových dat z IS obecně (licenční 
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politika státu, principy zpřístupňování PSI, poskytování otevřených dat a otevřených 
služeb nad prostorovými daty); 

− stanovení povinnosti jednoznačného definování standardů interoperability prostoro-
vých dat a IS tvořených prostorovými daty ve veřejném sektoru. 

Vytvoření odpovídajícího regulačního rámce je vzhledem k nadresortnímu charakteru řešené 
problematiky nutnou podmínkou pro zajištění skutečného prosazení klíčových opatření na 
Strategii navazujícího Akčního plánu, zejména těch, které jsou řídicího, nařizovacího 
a kontrolního charakteru. Vytvoření odpovídajícího regulačního rámce je klíčové pro odstra-
nění doposud přetrvávajících problémů v dané oblasti za dodržení mezinárodních závazků 
ČR, jak potvrzují zkušenosti těch členských států EU, které samostatným zastřešujícím záko-
nem pro oblast prostorových informací transponovaly směrnici INSPIRE a to tak, že principy 
nakládání s prostorovými informacemi v oblasti životního prostředí zobecnily a rozšířily na 
celou oblast prostorových informací. 

5.3.2. Koordinace oblasti prostorových informací 

Nutnou podmínkou pro dosažení globálního cíle Strategie je nastavení koordinace tvorby 
a správy prostorových dat, která jsou na základě právních předpisů nebo praktických potřeb 
vytvářena různými resorty, územními orgány či subjekty VS. Účinnou koordinaci napříč 
kompetenčním vymezením OVM vyžaduje nejen správa prostorových dat, ale i rozvoj služeb 
VS nad prostorovými daty tak, aby bylo zajištěno sdílené využívání prostorových informací 
a služeb informační společnosti nad prostorovými informacemi napříč agendami a činnostmi 
VS s předpokladem vzniku synergických efektů. Je nutno harmonizovat prostorová data uží-
vaná ve VS a tím dosáhnout zamezení multiplicitního pořizování stejných nebo obdobných 
prostorových dat při zachování schopnosti ČR plnit mezinárodní závazky. Je třeba stanovit 
role a povinnosti všech zúčastněných – je třeba institucionálně zajistit vytvoření koordinač-
ního subjektu na vládní úrovni, jehož kompetencí bude koordinovat přípravu hlavních kon-
cepčních prvků NIPI, včetně koordinace legislativní přípravy a koordinace financování.  

Systémový přístup z hlediska spolupráce v rámci VS při tvorbě, aktualizaci a užívání refe-
renčních údajů o poloze a území doposud nově přinesl zákon č. 111/2009 Sb. (v gesci MV), 
který poskytl ČÚZK právní oporu pro vybudování a správu RÚIAN, přičemž na jeho tvorbě 
a aktualizaci se podílejí obce, stavební úřady, ČSÚ a katastrální pracoviště. Popsaný systém 
představuje průlomový mechanismus a nástroj pro spolupráci více resortů a zapojení různých 
úrovní VS na jejich průběžné aktualizaci.  

Jako nejvhodnější a nejúčinnější postup se v současném právním rámci jeví pro koordinaci 
aktivit v oblasti prostorových informací, jako jedné ze základních složek informační společ-
nosti, ustavit v rámci vládního řídicího výboru pro informační společnost Pracovní sku-
pinu pro prostorové informace (PSPI) s tím, že současně je třeba usilovat o zajištění dosta-
tečně silného regulačního rámce, ve kterém by byly kompetence pro koordinaci aktivit 
v oblasti prostorových informací pevně a jednoznačně ukotveny.  

Pracovní skupina pro prostorové informace bude tvořena zástupci klíčových resortů se silnou 
koordinační rolí (např. MV, MMR, MF) a klíčových subjektů v předmětné oblasti (např. 
ČÚZK, MO, MŽP, MD, MZe aj.), dále zástupci ostatních ústředních orgánů státní správy, 
orgánů územní samosprávy a zástupci neziskového sektoru včetně akademické sféry 
a zástupci profesních sdružení. 
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Institucionální zajištění PSPI jako koordinačního orgánu pro oblast prostorových informací 
podpoří i úprava a doplnění stávajícího regulačního rámce i případné přijetí zákona o NIPI.  

5.3.3. Národní sada prostorových objektů 

Rozvoj elektronizace VS, agendových IS i komerčních aplikací a řešení životních situací ob-
čanů jsou velice problematické bez potřebných relevantních informací, tedy především bez 
kvalitních primárních dat. Na pořízení, správu a aktualizaci dat je vynakládáno až 80 % cel-
kových nákladů funkčních IS. Optimalizace procesů sběru, zpracování, správy a publikování 
dat je dnes v popředí zájmu všech budovaných infrastruktur pro prostorové informace v za-
hraničí.  

Celé období po roce 1989 je v oblasti využívání geoinformačních technologií v ČR pozname-
náno absencí základních datových sad garantované kvality a stanovené úrovně podrobnosti, 
na což jasně poukázala i analytická část Strategie. Tato skutečnost byla identifikována jako 
jeden z nejvýznamnějších požadavků na řešení Strategie, uplatněných v rámci sběru podnětů. 
Řešení má být součástí schváleného strategického cíle 3 – „Zkvalitňování a další rozvoj dato-
vého fondu prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností“.  

Jako základní kámen řešení celého problému je navržena dále popsaná NaSaPO.  

NaSaPO je množina vybraných objektů všeobecně využitelných pro rozhodovací procesy VS, 
potřeby soukromého sektoru a vzdělávacích institucí, napomáhající řešení každodenních ži-
votních situací. Její tvorba je řízena centrálně podle jednotných pravidel. NaSaPO má formu 
nadresortního IS s distribuovaným způsobem aktualizace, s garantovanými standardy kvality 
dat a datových toků, procesů správy datového obsahu a službami poskytování dat. 

NaSaPO musí být budována jako komplexní systém založený na čtyřech propojených pilířích, 
kterými jsou: 

− Standardy NaSaPO: katalog typů objektů, který má charakter geo-ontologie ob-
sahující typy objektů jako třídy s hierarchií danou specializačním nebo generali-
začním vztahem; standardy obsahu a kvality objektů; standardy datových toků 
(procesů) správy a aktualizace dat; standardy vlastních dat NaSaPO; standardy sí-
ťových služeb infrastruktury NaSaPO (pro přístup k datům i správu dat). 

− Procesy NaSaPO: procesy správy datového obsahu; procesy kontroly kvality Na-
SaPO; procesy správy technické infrastruktury NaSaPO; procesy řízení a rozvoje 
NaSaPO jako součásti eGovernmentu. 

− Služby NaSaPO: síťové služby infrastruktury NaSaPO pro přístup/užívání obsa-
hu; služby infrastruktury NaSaPO pro správu datového obsahu a její validaci. 

− Datové úložiště NaSaPO: IS pořizování, správy a publikování datového obsahu 
NaSaPO. 

Celý systém musí být navržen tak, aby jej bylo možné budovat modulárně a etapovitě 
v závislosti na dostupných finančních zdrojích a potřebných kapacitách.  

Po organizační stránce bude NaSaPO nadresortním projektem celospolečenské poptávky jed-
notného zabezpečení referenčních prostorových dat pro široké spektrum koncových uživatelů 
a agend. 

Po technické stránce bude NaSaPO stanovenou množinou objektů s garancí identifikace 
a prostorové polohy na celém území státu. Výběr této množiny bude proveden na základě 
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podrobné analýzy agend VS vycházejících z RPP, požadavků agendových IS na prostorová 
data a při zohlednění potřeb soukromého sektoru.  

Technické parametry je nutné specifikovat z hlediska:  
− polohové přesnosti (garance prostorové přesnosti umístění objektů NaSaPO), 
− geometrické přesnosti (garance úrovně podrobnosti dle definovaného stupně mo-

delové generalizace), 
− definovaných vlastností (popisů vlastností, charakteristik či parametrů).  

Velmi důležitou vlastností objektů NaSaPO bude zavedení logických pravidel, zajišťujících 
konzistenci reprezentace reálného světa (např. skladebnost). Důležitým parametrem bude atri-
but aktuálnosti daného objektu v čase (časové hledisko, historie). Tyto parametry budou po-
psány v metadatovém profilu objektu. Veškeré objekty NaSaPO budou vedeny v jednotném 
referenčním polohovém souřadnicovém systému a jednotném referenčním výškovém systé-
mu. Pokud reprezentují trojrozměrné objekty v realitě, budou i v datovém modelu NaSaPO 
vedeny jako trojrozměrné (3D). Data NaSaPO budou vedena v primárním modelu, ze kterého 
bude možné modelovou generalizací odvozovat prostorové báze dat objektů nižší úrovně 
podrobnosti (sekundární modely). 

Správa NaSaPO bude svěřena instituci, která bude koordinovat veškeré činnosti související 
s etapovým řešením založení a následným vedením NaSaPO po stránce metodické, finanční, 
technické i technologické. Koordinační činnost správy NaSaPO bude probíhat v úzké vazbě 
na PSPI, prostřednictvím kterého bude zajištěna nutná meziresortní součinnost. Každý objekt 
NaSaPO bude mít vedle přesné specifikace vlastností a technických parametrů stanoveného 
správce a editora. Povinnosti a práva správce NaSaPO a editorů objektů NaSaPO (mj. včetně 
vynutitelných sankcí) budou podrobně stanoveny v v upraveném regulačním rámci. 

Pro založení NaSaPO bude maximálně využito stávajících dat s odpovídajícími specifikace-
mi a procesy toků dat. V případě, že bude pro prvotní naplnění NaSaPO nezbytné provést 
nové mapování, mělo by probíhat v určených územních celcích pro všechny základní objekty 
NaSaPO. NaSaPO bude postupně naplňována pouze garantovanými a harmonizovanými pri-
márními daty, která se budou vytvářet certifikovanými postupy. Zdrojem plnění NaSaPO bu-
dou zeměměřické činnosti související se zaměřováním skutečného provedení staveb, tvorbou 
a obnovou základních a tematických státních mapových děl a s mapováním významných 
a důležitých zájmových prostor (jako jsou intravilány obcí nebo zájmová investiční a rozvo-
jová území). Tyto mapovací aktivity (např. katastrální mapování, tvorba technické mapy, pod-
klady pro projektovou činnost apod.) by oproti současnosti měly být sjednocené též s ohledem 
na požadované technické a kvalitativní parametry. Vedle toho budou významným zdrojem 
plnění NaSaPO také výstupy agend VS (např. vymezení limitů využití území, vymezení úze-
mí podléhající ochraně dle zvláštních předpisů, vymezení sítí dopravní infrastruktury, aj.). 
Významným aspektem je jednoznačná identifikace a šetření vlastnictví všech objektů NaSa-
PO.  

Procesy pořízení, správy, vedení a aktualizace dat NaSaPO musí být jednoznačně legislativně 
a technologicky vymezeny v právních předpisech. 

NaSaPO bude navrhována v souladu s principy INSPIRE pro sběr a správu dat a se zohledně-
ním pravidel INSPIRE pro poskytování datových sad, síťových služeb a metadat. Datové spe-
cifikace objektů NaSaPO budou definovány v souladu s rámcovými pravidly pro tvorbu spe-
cifikací INSPIRE a metadata v souladu s národním metadatovým profilem, který požadavky 
INSPIRE rozvíjí s ohledem na podmínky v ČR. 
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Garantovaná a harmonizovaná data NaSaPO budou na základě regulačního rámce závazným 
podkladem pro veškeré agendy VS. Jestliže agendy VS a jejich rozhodovací procesy budou 
generovat zpětně další objekty NaSaPO (odvozené objekty), jejich datová reprezentace bude 
rovněž harmonizována. NaSaPO bude závazným podkladem pro tvorbu státního mapového 
díla, neboť podstatná část obsahu státních mapových děl bude kartografickou reprezentací 
vybraných objektů NaSaPO. Objekty NaSaPO budou zdrojem pro účelové výstupy typu ÚAP, 
DTM, Registr dopravní infrastruktury, RTI, RPI a mnohé další. 

5.3.4. Národní integrační platforma pro prostorové informace 

Cílem vybudování NIPPI je vytvořit prostředí, ve kterém bude možno, zejména OVM na zá-
kladě dostupných sad prostorových dat a poskytovaných služeb nad prostorovými daty, zpro-
středkovat informace prostřednictvím definovaných služeb pro: 

− rozhodování v agendách VS (na základě poptávky jednotlivých agend rozborem práv-
ních předpisů) s ohledem na kompetence vymezené legislativou (v kontextu RPP), 

− publikační místa pro veřejnost (NGP, Czech POINT, datové schránky, webové služ-
by). 

Budování NIPPI představuje souhrn legislativních, technologických, standardizačních 
a bezpečnostních opatření, která napomohou integraci prostorových informací s dalšími prvky 
eGovernmentu a jejich efektivnějšímu poskytování veřejnosti a komerční sféře. NIPPI vychá-
zí z konceptu sdílených služeb a ze současných standardů INSPIRE. NIPPI bude součástí 
infrastruktury eGovernmentu ČR. 

NIPPI bude budována jako platforma na principu servisně orientované architektury, která pro-
střednictvím sdílených služeb (vyhledávacích, prohlížecích, stahovacích, transformačních 
a geoprocessingových), integračních nástrojů na bázi W3C a národních standardů zprostřed-
kuje bezpečnou a garantovanou komunikaci mezi státem stanovenou množinou prostorových 
objektů a ISVS. NIPPI bude podporovat správu a údržbu NaSaPO, která bude probíhat pro-
střednictvím agendových IS. Dostupné služby NIPPI včetně kompozitních služeb budou evi-
dovány v katalogu služeb s jasně stanovenými pravidly /podmínkami užití a parametry kvality 
ujednání o úrovni kvality (SLA – Servis Level Agreement). 

NIPPI bude budována jako součást NIPI. Návrh NIPPI vychází ze stanoveného Strategického 
cíle 2: „Vybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správu a propojení datového fondu 
prostorových informací VS“, který je dále rozpracován do několika specifických cílů viz kapi-
tola č. 4. 

Nutnými podmínkami pro realizaci NIPPI jsou především: 
− legislativní určení správce NIPPI, 
− zajištění finančních zdrojů pro vybudování a správu (zajištění udržitelnosti) NIPPI, 
− legislativní stanovení podmínek využívání NIPPI správci ISVS včetně vynutitelných 

sankcí.  
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rychle a účinně jednat v nenadálých a krizových situacích, jakými jsou např. živelní 
pohromy, havárie nebo epidemie. 

− Zvýšení interoperability agendových IS a eliminace vazeb mezi jednotlivými 
agendovými IS, kdy vazby jsou uskutečňovány různými a vzájemně nekompatibilní-
mi způsoby, přičemž dochází k mnohačetnému ukládání obdobných dat. Navržený 
systém přispěje k většímu propojení IS a tím výraznějšímu rozšíření moderního výko-
nu VS. 

− Koncept sdílených služeb, jehož součástí se NIPPI stane, vytvoří podmínky pro za-
vádění nových nástrojů a další zkvalitňování služeb v duchu zásad Smart Adminis-
tration. 

− Systém přispěje rovněž ke konsolidaci dat v databázích VS, čímž dojde ke zvýšení 
jejich celkové kvality, tj. úplnosti, přesnosti a konzistence. To především znamená 
snížení chybovosti dat, které se projeví v úspoře nákladů, které jsou nyní vynakládány 
na jejich odstranění. 

NIPPI bude respektovat požadavky stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti.7 

5.3.5. Národní geoportál 
Cílem vybudování NGP je vytvořit rozhraní pro přístup k prostorovým datům a službám poři-
zovaným a aktualizovaným VS. Národní geoportál bude publikovat katalog prostorových dat 
a služeb nad prostorovými daty. 

Národní geoportál bude ISVS podle zákona č. 365/2000 Sb. jednou ze součástí NIPI, bude 
využívat služeb NIPPI a služeb ISZR. 

Národní geoportál bude členěn na veřejnou a neveřejnou část. Veřejná část bude zpřístupňo-
vat informace veřejně volně dostupné (otevřená licence, bezúplatné) nebo poskytované za 
úplatu s odkazem na služby zajišťované primárními poskytovateli. Jednotlivé publikované 
informace a služby resp. jejich popis (metadata) budou navázány na popisy životních situací 
spravovaných PVS (pohled veřejnosti) a také budou provázány s agendami a činnostmi vede-
nými v RPP. Neveřejná část bude sloužit pro OVM. 

Národní geoportál bude členěn do několika funkčních oblastí:  
− Katalog dat a služeb (dále jen „Katalog“) bude obsahovat základní informace (meta-

data) o dostupných prostorových datech a službách s nimi souvisejících, minimálně 
v rozsahu požadovaném směrnicí INSPIRE; pro jeho naplnění a aktualizaci se bude 
využívat služeb harvestingu. V rámci Katalogu bude možné vyhledávat podle různých 
kritérií (parametry vyhledávání budou dány minimálně implementačními pravidly 
INSPIRE pro vyhledávací službu). 

− Mapový klient bude umožňovat zobrazit mapové kompozice z dostupných dat pro-
střednictvím standardizovaných služeb třetích stran (např. WMS) s možností přepínání 
mezi mapovou kompozicí a Katalogem (metadaty). 

− Služby poskytovatelů, zejména služby vyhledávací, prohlížecí, stahovací, transfor-
mační a geoprocesingové. Tyto služby budou popsány rovněž pomocí metadat 
v Katalogu. 

− Georeporty, které budou dávat do souvislostí a zobrazovat data z různých tematic-
kých oblastí vždy v kontextu konkrétní životní situace (úzká vazba na životní situace 

                                                 
7 Zákon o kybernetické bezpečnosti nabude platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, účinný bude od 1. ledna 

2015. 
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popisované v prostředí PVS). Národní geoportál vytvoří přehlednou zprávu 
v dostupném formátu (např. PDF – Portable Document Format) obsahující jak mapo-
vou kompozici, tak textové informace o jevech v rámci daného tématu a lokality. Geo-
reporty budou dostupné přímo v prostředí NGP nebo např. zprostředkovaně prostřed-
nictvím NIPPI přes datové schránky nebo na kontaktním místě VS Czech POINT. 

− Licenční smlouvy budou uživatelům NGP k dispozici společně s nabízenými daty 
a službami. Národní geoportál nabídne uživatelům předdefinované účely užití prosto-
rových dat a služeb a zajistí automatické vygenerování licenční smlouvy v případě je-
jich použití (např. v případě využití stahovacích služeb). 

− Dokumenty týkající se NIPI, zejména z oblastí způsobů užití dat a služeb, legislativy, 
technické a datové infrastruktury a poskytovatelů dat a služeb. 

− Reklamační řízení, v rámci kterého bude možno zahájit proces reklamace prostoro-
vých dat a poskytovaných služeb prostřednictvím elektronického formuláře. 

Národní geoportál nebude obsahovat výdejní modul, pouze poskytne v rámci Katalogu in-
formace o podmínkách jejich poskytování (které je plně v gesci příslušných poskytovate-
lů). Registrovaní uživatelé NGP budou využívat služeb JIP/KAAS8. 

 

Obr. 2 Schéma Národního geoportálu 

Mezi hlavní přínosy vybudování NGP patří: 
− zajištění jednotného přístupu k prostorovým datům a službám v rámci VS, za jedno-

značně stanovených podmínek a způsobů připojení, 
− zajištění provázanosti řešení životních situací vůči využívaným prostorovým datům 

a službám včetně jejich parametrů kvality (z pohledu veřejnosti) a připravení geore-
portů pro konkrétní způsoby užití, 

− zajištění provázanosti výkonu agend VS vůči dostupným prostorovým datům 
a službám včetně jejich parametrů kvality (z pohledu VS), 

− vytvoření komunikačního kanálu pro zahájení procesu reklamace vůči poskytovatelům 
dat a služeb v rámci VS. 

                                                 
8 JIP – Jednotný identitní prostor, KAAS – Katalog autentizačních a autorizačních služeb 
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Vybudováním NGP bude přímo naplněn specifický cíl 2.6: „Vytvořit Národní geoportál jako 
jednotné přístupové místo pro data a služby národní infrastruktury pro prostorové informace“ 
a zároveň budou podpořeny specifické cíle 2.7: „Propojení služeb Portálu veřejné správy na 
služby související s prostorovými informacemi“ a 2.8: „Zajistit publikování vybraných dato-
vých sad prostorových dat jako otevřených dat“ (viz kapitola č. 4). 

Národní geoportál bude respektovat požadavky stanovené zákonem o kybernetické bezpeč-
nosti. 

5.3.6. Služby veřejné správy nad prostorovými daty 

Veřejné správě chybí služby, které by umožnily efektivně využívat relevantní, aktualizované 
prostorové informace. 

Je potřeba definovat okruh služeb VS, pro které je účelné využívat garantované prostorové 
informace, a dále služeb VS, s jejichž pomocí bude VS schopna sbírat, spravovat, sdílet 
a publikovat prostorové informace. Sdílené služby VS nad prostorovými daty musí využívat 
propojený datový fond VS včetně datového fondu prostorových dat. Obecně by měl být nasto-
len princip, že kvalifikované a garantované prostorové informace, nezbytné pro agendy VS, 
by měla zajistit především sama VS a to aktualizačním principem podobným způsobu, jakým 
jsou naplňovány a aktualizovány základní registry. K tomu je třeba definovat sérii sdílených 
služeb, jimiž by byla zajištěna editace a aktualizace klíčových druhů prostorových informací 
v klíčových ISVS a také související služby VS jako legislativní a procesní a provozní zakot-
vení určitých práv a povinností, které k dosažení tohoto stavu povedou. 

Pokud budou v první vrstvě architektury sdílených služeb definovány služby VS, budou ve 
druhé vrstvě vytvořeny a upraveny služby eGovernmentu, které služby VS budou fakticky 
a technicky provádět. K tomu je zapotřebí prostřednictvím NIPPI propojit klíčové IS sdružují-
cí prostorové informace, legislativně a procesně nastavit sběr, správu, sdílení a publikování 
těchto prostorových informací, a to ať už jako otevřená data pro anonymní uživatele, či jako 
odpovědi na sdílené služby jednotlivých IS pro úředníky ve VS. 

Příklady sdílených elektronických služeb v oblasti prostorových informací v tuto chvíli exis-
tují. Celou skupinu takových příkladů tvoří otevřené anonymní i neanonymní služby v rámci 
poskytovaných služeb INSPIRE a dále služby poskytované například MŽP, ČÚZK, MD apod. 
Ve VS se postupně prosazuje model sdílení informací prostřednictvím webových služeb 
a propojení jednotlivých informačních systémů, avšak stále přetrvává ryze resortní či okruho-
vé pojetí takového sdílení. Nastavení modelu sdílených služeb garantovaných jejich správci 
a využívaných jejich uživateli jako garantované prostorové informace je daleko lepší způsob 
správy, udržování a využívání informací tohoto typu. V této souvislosti nelze opomenout, že 
prostorové informace jsou specifické a jejich rozsah i jejich datové modely jsou různorodé, 
a proto prakticky nelze vytvořit univerzální model správy sdílení a publikování všech prosto-
rových informací, ale musí se postupovat podle jednotlivých druhů takových informací. 

5.3.7. Využívání prostorových informací třetími stranami 

Prostorové informace a prostorová data zajišťovaná VS pro výkon jejích agend mohou být 
velmi efektivně využívány pro realizaci služeb, IS a informačních produktů v oblasti mimo 
VS.  
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Aby prostorové informace VS mohly sloužit jako jeden z motorů znalostní společnosti 
a ekonomiky, musí být splněno několik základních podmínek: 

− Prostorová data a služby VS musí být popsány veřejně dostupným a aktualizovaným 
popisem z hlediska obsahu, způsobu pořízení a aktualizace, přístupnosti a možností 
získání, licenčních podmínek. 

− Struktura poskytovaných prostorových dat musí být v čase stabilizovaná a obsahově 
i formátově standardizovaná pro různé poskytovatele dat stejných prvků. 

− Prostorová data a služby, jejich popisy a zdroje musí být veřejně dostupné na portá-
lech VS, tyto informace navíc musí být průběžně aktualizovány. 

Při poskytování prostorových dat třetím stranám je nutno zajistit, aby služby veřejného sdílení 
a poskytování dat nebyly ve věcné, technické nebo bezpečnostní kolizi vůči potřebám inter-
ních agendových ISVS. Agendové ISVS by měly všude, kde je to možné, využívat služeb 
dedikovaných pouze pro interní procesy VS resp. agendové ISVS by měly být v rámci uspo-
kojování provozních požadavků na zajištění informací nezbytných pro jejich funkčnost 
upřednostněny před zajištěním informací pro systémy využívající režimu publikace formou 
otevřených dat a služeb. 

5.3.8. Publikování prostorových dat a služeb nad prostorovými daty jako ote-
vřených 

V oblasti prostorových informací je řada okruhů dat, která lze již dnes publikovat jako otevře-
ná data VS (pokud neexistuje legislativní omezení) a s postupem naplňování principů uvede-
ných v této Strategii (tedy model sdílených služeb provozovaných v rámci integrační platfor-
my a propojování příslušných IS a publikace jejich dat a služeb) budou k dispozici také další 
datové zdroje, jež můžeme publikovat jako otevřená data.  

Je třeba jednoznačně definovat okruhy prostorových informací, které mohou (nebo podle le-
gislativy musí) být publikovány jako otevřená data, a definovat je jako datové sady otevře-
ných dat VS, které budou zapsány do Katalogu otevřených dat. Obecně jsou otevřená data 
v tuto chvíli zakomponována do strategických materiálů a dokumentů týkajících se eGovern-
mentu a je nutné zajistit také jejich obecné legislativní zakotvení v příslušných zákonech. 

Prostorová data zajišťovaná VS by měla naplňovat obecný princip „open-data“: pokud není 
zákonná překážka, měla by veškerá data VS být dostupná odpovídající formou sdílené služby 
s definovanými podmínkami dalšího užití (licenční podmínky). Pokud nelze poskytnout data 
přímo, pak je žádoucí je poskytnout po jejich anonymizaci. 

Nepopiratelnou výhodou publikování dat jako otevřených dat dává i publikování a využívání 
otevřených služeb poskytovaných nejen VS, ale i komerčními subjekty, možnost daleko širší-
ho využívání informací než doposud a to způsobem, který si například VS třeba dodnes neu-
měla ani představit, nebo na jehož realizaci nemá dostatečné kapacity. Otevřená data 
a otevřené služby tak může využívat jak VS, tak se ale může jednat i o datový podklad pro 
tvorbu různých aplikací a služeb na komerčním, akademickém či neziskovém základě. Ote-
vřená data jsou také významná pro efektivní projekční činnost spojenou s územím; v této ob-
lasti je zatím služby (ani otevřené) nemohou nahradit. 
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5.3.9. Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace 

Budování a rozvoj NIPI není myslitelný bez zabezpečení adekvátních lidských zdrojů 
a zajištění jejich rozvoje, zejména celoživotního vzdělávání.  

V oblasti lidských zdrojů je potřebné podporovat osobní a odborný rozvoj pracovníků 
v oboru, klást důraz na přenositelnost know-how, informace o příkladech dobré praxe apod.  

Je potřebné identifikovat typy pracovníků, dovednosti a kvalifikační požadavky na ně klade-
né. Základem musí být průzkum, kolik pracovníků a na jakých pracovních pozicích pracuje, 
jaké jsou na ně kladeny požadavky a jaké se očekávají změny v krátkodobém (příp. středně-
dobém) horizontu. Na základě této výchozí analýzy je nezbytné provést vymezení příslušných 
pracovních pozic a požadavky na ně v systému Národní soustavy povolání, specifikovat po-
žadované odborné znalosti, dovednosti, měkké a obecné dovednosti. Současně je potřebné 
připravit popis specializace dovedností a úrovně dovedností, požadavky na formální vzdělání 
a další vzdělání v rámci systému Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO).  

V návaznosti na provedenou výchozí analýzu je potřebné rovněž vymezit a popsat kvalifikace 
dle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a definovat kvalifikační 
a hodnoticí standardy, které jsou nezbytné pro kvalitní vytváření, zajištění, plánování a rozvoj 
lidských zdrojů v oblasti prostorových informací. Tyto standardy je nezbytné implementovat 
do Národní soustavy kvalifikací. Cílem je nastavení systému umožňujícího průběžně sledovat, 
hodnotit a podporovat přípravu lidských zdrojů, postupně zlepšovat jejich přípravu a rozvoj, 
zajistit adekvátní připravenost pracovníků na rychlý rozvoj NIPI a celé oblasti prostorových 
informací. Součástí je i zajištění dodržování kvalifikační požadavků a odborné způsobilosti 
pro odpovídající profese (např. odborná způsobilost vymezená v zákoně č. 200/1994 Sb.). 
Následně je zapotřebí zajistit průběžné sledování situace lidských zdrojů v oblasti prostoro-
vých informací na trhu práce. 

V oblasti vzdělávání je potřebné vybudovat komplexní vzdělávací infrastrukturu v oblasti 
prostorových informací v ČR jako komplexní sítě vzdělávacích, sociálních a kulturních zdrojů 
se zaměřením na oblast prostorových informací a propojením s dalšími vzdělávacími oblast-
mi. Je třeba zlepšit spolupráci jednotlivých aktérů a posílit jejich rozvoj i dalšími opatřeními, 
např. budováním informačního servisu v rámci vzdělávací infrastruktury. 

Pro připravované změny v oblasti správy a využití prostorových informací je nezbytné zajistit 
přípravu komplexu adekvátních vzdělávacích aktivit. Komplex vzdělávání je určen především 
pro úředníky VS, specialisty (tvůrce, správce) a koncové uživatele. Tento komplex vzděláva-
cích aktivit zahrne akreditované další vzdělávání, eLearning, přípravu adekvátních vzděláva-
cích opor a rovněž podpůrné informační aktivity, informující uživatele o připravovaných 
změnách a možnostech vzdělávání. 

Jednou z konkrétních oblastí rozvoje dalšího vzdělávání bude i povinné doškolování osob 
odborně způsobilých vykonávat zeměměřické činnosti včetně úředně oprávněných zeměmě-
řických inženýrů, zaměřené zejména na průběžné doplňování znalostí a dovedností při využití 
moderních technologií. Další konkrétní oblastí je další vzdělávání pracovníků obecních úřadů 
při pořizování nezbytných dat, např. o dopravní infrastruktuře obcí a postupném budování 
technické mapy obcí. 

Jedním z problémů v dalším vzdělávání je nedostatečná kvalita a nízký přínos pro absolventa. 
Je potřebné podpořit rozlišování úrovně certifikátů vydávaných v rámci dalšího vzdělávání 
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(nejen ve VS) a zajistit odlišení úspěšného absolvování vzdělávání doloženého pouze účastí 
na vzdělávacím procesu a absolvování vzdělávání s dosažením prokázaných výsledků absol-
venta. 

Stávající způsob udělování akreditací kurzů dalšího vzdělávání ve VS nepodporuje dosahová-
ní vyšší kvality a účinnosti dalšího vzdělávání. Proto se požaduje zřízení oborové komise pro 
další vzdělávání. Komise pro další vzdělávání bude mít právo se vyjadřovat k akreditacím 
dalšího vzdělávání (resp. celoživotního učení) v oblasti prostorových informací s cílem re-
spektování vhodných standardů vzdělávání a posílení účinnosti a efektivnosti dalšího vzdělá-
vání. V komisi budou rovnocenně zastoupeny vzdělávací instituce a praxe (profesní sdružení, 
VS, komerční subjekty).  

Je důležité, aby se posílilo zapojení VŠ do dalšího vzdělávání, zejména v oblasti tvorby kurzů 
celoživotního vzdělávání (i v návaznosti na studijní programy) ve spolupráci s regionálními 
zaměstnavateli a úřady práce v souladu s požadavky praxe, vývoje vhodných studijní opor 
a multimediálních učebních pomůcek a posílení poradenství pro zájemce a účastníky celoži-
votního vzdělávání. Současně je potřebné zlepšit další vzdělávání pedagogických pracovníků 
středních škol se zaměřením na celkové zlepšení profilu absolventů se znalostí základních 
informací o problematice prostorových informací.  

Do celoživotního učení je nezbytné ve větší míře než dosud zařazovat také výuku měkkých 
dovedností lidí jako jsou jazyková vybavenost, prezentační a komunikační dovednosti, zásady 
projektového řízení včetně řízení lidí a lidských zdrojů, řízení rizik, finanční aspekty (ekono-
mické rozvahy), znalosti právního prostředí a etických zásad.  

V oblasti terciárního vzdělávání je potřebné provést průzkum zahraničních národních 
a nadnárodních kurikul v oblasti prostorových informací (oblast Geographic Information 
Science and Technology typu University Consortium for Geopraphic Information Science 
nebo Geospatial Technology Competency Model), porovnat je se stávajícími studijními plány 
v ČR s cílem zjistit, jaké existují rozdíly a jaké jsou potřeby pro zajištění konkurenceschop-
nosti absolventů VŠ a praxe. Je důležité nalézat možnosti úpravy studijních plánů, zlepšovat 
vzájemnou uznatelnost studijních výsledků a mobilitu mezi školami a možnosti uznávání kva-
litních (certifikovaných) výsledků neformálního vzdělávání v rámci vysokoškolského studia. 

Pro posílení spolupráce VŠ s praxí a pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů je třeba budovat 
soustavu prakticky orientovaných kurzů, zvýšit zapojení studentů do výzkumu (zejména apli-
kovaného) a vývoje a především zajistit lepší institucionální podporu pro pracovní stáže pra-
covníků a studentů VŠ ve firmách. Je třeba využít zahraničních zkušeností v této oblasti 
(např. zkušenosti se zaváděním a využíváním tzv. internships) a zavést podobné programy 
i v ČR. 

Ve vztahu k předmětné problematice je potřebné podpořit VaVaI  v této oblasti s cílem řešit 
praktické otázky a výzvy spojené s implementací a rozvojem NIPI s výrazným celospolečen-
ským dopadem. VaVaI v dané oblasti budou systematicky podporovat, v souladu s vládou 
schválenými dokumenty jako je např. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České 
republiky pro období 2012–2020, využívání ISVS jak pro zefektivnění výkonu VS, tak i po-
skytování relevantních a garantovaných informací pro soukromý sektor, občany i podniky, pro 
rozhodovací procesy udržitelného rozvoje společnosti. VaVaI v oblasti pořizování a inteli-
gentní správy referenčních datových sad moderními metodami má pro poskytování takových 
informací důležitou roli. 
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Současně je nezbytné připravit návrhy na možnosti podpory a zajištění financování prioritního 
aplikovaného výzkumu v dané oblasti z různých zdrojů (grantové agentury, Evropské struktu-
rální a investiční fondy (ESIF), mezinárodní zdroje, atd.). Jedním z úkolů je definovat vý-
zkumné potřeby pro projekty Technologické agentury ČR (TA ČR) Beta, které bude iniciovat 
MV. Další možností je navrhnout vhodné směry výzkumu pro TA ČR Alfa či Epsilon. Je po-
třebné rovněž zvážit možnosti adresovat aplikovaný společenskovědní výzkum v rámci TA 
ČR Omega, využití ESIF a dalších zdrojů. 

Cílevědomý rozvoj výzkumné infrastruktury, výzkumných a vývojových kapacit v ČR 
v oblasti prostorových informací by měl přitáhnout odpovídající národní i nadnárodní firemní 
vývoj a vést k celkovému rozvoji lidských zdrojů a vlastní NIPI. 

5.3.10. Plnění mezinárodních závazků a mezinárodní interoperabilita 

V oblasti mezinárodních závazků ČR v oblasti prostorových informací je nezbytně nutné mi-
nimálně pokračovat v již započatých mezinárodních aktivitách s cílem postupně a při účelném 
využití různých finančních zdrojů dosáhnout i mezinárodní interoperability prostorových dat 
a služeb nad prostorovými daty. V souladu s evropskou legislativou (např. INSPIRE) je třeba 
důsledně usilovat o systematické stanovení a uplatňování standardů pro interoperabilitu pro-
storových dat i poskytovaných informačních služeb a pro bezpečné sdílení prostorových dat 
a služeb nad prostorovými daty. 

Koordinovaný rozvoj NIPI koncipovaný jako nedílná součást eGovernmentu nejen podpoří 
efektivní výkon, kvalitu i transparentnost VS a veřejných služeb, ale zároveň je i důležitou 
podmínkou pro zajištění nutné a potřebné mezinárodní interoperability prostorových dat 
a služeb nad prostorovými daty.  

Interoperabilní prostorová data a služby nad prostorovými daty jsou základem pro úspěšné 
naplňování vytýčených cílů v této oblasti. Interoperabilita prostorových dat a souvisejících 
služeb zajištěná v souladu s mezinárodními pravidly rovněž podpoří konkurenceschopnost ČR 
(ve smyslu vyšší transparentnosti VS a dostupnosti jejích dat a služeb) a také posílí meziná-
rodní uplatnění českých firem a odborníků v mezinárodním prostředí. 

Česká republika je v oblasti prostorových informací vázána mezinárodními závazky 
a centrální orgány zastupující ČR v oblastech své působnosti prioritně usilují o splnění násle-
dujících cílů: 

− Zajištění interoperability základního polohového rámce, základních prostorových dat 
a síťových služeb nad těmito daty pro potřeby civilní mezinárodní spolupráce – aktivity 
v gesci resortu ČÚZK. 

− Dosažení interoperability a schopnosti mezinárodní spolupráce a vedení společných ope-
rací ozbrojených sil NATO a EU – aktivity v gesci resortu MO.  

− Posilování evropské integrace a spolupráce mimo jiné v oblastech dopravy (kosmické 
aktivity) a životního prostředí (INSPIRE) – aktivity v gesci resortů MD a MŽP. 

− Vytváření sdílených kapacit, sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému 
(PČR, HZS ČR, Zdravotnická záchranná služba krajů, obecní policie, AČR) s cílem do-
sáhnout co největší účinnosti při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, prevenci 
kriminality i při prevenci a odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a to 
i v případě mezinárodní pomoci – aktivity v gesci resortu MV. 



43 

− Aktivity v rámci Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – aktivity 
v gesci resortu MK. 
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6. PŘÍNOSY A RIZIKA 

Poptávka po kvalitních prostorových informacích a s nimi souvisejících službách jde napříč 
základními cílovými skupinami.  

Rozvoj NIPI, který povede k efektivnímu a bezbariérovému sdílení prostorových dat VS, 
umožní vznik velkého množství nových služeb nad prostorovými daty, z nichž některé budou 
poskytovány jako otevřené, jiné budou dostupné za stanovených podmínek (licenčních, fi-
nančních, technických). Hlavním obsahem služeb bude vedle zpřístupnění spolehlivých in-
formací o sledovaných jevech v území zejména možnost získávání zcela nových informací 
integrací dat různých IS a jejich hromadného analytického využití. Tyto informace dosud zís-
kávány nejsou, nebo jen za cenu vysokých časových i finančních nákladů a v omezeném roz-
sahu. 

Nové služby nad sdílenými prostorovými daty budou přínosem pro všechny cílové skupiny. 
Občané i podnikatelé budou efektivněji řešit životní situace související s dopravou, přípravou 
staveb a podnikatelských záměrů v území, čerpání podpor v oblasti lesního hospodářství, ře-
šení nehod či mimořádných událostí, situací v oblasti zdravotní a sociální péče, volnočaso-
vých aktivit aj. Samosprávy budou moci efektivněji spravovat a rozvíjet majetek, zajišťovat 
veřejné služby (svoz odpadu, sociální služby, aj.), podporovat rozvoj podnikání, podporovat 
návštěvnost a cestovní ruch, řešit otázky bezpečnosti. Významnou pomoc bude znamenat roz-
voj sdílených služeb nad prostorovými informacemi pro územní rozvoj, ochranu životního 
prostředí, kulturního dědictví aj. Orgány veřejné moci budou moci účinněji plánovat alokaci 
veřejných prostředků a řídit efektivitu jejich vynakládání, efektivněji řešit úkoly bezpečnosti, 
krizového řízení a obrany státu, řešit úlohy dopravního plánování a územního rozvoje, ochra-
ny životního prostředí, trvale udržitelného lesního hospodářství, kulturního dědictví a řadu 
dalších oblastí. Vytvoření nových služeb bude znamenat také velký impuls pro rozvoj inovací 
podnikání v oblasti telekomunikací a informačních technologií a bude mít dopad také na roz-
voj VaVaI a vzdělávání. 

Příklady uvedené v příloze č. 2 jsou pouze fiktivní a ilustrativní, nepředstavují konkrétní reál-
ná řešení. Dotýkají se následujících témat: 

− Životní situace a podpora ekonomických aktivit, 
− Správa majetku,  
− Budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, 
− Výstavba a investice, 
− Vyjádření o poloze sítí technické infrastruktury, 
− Dopravní úlohy a logistika, 
− Popis dopravních sítí jako součásti území, 
− Demografická data, 
− Energetický potenciál obnovitelných zdrojů, 
− Ochrana před povodněmi, 
− Přesné zemědělství, 
− 3D model budov pro účely strategického hlukového mapování. 

Vybudování NaSaPO a zajištění legislativních a technických podmínek pro efektivní sdílení 
a využívání prostorových dat uvnitř i vně VS představuje přínosy pro VS v podobě: 

− zajištění pravdivých a státem garantovaných prostorových informací pro agendy VS 
ve všech oblastech, kde jsou potřeba (např. koordinace záměrů v území, vodoprávní 
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řízení, příprava investičních akcí, správa majetku, ochrana životního prostředí, krizové 
řízení, obrana státu, zajištění bezpečnosti včetně prevence kriminality, apod.), 

− zvýšení transparentnosti, rychlosti a kvality procesů a výstupů VS, 
− podpory řádné výplaty dotací v rámci zemědělské politiky a jasnou průkaznost skuteč-

né územní identifikace, 
− zvýšení právní jistoty v rámci procesů a výstupů VS, snížení rizika soudních sporů ve-

dených vůči výstupům VS ve vztahu k prostorovým informacím (v oblasti evidence 
majetku, územního plánování, rozvoje dopravy a infrastrukturních sítí aj.), 

− zefektivnění získávání a sdílení podkladů pro agendy VS, 
− ušetření finančních a zefektivnění využití kapacitních zdrojů odstraněním duplicit až 

multiplicit v oblasti pořizování a správy prostorových informací ve VS, 
− zajištění podmínek pro vznik nových služeb a řešení využívajících otevřeně dostupná 

a standardizovaná prostorová data a služby nad prostorovými daty pro všechny cílové 
skupiny, včetně podpory rozvoje projektů eGovernmentu, 

− zajištění podmínek pro VaVaI využívající otevřeně dostupná a standardizovaná prosto-
rová data a služby nad prostorovými daty, 

− vytvoření podmínek pro koordinaci aktivit a součinnost složek IZS a bezpečnostních 
složek při nevojenských ohroženích státu a orgánů civilní ochrany a obrany státu při 
vojenských ohroženích využíváním jednotných, aktuálních, spolehlivých a standardi-
zovaných prostorových informací a služeb,  

− úspor materiálových nákladů (v důsledku používání elektronických dokumentů 
a služeb eGovernmentu s využitím prostorových informací), 

− úspor transakčních nákladů při zavedení moderních ICT do procesů VS, 
− zajištění souladu s platnými mezinárodními standardy a specifikacemi pro prostorové 

informace a služby nad prostorovými informacemi, což přispěje zejména k lepší koor-
dinaci projektů přeshraniční spolupráce a projektů celoevropského významu včetně 
projektů bezpečnosti, prevence kriminality, krizového řízení, ochrany životního pro-
středí, obrany a dalších oblastí, 

− zlepšení vnímání VS. 

Jedním z průvodních dopadů výše uvedených přínosů je pozitivní změna celkového vnímání 
prostředí ČR z hlediska klimatu pro investování a podnikání na našem území. Jedná se 
o přínosy působící jednoznačně na zvyšování konkurenceschopnosti ČR jako celku i jednotli-
vých subjektů jak podnikatelských, tak subjektů působících v oblasti VaVaI. 

Komerční sféra požaduje zejména nediskriminační a volný přístup k datovým zdrojům VS 
vznikajícím pro všechny občany a ekonomické subjekty v rámci ČR. Tento přístup by měl být 
zajištěn elektronickou formou a pomocí standardizovaných rozhraní umožňujících automati-
zaci zpracování a využití prostorových dat. Naplněním těchto požadavků dojde k podpoře 
konkurenceschopnosti průmyslu, zemědělství, dopravy, VaVaI a dalších oblastí, které jsou 
závislé na využití prostorových dat a služeb nad prostorovými daty. Mezi ně patří např. služby 
vázané na polohu (location based services), které nabízejí uživatelům cílené služby podle mís-
ta, kde se nacházejí. Zvláštní skupinu tvoří segment správců prostorových dat mimo VS, kteří 
pro svou činnost (zpravidla vytváření tematických datových sad prostorových dat 
a tematických služeb nad prostorovými daty) jako referenční podklad využívají prostorová 
(základní, ale často i tematická – geologická, lesnická, zemědělská, životního prostředí atd.) 
data a služby nad prostorovými daty. Pro komerční sféru je tedy důležité: 

− garance státu, že jím spravovaná prostorová data vykazují určitou kvalitu a to plošně, 
tedy že jsou odstraněny meziresortní rozdílnosti podobných datových sad, 
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− stanovení srozumitelných a nezpochybnitelných podmínek, za kterých jsou prostorová 
data poskytována a licencována v rámci NIPI. 

Poptávka veřejnosti vychází z potřeb a nutnosti řešit životní situace, v rámci nichž je požado-
váno předložení podkladů obsahujících prostorové informace. Klíčové přínosy pro veřejnost 
jsou především: 

− úspora transakčních nákladů při zajišťování potřebných podkladů pro veřejné služby, 
− zvýšení kvality a rychlosti výkonu VS a poskytování veřejné služby, 
− zvýšení transparentnosti výkonu VS. 

Přizpůsobení výkonu VS, aby dokázala efektivně využívat prostorové informace, není dnes 
možností, ale nutností. Zachování současného stavu představuje rizika : 

− selhání schopnosti jednoznačného rozhodování VS – z důvodů neexistence jednot-
ných, sdílených a garantovaných prostorových informací budou výstupy různých slu-
žeb VS týkající se stejných objektů v čím dál větší míře vykazovat prokazatelné ne-
soulady, které budou díky zvyšující se veřejné kontrole předmětem častějších napadení 
a soudních sporů, 

− zpochybnění vlastnictví a znejistění majetkových práv k nemovitostem – způsob 
a kvalita státní evidence majetkových práv v území začíná zaostávat za kvalitou pro-
storových informací vedených v jiných IS využívaných VS, 

− nežádoucí růst heterogenity informačních vstupů založených na prostorových infor-
macích využívaných VS v různých územích ČR z důvodů neexistence jednotných 
a standardizovaných celostátních řešení; v důsledku toho nejednotné rozhodování VS 
a růst nežádoucích regionálních disparit, 

− nesplnění mezinárodních právních závazků vůči EU a NATO, což může vyústit 
ve sníženou možnost čerpání financí z evropských finančních zdrojů a vést k dalším 
souvisejícím komplikacím, 

− plýtvání veřejnými prostředky (data jsou multiplicitně pořizována a spravována), jsou 
vynakládány prostředky nejen na duplicitní pořizování prostorových dat, ale i na para-
lelní vývoj funkčně obdobných IS využívajících prostorová data z důvodů nedostateč-
né koordinace, nedostatečného sdílení již pořízených prostorových dat nebo nedostup-
nosti služeb nad prostorovými daty, 

− snížení konkurenceschopnosti, kdy je poškozena nejen VS při poskytování svých slu-
žeb, ale také ekonomická atraktivita ČR, neboť komerční a výzkumné subjekty ztráce-
jí donedávna velmi dobrou konkurenceschopnost v porovnání se zahraničními partne-
ry ze zemí, kde je téma prostorových informací na státní úrovni řešeno komplexněji, 

− omezení či snížení funkčnosti bezpečnostního systému státu z důvodů neexistence ne-
bo nedostupnosti jednotných, kvalitních a aktuálních prostorových informací pro ope-
rační a krizové řízení a zajištění bezpečnosti státu.  

Současný progresivní vývoj v oblasti ICT může být VS jednoznačně pozitivně využit. 
V případě, že se VS nepodaří tuto příležitost uchopit, bude ve zvyšující se míře postižena ztrá-
tou akceschopnosti, právní jistoty svých výstupů a bude v čím dál větší míře čelit ztrátě 
schopnosti plnit kvalitní službu občanům a podnikatelům, což ve výsledku povede k poklesu 
důvěry v demokratické hodnoty, právní stát a trvalému poklesu atraktivity, konkurenceschop-
nosti a významu ČR v mezinárodním měřítku. 
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Rizika spojená s realizací Strategie 

V procesu přípravy této Strategie byla analyzována rizika neúspěšnosti realizace Strategie, 
respektive nedosažení požadovaných cílů. Byla identifikována následující rizika, ke kterým 
byla navržena opatření k minimalizaci jejich výskytu, případně k minimalizaci negativních 
dopadů na plnění globálního cíle a jednotlivých strategických cílů. 

Riziko prosazování resortních zájmů – Je přirozené, že v průběhu řešení Strategie se proje-
vovaly setrvačné tendence jednotlivých resortů a účastníků řešení. Existuje riziko, že i budou-
cí etapy řešení budou ovlivňovány resortními zájmy a setrvačnými tendencemi. Toto riziko je 
již částečně eliminováno širokou meziresortní spoluprací na Strategii včetně vyjasňování cílů 
a principů řešení. Rozhodující eliminační vliv bude mít úprava a doplnění regulačního rámce, 
který jasně vymezí role jednotlivých resortů a dalších partnerů. 

Riziko odmítnutí spolupráce a povinnosti poskytovat informace ze strany komerčních 
subjektů (správců technické infrastruktury)  – V minulém období vznikaly problémy se 
získáváním informací od vlastníků technické infrastruktury a to jednak v důsledku snahy 
s daty obchodovat a také v důsledku ochrany know-how, strategických cílů společností, apod. 
Nezanedbatelným faktorem je i ochrana utajovaných informací a ochrana bezpečnosti komu-
nikačních a energetických sítí. Pro eliminaci těchto rizik bude nutné definovat principy sdílení 
informací komerčních organizací a definovat a zajistit ochranu informací podle platných 
předpisů o ochraně utajovaných skutečností, případně podle pravidel poskytovatele. 

Riziko nedostatečného personálního a profesního zabezpečení správců agendových IS – 
Toto riziko je velmi významné, projevuje se zejména na úseku územní samosprávy a u mož-
ných komerčních partnerů. Implementace Strategie vyvolá potřebu navýšení odborného per-
sonálu zejména v územní samosprávě, případně v komerčním sektoru. Toto riziko nelze jed-
noduše eliminovat a bude mít dlouhodobý charakter. Částečně může být eliminováno cílevě-
domou přípravou personálu na vysokých školách a univerzitách. Bude ale nutné také hledat 
cesty finanční podpory orgánů územní samosprávy a komerčního sektoru pro zvýšení počtů 
osob do oblasti prostorových informací. 

Riziko nezajištění finančních prostředků na realizaci Strategie – Jedním z cílů této Strate-
gie je vytvořit finanční rámec pro realizaci uvedených cílů. Výhodou je, že stanovené cíle lze 
naplňovat postupně po věcných a finančních etapách a to tak, aby každá etapa byla uzavřena 
efektivním řešením ve vztahu k vynaloženým investicím. 

Riziko nedostatečného řízení realizace Strategie – Bude-li realizace Strategie řízena 
v rámci činnosti PSPI, ustavené v rámci vládního řídicího výboru pro informační společnost, 
je riziko z nedostatečného strategického i odborného řízení minimální.  

Jiná rizika nebyla identifikována. Výše uvedená rizika budou maximálně eliminována efek-
tivním strategickým a odborným řízení. Fakt, že existuje zkušený tým realizačních pracovní-
ků, je zárukou úspěšné a efektivní realizace předpokládaných investic. 
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7. IMPLEMENTACE STRATEGIE 

Tato Strategie stanovuje základní směřování ČR v oblasti prostorových informací, definuje 
hlavní cíle v řešené oblasti, avšak neobsahuje návrh konkrétních opatření, jak daných cílů 
dosáhnout. Konkrétní opatření budou stanovena v návaznosti na schválení této Strategie vlá-
dou a to ve formě na Strategii navazujícího Akčního plánu, na jehož základě bude implemen-
tace Strategie probíhat.  

7.1. Akční plán 

Zpracování Akčního plánu bude časově bezprostředně navazovat na schválení této Strategie. 
Akční plán bude vytvořen za stejných podmínek jako tato Strategie, tedy pod koordinací MV 
a za spolupráce minimálně stejných ústředních orgánů státní správy, které na tvorbě Strategie 
doposud spolupracovaly.  

Akční plán bude především definovat opatření pro první období implementace, směřující 
k přípravě úpravy regulačního rámce v oblasti prostorových informací a k přípravě detailních 
specifikací technických opatření, na jejichž realizaci bude věcná podstata úpravy regulačního 
rámce založena. Jedná se zejména o: 

1. Specifikace nutných vstupních analýz včetně specifikace věcného zadání pro vstupní 
analýzy (zejména analýza požadavků agend VS na prostorové informace, analýzu 
právních předpisů, analýzu připravovaných projektů v oblasti prostorových dat, aj.). 

2. Návrh způsobu koordinace implementace včetně specifikace koordinačního orgánu. 
3. Návrh souboru technických opatření pro první období implementace, včetně identifi-

kace projektů nezbytných pro zajištění detailních návrhů technických a věcných speci-
fikací (např. pořízení návrhu koncepce a technického řešení NaSaPO, pořízení návrhu 
koncepce a technického řešení NIPPI aj.). 

Pro všechna opatření bude v rámci Akčního plánu specifikován: 
− popis, 
− vazby na ostatní opatření, 
− indikátory splnění, 
− odpovědný subjekt (věcný gestor), 
− časové zakotvení,  

− předpokládaná ekonomická náročnost a 
− způsob a zdroje financování (např. státní rozpočet, ESIF).  

Speciálně budou identifikována ta opatření, pro něž bude možné využít financování z fondů 
EU nebo jiných zdrojů mimo státní rozpočet ČR. 

Předpoklad zahájení projektu vytvoření Akčního plánu je 3. čtvrtletí 2014, dokončení koncem 
1. pololetí 2015. Akční plán bude pravidelně vyhodnocován a aktualizován, vždy však 
v kontextu cílů stanovených Strategií. Informace o plnění Akčního plánu bude pravidelně 
předkládána vládě ČR a to poprvé po jednom roce od schválení Akčního plánu, následně vždy 
každé dva roky. 

V roce 2018 budou zahájeny práce na tvorbě Strategie pro období po roce 2020. 
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7.2. Implementace Strategie 

V návaznosti na zpracování Akčního plánu bude zahájena implementace Strategie. Implemen-
tace Strategie bude realizována dle harmonogramu zpracovaného v rámci Akčního plánu 
a bude postupovat v těchto navržených krocích9: 

− 1. etapa – zahájení (2015, cca 10 mil. Kč): ustanovení řídicí struktury, vstupní analýzy 
(agend, dat, legislativy), zpracování návrhu koncepce změn regulačního rámce NIPI, 
návrh globální architektury NIPI a architektury NIPPI a NaSaPO, příprava zadávací 
dokumentace pro koncepce NIPPI a NaSaPO, zpracování studií proveditelnosti klíčo-
vých opatření, 

− 2. etapa – zpracování návrhů řešení (2016, cca 80 mil. Kč, upřesní 1. etapa): vypraco-
vání návrhu změn regulačního rámce NIPI, případné zpracování věcného záměru za-
střešujícího zákona, zpracování návrhu řešení NaSaPO a NIPPI včetně návrhu úprav 
agendových IS přímo využívajících jejich služeb, zpracování návrhu realizace či úprav 
agendových IS přímo využívajících služeb NIPPI a NaSaPO, 

− 3. etapa – realizace řešení. Odhadovaný rozsah finančních nákladů na realizaci řeše-
ní bude proveden na základě výstupů vstupních analýz a zpracování návrhů realizace 
opatření klíčových témat, zejména NaSaPO a NIPPI. 

Je třeba počítat s tím, že proces naplňování cílů a opatření Strategie bude probíhat dlouhodobě 
a bude mít řadu dílčích kroků. Na nejvyšší úrovni zobecnění lze identifikovat dvě základní 
realizační fáze implementace Strategie: 

1. Realizační fáze předcházející přijetí změn regulačního rámce. 
2. Realizační fáze v podmínkách změněného regulačního rámce. 

První fázi, tj. období od schválení Strategie do doby přijetí navrhovaných koncepčních úprav 
regulačního rámce, lze označit jako období přípravné. V tomto období je třeba zejména reali-
zovat aktivity směřující k přípravě nového režimu správy a využívání prostorových informací 
a jeho právního zakotvení. Zároveň je žádoucí realizovat ty dílčí implementační kroky, které 
podporují realizaci cílů Strategie a které je zároveň možné realizovat za současných právních 
a institucionálních podmínek. Klíčovou roli v přípravném období bude mít meziresortní koor-
dinační a řídicí orgán pro rozvoj NIPI (a jeho výkonná složka). Přestože tento orgán nemůže 
mít s ohledem na danou strukturu výkonu veřejné moci a vymezení kompetencí jednotlivých 
centrálních orgánů výkonnou řídicí pravomoc nad jednotlivými subjekty zapojenými do im-
plementace Strategie, lze vhodným nastavením podmínek jeho činnosti včetně zajištění poli-
tické podpory dosáhnout dostatečně účinné neformální síly tohoto orgánu. 

Přijetí změn regulačního rámce ve druhé fázi řešení, zřejmě v letech 2017 až 2020, by mělo 
zakotvit především nové kompetence a povinnosti jednotlivých subjektů ve vztahu k realizaci 
klíčových témat a cílů definovaných v této Strategii. Tím budou zároveň jednoznačně určeny 
také role subjektů VS a dalších organizací při koordinaci rozvoje NIPI a jejich dílčích částí. 

V tomto období bude řešena i výstavba technické infrastruktury pro centrální správu dat, roz-
voj resortních agendových IS, vybudování NIPPI a NGP. Rozhodujícím problémem v této fázi 
bude řešení systematizace a standardizace ISVS v oblasti prostorových informací s cílem do-
sažení slučitelnosti a harmonizace prostorových informací.  

                                                 
9 Finanční částky u 1. a 2. etapy byly určeny expertním odhadem, budou upřesněny v rámci Akčního plánu.  
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8. ZÁVĚR 

Přes nesporný pokrok ve využívání prostorových informací v rámci VS, komerční sféry 
i občanské společnosti ČR v posledních letech existuje v této oblasti stále celá řada vážných 
problémů, které zabraňují efektivnímu využití potenciálu, který prostorové informace mají.  

Tato Strategie zakládá podmínky pro vznik koordinovaného a systematického přístupu 
k rozvoji systémů pro tvorbu, správu a využití prostorových informací v ČR. Cílem kroků 
zahájených realizací návrhů obsažených v tomto dokumentu je nejen modernizace VS ve 
smyslu jejího zefektivnění a zkvalitnění činnosti veřejných institucí v souladu s cíli rozvoje 
eGovernmentu v ČR, ale prostřednictvím bezbariérového a otevřeného sdílení prostorových 
dat a služeb přispět ke zvýšení celkové úrovně rozvoje oblasti informačních technologií a jimi 
poskytovaných služeb. 

Efektivní rozvoj oblasti prostorových informací předpokládá úzkou a koordinovanou spolu-
práci veřejného sektoru, podniků a vědeckovýzkumných institucí s důrazem na účelné vyna-
kládání finančních prostředků do tvorby a zejména dlouhodobě udržitelné správy prostoro-
vých informací. Nezbytným předpokladem je dosažení účinné nadresortní koordinace aktivit 
veřejného sektoru v oblasti prostorových informací. Kvalitnější veřejné služby a rozhodování 
VS jsou závislé na kvalitních informacích a jejich dostupnosti. Z tohoto důvodu bude vytvo-
řena NaSaPO, jakožto ucelený základní zdroj garantovaných prostorových informací pro VS, 
a NIPPI, jakožto platforma pro propojení a provoz IS tvořených prostorovými daty a jedna 
z důležitých komponent globální architektury eGovernmentu ČR. 

Realizace cílů Strategie povede prostřednictvím její následné implementace k optimalizaci 
procesů, k úsporám oproti stávajícímu objemu nákladů na zajišťování činnosti VS a zejména 
přispěje k vyšší kvalitě, objektivitě a transparentnosti procesů VS. Systematický rozvoj vyu-
žívání prostorových dat ve VS zároveň bude významným impulsem pro rozvoj oborů 
s vysokou přidanou hodnotou a v důsledku přispěje k růstu konkurenceschopnosti 
a podnikatelské atraktivity ČR i v mezinárodním kontextu. 

Rozvoj oblasti prostorových informací vyžaduje komplexní přístup. Je třeba řídit lidské zdroje 
na základě vymezení jednotlivých pracovních pozic a kvalifikací, požadavků a dovedností na 
ně kladených. Je potřebné mapovat finanční toky, sledovat nové technologie a přizpůsobit jim 
technická řešení a legislativní podmínky. Potřebujeme lépe nastavit vzdělávací systém zahrnu-
jící zlepšení kvality přípravy specialistů pro práci s prostorovými informace i úředníků VS 
a koncových uživatelů tak, aby se dosáhlo zásadního zlepšení využití prostorových informací 
ve všech sférách života společnosti, zvýšení kvality práce s nimi a zvýšení efektivnosti při 
tvorbě prostorových informací. Přitom je třeba soustavně zvyšovat povědomí o oblasti prosto-
rových informací ve všech cílových skupinách. Je nezbytné podporovat rozvoj NIPI výsledky 
specializované výzkumné činnosti a vytvářenými inovačními produkty a službami. 

Tato Strategie představuje rámcový dokument, který stanovuje základní směřování ČR 
v oblasti prostorových informací a definuje hlavní cíle v řešené oblasti. Je prvním krokem ke 
koordinovanému rozvoji oblasti prostorových informací. Návazně na tento dokument bude 
zpracován projekt přípravy Akčního plánu a realizovány projekty implementace. 
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9. SLOVNÍK POJM Ů 

Odborné pojmy s adjektivem „prostorový“ jsou používány v řadě oborů a mají proto více de-
finic a interpretací. V tomto dokumentu představuje pojem „prostorový“ synonymum k pojmu 
„geografický“. Obdobně předpona „geo“ v některých použitých pojmech nahrazuje přídavné 
jméno geografický, prostorový nebo geoprostorový. 

U některých obecnějších pojmů jsou z možných variant definic uvedeny ty, které přímo sou-
visí s problematikou infrastruktury pro prostorové informace. 

infrastruktura pro prostorové 
informace 

Soustava zásad, znalostí, institucionálních opatření, techno-
logií, dat a lidských zdrojů, která umožní sdílení a efektivní 
využívání prostorových informací a služeb. 

interoperabilita Schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a efektiv-
ně spolupracovat. 

datová sada Identifikovatelná kolekce dat. 

garantovaná data Prostorová data s příslušným certifikátem kvality, nad kte-
rými VS provádí transparentní rozhodovací procesy 
s následnou právní odpovědností. 

geoprvek Modelový obraz geografické entity reálného světa, který je 
dále nedělitelný na jednotky stejné třídy nebo sada takových 
entit se společnou hodnotou atributu. 

metadata Data, která popisují struktury a obsahy sad prostorových dat, 
prostorové služby a jiné složky IS; umožňují a usnadňují 
jejich vyhledávání, třídění a používání. 

odvozený objekt Národní 
sady prostorových objektů 

1: V reálném světě: objekt, který je skladebný ze základních 
objektů NaSaPO. 

2: V modelovém světě: geoprvek, které je možné modelovou 
generalizací vytvořit (odvodit) ze základních objektů NaSa-
PO (sekundární datový model). 

prostorový objekt 1: V reálném světě: jednotlivý existující jev, např. konkrétní 
řeka, ulice. 

2: V modelovém světě: synonymum pro entitu nebo geo-
prvek. 

prostorová data Data, jejichž nutnou součástí jsou údaje o poloze v prostoru 
vyjádřená zpravidla ve formě souřadnic a topologie. 

prostorová informace Informace získaná interpretací prostorových dat a vztahů 
mezi nimi. 

referenční rozhraní Souhrn právních, technických, organizačních a jiných opat-
ření vytvářejících jednotné integrační prostředí ISVS, které 
poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně služeb 
výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotli-
vými IS orgánů VS a dalšími subjekty, a to i se systémy mi-
mo ČR. 
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soubor prostorových dat 1: Množina souvisejících záznamů prostorových dat ulože-
ných na paměťovém médiu. 

2: Identifikovatelná množina prostorových dat, se kterou je 
možné společně manipulovat a která sdílí určité společné 
vlastnosti, zejména zdroj a způsob pořízení. 

souřadnicový systém Soubor matematických pravidel, která definují jednoznačné 
přiřazení souřadnic prostorovým objektům a informacím 
reálného světa; soubor obsahuje parametry, které definují 
polohu počátku, měřítko a orientaci souřadnicových os 
vzhledem k zemskému tělesu. 

tematická prostorová data Prostorová data popisující/reprezentující určitý typ /skupinu 
přírodních či socioekonomických jevů (např. data dopravní, 
demografická, ochrany přírody. 

základní prostorová data Prostorová data se základním, všeobecně využitelným obsa-
hem, pořizovaná a spravovaná podle jednotných zásad. Jsou 
vytvářena ve veřejném zájmu a jsou referenčními daty např. 
pro rozhodovací procesy VS, zdrojem pro státní mapová díla, 
pro další tematická prostorová data apod. 

základní objekt Národní sady 
prostorových objektů 

1: V reálném světě: stanovený jev nedělitelný již dále na 
nižší elementární jevy s jednoznačně stanovenými vlast-
nostmi (skladebnost, kvalitativní charakteristiky,…) 

2: V modelovém světě: geoprvek na nejnižší úrovni datové 
správy (primární datový model) 
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10. SEZNAM ZKRATEK 

AČR Armáda České republiky 
Bpv Výškový systém baltský – po vyrovnání 
CAGI Česká asociace pro geoinformace, o.s. 
CKAN Comprehensive Knowledge Archive Network 
CZEPOS Síť permanentních stanic GNSS České republiky 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČR Česká republika 
ČSGK Český svaz geodetů a kartografů 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČTÚ Český telekomunikační úřad 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
ČVUT České vysoké učení technické 
DMVS Digitální mapa veřejné správy 
DPZ Dálkový průzkum Země 
DTM Digitální technická mapa 
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 
ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 
ETRS Evropský terestrický referenční systém 
EU Evropská unie 
GIS geografický informační systém 
GNSS Global Navigation Satellite System (globální družicový navigační sys-

tém) 
GPS globální polohový systém (Global Positioning System) 
GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 
ICT Information and Communication Technologies (informační a komuni-

kační technologie) 
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community; In-

frastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství 
IPR Praha Institut plánování a rozvoje Praha 
IS informační systém 
ISVS informační systém veřejné správy 
ISZR Informační systém základních registrů 
ITS Inteligent Transport Systems (inteligentní dopravní systémy) 
IZS integrovaný záchranný systém 
JISŽP Jednotný informační systém životního prostředí 
KGK Komora geodetů a kartografů 
KML Keyhole Markup Language 
KT Konzultační tým (v rámci projektu tvorby Strategie) 
MD Ministerstvo dopravy 
MF Ministerstvo financí 
MK Ministerstvo kultury 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO Ministerstvo obrany 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
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MU Masarykova univerzita 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MV Ministerstvo vnitra 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MZd Ministerstvo zdravotnictví 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NaSaPO Národní sada prostorových objektů 
NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlou-

vy) 
NGII Národní geoinformační infrastruktura 
NGP Národní geoportál 
NIPI národní infrastruktura pro prostorové informace 
NIPPI Národní integrační platforma pro prostorové informace 
NPÚ Národní památkový ústav 
OGC Open Geospatial Consorcium 
OSN Organizace spojených národů 
OVM orgán veřejné moci 
OVPzEB MO Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO 
PČR Policie České republiky 
PP ČR Policejní prezidium České republiky 
PRS Public Regulated Service 
PS GATR Pracovní skupina pro globální architekturu a technická řešení (v rámci 

projektu tvorby Strategie) 
PSI Public Sector Information (informace pořízené veřejným sektorem) 
PSK Pracovní skupina pro konkurenceschopnost (v rámci projektu tvorby 

Strategie) 
PS NaSaPO Pracovní skupina pro NaSaPO (v rámci projektu tvorby Strategie) 
PSPI Pracovní skupina pro prostorové informace 
PVS Portál veřejné správy 
RDFS Resource Description Framework Schema 
ROB Registr obyvatel 
RPI Registr pasivní infrastruktury 
RPP Registr práv a povinností 
RSO Registr sčítacích obvodů a budov 
RTI Registr technické infrastruktury 
RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
ŘV Řídicí výbor (v rámci projektu tvorby Strategie) 
SHP Shapefile (vektorový formát dat firmy ESRI) 
SLA Servis Level Agreement (ujednání o úrovni kvality) 
S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  
SMO ČR Svaz měst a obcí ČR 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty s.o. 
TA ČR Technologická agentura ČR 
UP Univerzita Palackého 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚAZK Ústřední archiv zeměměřictví a katastru 
VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 
VS veřejná správa 
VŠ vysoká škola 
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VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 
VaVaI výzkum, experimentální vývoj a inovace 
WFS Web Feature Service 
WGS84 World Geodetic System 1984 (Světový geodetický systém 1984) 
WMS Web Map Service 
XML Extensible Markup Language 
ZABAGED® Základní báze geografických dat 
ZČU Západočeská univerzita 
ZT Zpracovatelský tým (v rámci projektu tvorby Strategie) 
ZÚ Zeměměřický úřad 
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12. PŘÍLOHY 

1. Popis a problémy současného stavu 
2. Příklady pro implementaci služeb nad prostorovými informacemi 
3. Postup projektu tvorby Strategie 


