
  

 

 

III. 

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové  
informace v České republice po roce 2020 

GeoInfoStrategie2020+ 

 

GeoInfoStrategie2020+ je základním koncepčním materiálem střednědobého charakteru,  

který stanovuje principy dalšího rozvoje 

národní infrastruktury pro prostorové informace v mezinárodním kontextu do roku 2027. 
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1 SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÁ LEGISLATIVA A JEJÍ TRANSPONOVÁNÍ DO ČESKÉ 
LEGISLATIVY 

Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a další existující 

mezinárodní normy v oblasti prostorových informací představují základní mezinárodní regulační rámec 

pro oblast prostorových informací. Obecná pravidla pro zřízení INSPIRE, která je zřizována nad 

infrastrukturami pro prostorové informace budovanými a rozvíjenými jednotlivými členskými státy 

Evropské unie, byla stanovena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 

Přehled souvisejících vydaných nařízení: 

 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, 

 Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby, 

 Nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám 

prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům 

Společenství za harmonizovaných podmínek, 

 Nařízení Komise (EU) č. 1088/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 

976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby, 

 Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat 

a služeb prostorových dat, 

 Nařízení Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 

1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud 

jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat, 

 Nařízení Komise (EU) č. 1311/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat, 

 Nařízení Komise (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 

1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud 

jde o interoperabilitu služeb prostorových dat, 

 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1372 ze dne 19. srpna 2019, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění 

povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního 

prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) 

č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 

2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 

86/278/EHS. 

V České republice byla směrnice INSPIRE transponována v gesci Ministerstva životního prostředí 

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 
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některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Aktuálně probíhá 

novelizace zákona č. 123/1998 Sb. s cílem zpřesnit určení stanovených témat dat jednotlivým 

povinným subjektům, z nichž někteří jsou určeni za koordinátory témat dat.  

V oblasti dopravy se na prostorová data vztahuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti 

silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Tato směrnice vznikla z potřeby vytvořit právní 

úpravu pro harmonizovaný rozvoj systémů a služeb inteligentních dopravních systémů (dále též „ITS“) 

v rámci EU a plyne z ní povinnost zajistit, aby budované i již zavedené systémy a aplikace ITS dosáhly 

odpovídající míry kompatibility a interoperability nejen po technické, ale i po organizační stránce, a to 

včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití v souladu se specifikacemi uvedenými v nařízeních 

Komise v přenesené pravomoci. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (tzv. delegované akty EU) jsou 

souborem evropských prováděcích předpisů navazujících na evropskou směrnici ITS. Tyto prováděcí 

předpisy byly z počátku zaměřeny na podporu standardizované výměny dat (DATEX II) a na poskytování 

datových výstupů prostřednictvím definovaného rozhraní třetím stranám. Povinnosti stanovené 

v dosud vydaných delegovaných aktech EU vztahující se k ITS jsou v ČR postupně naplňovány 

prostřednictvím modernizace Národního dopravního informačního centra (NDIC), které plní roli tzv. 

Národního přístupového místa. Kromě dat o silničním provozu se technicky harmonizují data 

o cestování veřejnou osobní dopravou, tj. poskytování multimodálních informačních služeb o cestování 

v celé EU. Nařízení Komise v přenesené pravomoci vztahující se k ITS jsou průběžně zpracovávána ze 

strany Komise, následně projednávána v příslušných orgánech EU (Rada a Parlament EU), a to podle 

stanoveného pracovního plánu pro vytváření jednotlivých nařízení Komise v přenesené pravomoci. 

V podmínkách českého právního řádu byla evropská směrnice ITS transponována zejména do § 39a 

zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími nařízeními Rady Evropské 

unie a Evropského parlamentu vztahujícími se na prostorová data v oblasti dopravy jsou Prováděcí 

nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční 

infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU a nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze 

dne 26. ledna 2010, kterým se stanovují požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro 

jednotné evropské nebe.   

Evropská strategie pro data, představená v roce 2020, navrhuje přijmout opatření týkající se správy 

údajů, přístupu k údajům a jejich opětovného použití pro účely sdílení údajů mezi podniky a veřejnou 

správou; dát k dispozici ve větší míře data veřejného sektoru tím, že se v celé Evropské unii zpřístupní 

datové soubory s vysokou hodnotou a umožní jejich bezplatné opětovné využití. Evropská unie plánuje 

vytvořit jednotný trh s daty, na němž: 

 se data mohou pohybovat v celé Evropské unii a mezi odvětvími ve prospěch všech, 

 jsou plně dodržována evropská pravidla, zejména ochrana soukromí a osobních údajů, jakož 

i pravidla hospodářské soutěže, 

 jsou pravidla pro přístup a využívání dat spravedlivá, praktická a jasná. 

Na prostorová data a prostorové informace se rovněž vztahuje Směrnice evropského parlamentu 

a rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací 

veřejného sektoru (směrnice o otevřených datech), která stanoví právní rámec pro opakované 

použití informací veřejného sektoru. Mezi ně patří zeměpisné, katastrální, statistické nebo právní 

informace, které mají v držení subjekty veřejného sektoru nebo veřejné podniky, a údaje z výzkumu 
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financovaného z veřejných prostředků. Cílem je posílit socioekonomický potenciál informací veřejného 

sektoru, např. snadnější dostupností těchto informací pro začínající podniky a malé a střední podniky, 

zvýšením poskytování dynamických dat a datových souborů s obzvláště vysokým hospodářským 

dopadem a podporou hospodářské soutěže a transparentnosti na informačním trhu. Evropská 

Komise stanovila seznam datových souborů s vysokou hodnotou, které by měly být zpřístupněny ve 

strojově čitelných formátech a zdarma prostřednictvím API. Mezi vybranými šesti tematickými 

kategoriemi je jako první uvedena kategorie prostorové údaje. Je třeba rozšiřovat publikování 

otevřených prostorových dat a otevřených služeb nad prostorovými daty jako otevřených dat dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Směrnice o otevřených datech byla do českého právního řádu transponována v gesci Ministerstva 

vnitra  zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Na oblast prostorových dat dopadá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

2 ČESKÁ LEGISLATIVA 

Veškeré systémy a služby pro oblast prostorových informací jsou součástí právních předpisů 

upravujících celkový obraz eGovernmentu, tedy zákonů: 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

a to s ohledem na: 

 všechny systémy pro oblast prostorových informací jsou agendové informační systémy, 

vykonávající agendu prostorových informací, 

 využívání tzv. referenčního rozhraní veřejné správy pro výměnu údajů mezi informačními 

systémy veřejné správy, 

 využívání centrálního místa služeb pro publikaci služeb oblasti prostorových informací. 

Základní národní regulační rámec oblasti prostorových informací je tvořen právními předpisy, které 

však specifikují pouze některé základní kompetence, postupy, požadavky na dílčí komponenty národní 

infrastruktury pro prostorové informace, rozsah, obsah a kvalitu datového fondu. Mezi zásadní patří: 

 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
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 vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

 zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 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, 

 ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů1,  

 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů2, 

 zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti 

výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), 

 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 

mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších 

předpisů, 

                                                           
1 v zákoně je transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/2/ES ze 14. 3. 2007 o zřízení 
infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) 
2 v zákoně je transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/3 ze 17. 11. 2003 o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru  
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 zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu, 

 zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, 

 zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 

Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

 


