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Použité zdroje - užitečné odkazy

Plný text GeoInfoStrategie:

http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx=Y2hudW09Ng%
3d%3d

http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx

http://www.geoinfostrategie.gov.cz

(Připomínky a náměty zasílat na: geoinfostrategie@mvcr.cz )

Prezentace ze semináře Nemofora dne 13.11.2014 na ČÚZK:
http://www.cuzk.cz/O-resortu/Nemoforum/Akce-
Nemofora/Seminare/Geoinfostrategie.aspx

Použité zdroje - užitečné odkazy

Plný text  dokumentu „Národní geoinformační infrastruktura 
České republiky – Program rozvoje v letech 2001-2005“:

http://www.cuzk.cz/O-resortu/Nemoforum/Dokumenty-
Nemofora/Rozvoj-geoinformacni-infrastruktury-v-Ceske-
republ.aspx

Předchozí vývoj

Národní geoinformační infrastruktura České republiky

Program rozvoje v letech 2001 – 2005

NEMOFORUMO O U

Dokument aplikace 
Microsoft Office Word



Národní geoinformační infrastruktura (3)

Hlavní problémy současného stavu

- nedostatečná koordinace, a to jak mezi správci základních 
prostorových dat a správci tematických prostorových dat, tak i 
mezi státní správou a samosprávou,

- absence některých prostorových dat vysoké míry 
podrobnosti,

- absence potřebných garantovaných prostorových dat pro 
žití dá h VSužití 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.

Zadání a postup prací

Usnesení vlády ČR č. 837/2012 ze dne 14. listopadu 2012
• schválení záměru vypracování GeoInfoStrategie
• uložila ministru vnitra vypracovat návrh GeoInfoStrategie 

ve spolupráci s ministry životního prostředí, pro místní 
rozvoj, obrany a dopravy a předsedou ČÚZK a předložit ho 
vládě do 28. února 2014

Usnesení vlády ČR č. 153 ze dne 12. března 2014
• posun termínu do 30. září 2014.

Usnesení vlády ČR č. 815 ze dne 8. října 2014
• Schválení GeoInfoStrategie

Zdroje a východiska - I

- INSPIRE a geoinformační strategie některých evropských
států (seminář 17.1.2013)

• postupy Velké Británie, Švédska, Nizozemska, Belgie, Rakouska,
Polska, Slovenska (registr prostorových informací, zákon o národnej
infraštruktúre pre priestorové informácie účinný od 1.2.2010)
• zkušenosti ze zámoří (USA, Austrálie)

- strategické národní rozvojové dokumenty

• Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky
pro období 2012–2020;
• Strategický rámec rozvoje VS pro období 2014 - 2020 (MV);
• Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice (MPO)
• Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT)
regionů ČR v letech 2013 – 2020 (Digitální strategie krajů) (AK ČR)
• Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou
správu (RVKIS a ICTU)
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Zdroje a východiska - II

-existující resortní výstupy
-• výstupy 2 výzkumných projektů z roku 2010 (MV)
Politika státu v oblasti prostorových dat
Licenční politika státu při poskytování a sdílení dat z informačních systémů
• Koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru pro období 2012-2016,
VÚGTK Zdiby, 2011,
• Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 (MŽP),
• Teze implementace INSPIRE (MŽP), aj.

- existující relevantní podněty a stanoviska
• Stanovisko SMO ČR k problematice geoinformatiky a digitálních
dat o území,
• Závěry a doporučení k problematice Digitální mapy veřejné správy
a Technické mapy obce, 2012, (Český svaz geodetů a kartografů),
• Závěry ze semináře Digitální mapa veřejné správy – první kroky,
čtyři roky, (Nemoforum 2012),
• Deklarace Asociace krajů ČR k problematice GeoInfoStrategie, 2014

Projekt tvorby GeoInfoStrategie

Organizace zpracování

Organizační struktura projektu
• Gestor (předseda Řídicího výboru) - MV
• Řídicí výbor (MV, ČUZK, MD, MF, MO, MŽP, MMR)
• Koordinátor projektu (MV)
• Zpracovatelský tým
• Konzultační tým
• Pracovní skupiny 

 do procesu tvorby jsou zapojeny další zainteresované subjekty 
veřejné i soukromé sféry

Příprava obsahu

 oslovení široké odborné veřejnosti
 shromážděno celkem cca 150 podnětů (veřejná správa, komerční sféra, 
akademická sféra)

 50 tzv. „top“ podnětů, zejména:

• řešit dostupnost základních prostorových dat nejvyšší úrovně podrobnostiřešit dostupnost základních prostorových dat nejvyšší úrovně podrobnosti
• zamezit duplicitám při tvorbě a správě prostorových dat ve veřejné správě
• řešit koordinaci rozvoje prostorových dat a souvisejících informačních 

systémů

• řešit bezbariérové sdílení prostorových dat a služeb, Open Data
• řešit celoživotní vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v oblasti prostorových 

informací
• řešit standardizaci a koordinaci procesů v oblasti správy i využití 

prostorových dat, řešit financování

• maximálně využít existující kvalitní prostorová data
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Obsah dokumentu GeoInfoStrategie

1. Úvod
2. Současný stav
3. Hlavní problémy současného stavu
4. Vize a cíle
5. Návrh řešení (klíčová témata)
6. Přínosy a rizika
7. Implementace GeoInfoStrategie (Jak dál)
8. Závěr
9. Slovník pojmů
10. Seznam zkratek
11. Přehled použitých zdrojů

Obsah dokumentu GeoInfoStrategie

Přílohy

Popis a problémy současného stavu

Příklady pro implementaci sužeb nad prostorovými daty

Postup projektu tvorby GeoInfoStrategie

Kap.4 Vize a Globální cíl

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, a trvale 
udržitelný rozvoj.

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

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

Chceme správně pracovat s prostorovými daty, využívat tato data pro agendy ve 
veřejné správě a také umožnit jejich využívání třetím stranám
Chceme podpořit socioekonomický růst a konkurenceschopnost České republiky
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Strategické a specifické cíle

Strategický cíl 1: Zajištění garantovaných služeb veřejné správy 
pro správu a efektivní využívání prostorových informací pro 
činnosti veřejné správy a další široké využití celou společností

Musíme znát, připravit a dobudovat soubor služeb veřejné správy, které 
ž d jí t é t é i f P tř b j át ů bvyžadují garantované prostorové informace. Potřebujeme znát způsoby 

využívání těchto služeb. Musíme nastavit organizační a regulační rámec 
pro správu a využívání prostorových informací a vědět, které služby 
veřejné správy, agendy a činnosti jsou prostorovými informacemi 
dotčeny.

Strategické a specifické cíle

Strategický cíl 2: Vybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správu a 
propojení datového fondu prostorových informací veřejné správy

Chceme vybudovat národní infrastrukturu včetně sdílených služeb pro 
prostorové informace jako podpůrnou infrastrukturu pro tvorbu, správu, 
využívání a publikování prostorových informací Řešení infrastruktury sevyužívání a publikování prostorových informací. Řešení infrastruktury se 
zaměřuje zejména na stránku technickou (informační systémy včetně 
jejich integrace, komunikační 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 Česká republika 
vázána.

Strategické a specifické cíle

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

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

Specifický cíl 2.8: Zajistit publikování vybraných datových sad 
prostorových dat jako otevřená data
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Strategické a specifické cíle

Strategický cíl 3: Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu 
prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou 
společností
Je nezbytné stanovit oblasti a vrstvy dat (prostorových dat, včetně 
mapových dat), která potřebuje veřejná správa pro svoji činnost. Musíme 
stanovit způsob jejich pořízení správy aktualizace a také úroveňstanovit způsob jejich pořízení, správy, aktualizace a také úroveň 
požadované kvality a závaznosti, a to včetně určení správců a gestorů 
za tato data, a postupně musíme být schopni data validovat a garantovat 
alespoň pro podklad pro činnosti veřejné správy. Je třeba zajistit 
standardizaci dat a jejich interoperabilitu

Specifický cíl 3.3: Vytvoření národní sady prostorových objektů -
NaSaPO

Strategické a specifické cíle

Strategický cíl 4: Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění a oblasti 
prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání

Je třeba nastavit a zajistit koordinaci v této oblasti a stanovit role a povinnosti všech 
zúčastněných. V rámci institucionálního zajištění v oblasti prostorových informací se 
musíme věnovat jak souvislosti s legislativním a právním rámcem a procesem, tak 
především zajištění kvalifikovaných lidských a provozních zdrojů pro práci s 
prostorovými informacemi na všech úrovních, a to včetně výzkumu a vzdělávání 
( j é ř j é á ě)(zejména ve veřejné správě).

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

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

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

Klíčová témata

• Změna regulačního rámce

• Koordinace rozvoje oblasti prostorových informací

• Tvorba Národní sady prostorových objektů

• Národní integrační platforma pro prostorové informace

• Národní geoportál

• Služby nad prostorovými daty ve veřejné správě

• Využívání prostorových informací pro třetí strany

• Publikování otevřených dat a otevřených služeb

• Lidské zdroje a vzdělávání

• Plnění mezinárodních závazků a mezinárodní 
interoperabilita
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Slovník pojmů

• University (VŠB-TUO, ÚPOL, ZČU, MU Brno, FSv ČVUT, UK)

• VÚGTK

• 16 pojmů:

informace
infrastruktura pro prostorové 
informace
interoperabilita
datová sada

á d

prostorová informace
referenční rozhraní
soubor prostorových dat
souřadnicový systém
tematická prostorová data
ákl d í á dgarantovaná data

geoprvek
metadata
odvozený objekt Národní sady 
prostorových objektů
prostorový objekt
prostorová data

základní prostorová data
základní objekt Národní sady 
prostorových objektů

Přílohy

1. Popis a problémy současného stavu

2. Příklady pro implementaci služeb nad prostorovými 
informacemi

3. Postup projektu tvorby Strategie

Hlavní problémy současného stavu

- nedostatečná koordinace, 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 
žití dá h VSužití 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
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Postup projektu tvorby GeoInfoStrategie

Projekt tvorby GeoInfoStrategie

- Usnesení vlády

- Organizační struktura

- Gestor

- Řídící výbor

- Zpracovatelský tým

- Konzultační tým
- Veřejná správa

- Profesní sdružení

- Akademická sféra

Usnesení vlády ČR z 8.10.2014 č. 815 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2014 č. 815

o Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace
v České republice do roku 2020

Vláda
I. schvaluje Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České

republice do roku 2020, uvedenou v části III materiálu č.j. 1122/14 (dále jen „Strategie“);
II. ukládá

1. ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s předsedou Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního, ministry obrany, životního prostředí, dopravy, zemědělství,
1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí a ministryní pro místní rozvoj a

vládě předložit
a) do 30. června 2015 návrh Akčního plánu Strategie,

b) do 31. prosince 2021 návrh Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové
i f Č ké bli 2020informace v České republice po roce 2020,

2. ministru vnitra zajistit
a) financování implementace Strategie na léta 2015 a 2016,

b) zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
3. ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy poskytovat

podporu při zpracovávání návrhu Akčního plánu Strategie;
III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům

statutárních měst a starostům obcí spolupracovat při zpracování návrhu Akčního plánu
Strategie.
Provedou:

ministři,
vedoucí ostatních ústředních

orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

2

Jak dál?

Implementace GeoInfoStrategie



Národní geoinformační infrastruktura (10)

2. Implementace GeoInfoStrategie

1 etapa 2 etapa 3 etapa

příprava implementace

1. etapa 2. etapa 3. etapa

zahájení návrh realizace I. realizace II.

příprava nového právního rámce
(1. období implementace)

nový právní rámec

30.5.2015

Akční plán

termín: 30.5.2014

zpracování ve stejném režimu jako Strategie

definice opatření pro 1. období implementace

• specifikace vstupních analýzspecifikace vstupních analýz

• návrh způsobu koordinace implementace a 
specifikace koordinačního orgánu

• návrh souboru technických opatření pro první období 
implementace (návrhy technických řešení a koncepce 
změny právního rámce)

Akční plán

Popis opatření

• popis
• vazba na klíčová témata
• vazba na cíle strategie
• vazby na ostatní opatření
• indikátory splnění
• odpovědný subjekt (věcný gestor)
• časové zakotvení 
• předpokládaná ekonomická náročnost
• způsob a zdroje financování
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Akční plán

Monitoring plnění a aktualizace

• pravidelná aktualizace

• poprvé 2016, následně každé 2 roky

2018 budou zahájeny práce na tvorbě Strategie pro období 
po roce 2020

Implementace GeoInfoStrategie

1. etapa – zahájení

• ustanovení řídicí struktury

• vstupní analýzy (agend, dat, legislativy)

• zpracování návrhů koncepcí• zpracování návrhů koncepcí

• 2015, 10 mil. Kč

• zajistí MV ČR

Implementace GeoInfoStrategie

2. etapa – zpracování návrhů řešení

• návrh změny regulačního rámce

• návrh řešení NaSaPO a NIPPI

• návrh úprav souvisejících procesů a IS• návrh úprav souvisejících procesů a IS

• návrh harmonogramu a způsobu financování a 
organizačního zajištění realizační fáze

• 2016, 80 mil. Kč

• zajistí MV ČR



Národní geoinformační infrastruktura (12)

Implementace GeoInfoStrategie

3. etapa – realizace řešení

• projednání změn právního rámce

• realizace technických opatření dle harmonogramu

Projekt 

Závěr

Děkuji za pozornost

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví 
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

je finančně podpořen Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.


