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Usnesení vlády ČR č. 837/2012

− vláda ČR dne 14. listopadu 2012
• schválila záměr 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

- ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy poskytovat podporu při zpracovávání návrhu 
Strategie

• doporučila hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, 
primátorům statutárních měst a starostům obcí při zpracovávání 
návrhu GeoInfoStrategie spolupracovat
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GeoInfoStrategie a koncepce 
rozvoje veřejné správy a eGovernmentu

Katalogizace 
služeb

Automatické 
nárokové

Poloautomatické 
nárokové

Nenárokové / 
neautomatické

Standardizace 
agend

Implementace ve 
veřejné správě Zpětná kontrola

RPP

Napříč územní 
působností

Napříč věcnou 
působností

Napříč osobní 
působností

Řízení kvality

Outsourcing

Postavení úředníků

Servisně 
orientovaná 
architektura 

eGovernmentu

RIA / CIA

Nákladově 
orientovaný výkon

Administrativní 
členění

Zpětná vazba 
klientů

Permanentní revize  
agendVeřejnoprávní 

smlouvy

Financování přen. 
působnosti

PMA I - II

E-Sbírka /              
E-Legislativa

Strategický rámec 
eGov 2014+

Strategický rámec 
VS 2014+
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Projekt tvorby GeoInfoStrategie

− postupováno v souladu s „Metodikou přípravy veřejných strategií“ 
www.verejne-strategie.cz (usnesení vlády ČR ze dne 2.5.2013 č. 318)

− organizační struktura projektu 
• Gestor (předseda Řídicího výboru) - MV
• Řídicí výbor (MV, ČÚZK, MO, MŽP, MMR, MD)
• Koordinátor (MV)
• Zpracovatelský tým
• Konzultační tým 

� veřejná správa, profesní sdružení, akademická sféra

• Pracovní skupiny (zastoupeny zainteresované subjekty veřejné 
i soukromé sféry)
� pro konkurenceschopnost 
� pro datovou oblast
� pro globální architekturu a technická řešení

− http://www.geoinfostrategie.gov.cz
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Implementační plánPředpokládaný obsah 
GeoInfoStrategie

− popis stavu NIPI, přehled klíčových problémů a analýzu jejich 
příčin a možností řešení

− vytýčení cílového stavu s jasně formulovanými společnými 
prioritami a měřitelnými cíli (SMART)

− návrh konkrétních opatření a úkolů k dosažení vytýčených cílů 
• stanovení legislativních a organizačních opatření a gestorů 

jednotlivých opatření a cílů
• časový harmonogram plnění jednotlivých úkolů
• odhad nákladů a přínosů jednotlivých opatření

− upřesnění rolí dotčených subjektů veřejné správy 
i zainteresovaných uživatelských skupin

− institucionální zakotvení vhodné koordinační struktury

− nastavení povinnosti pravidelného předkládání zprávy 
o plnění Implementační plánu vládě
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Analytická část projektu

− cesta maximálního využití existujících 
evropských i národních zdrojů a podkladů 

− práce na nových souhrnných analytických 
podkladech týkajících se
• souvisejících strategických dokumentů
• datových sad a metadat
• služeb nad prostorovými daty
• regulatorního rámce
• regulatorního rámce

− intenzivní shromažďování existujících a sběr 
nových podnětů pro návrhovou část
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Podněty
− s využitím všech komunikačních nástrojů projektu 

shromážděno cca 150 podnětů celkem
− 50 tzv. „top“ podnětů
− intenzivní shromažďování existujících a sběr nových podnětů

pro návrhovou část
− top podnět

• řešit dostupnost základních prostorových dat nejvyšší 
úrovně podrobnosti
o obraz reálného stavu území celé ČR
o legislativní ukotvení
o definované procesy pořízení, správy a aktualizace
o závazný podklad pro výkon veřejné správy
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Návrhová část - I

− v souladu s národními strategickými dokumenty stanovena 
vize a globální cíl 

− v souladu se Strategickým rámcem rozvoje eGovernmentu 2014+  
a s využitím principů čtyřvrstvé architektury eGovernmentu 
navrženy strategické cíle pro 4 základní oblasti prostorových 
informací
• služby veřejné správy 
• národní infrastruktura pro prostorové informace
• prostorová data
• legislativa, koordinace

− pro strategický cíle navrženy a popsány specifické cíle
− struktura cílů 

• schválena Řídicím výborem v říjnu 2013
• součást podkladů ke kondicionalitám ČR pro čerpání finančních 

prostředků EU na období 2014 – 2020
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Návrhová část - II

− pro specifické cíle vypracován návrh opatření

− v listopadu 2013 Řídicím výborem návrh opatření nebyl schválen 
a projekt byl pozastaven

− v prosinci 2013 nalezena shoda na dalším postupu a na jiném 
obsahu dokumentu: 

• v první etapě bude vypracován strategický rámec, který 
o stanoví, čeho chceme dosáhnout a jaké kroky jsou k tomu potřeba,
o popíše klíčová témata (koordinace, legislativa, NaSaPO, národní 

integrační platforma pro prostorové informace, národní geoportál, 
lidské zdroje a vzdělávání),

• v druhé etapě navazující implementační dokument s opatřeními
− ŘV doporučil požádat vládu o posun termínu předložení do 30. září 2014

• i s ohledem na skutečnost, že na evropské úrovni probíhá v tuto chvíli 
příprava základního metodického a koordinačního rámce 
pro interoperabilitu prostorových dat a doposud není zřejmé, 
jaké budou konečné výstupy
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Aktuální stav a další postup

− je vypracována první pracovní verze návrhu 
GeoInfoStrategie 
o text postoupen k připomínkám členům Konzultačního týmu 

a všech pracovních skupin projektu do 15.5.2014

− k projektu se aktivně připojili zástupci
o Ministerstva financí (ŘV)
o Českého telekomunikačního úřadu (PS NaSaPO)

− další postup
o červen – červenec: formální připomínkové řízení
o srpen – září: příprava materiálu do vlády
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Nový obsah GeoInfoStrategie

1. Úvod
2. Východiska
3. Příklady pro implementaci služeb 

nad prostorovými informacemi
4. Cíle strategie
5. Návrh řešení
6. Přínosy a rizika
7. Implementace GeoInfoStrategie
8. Závěr
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Obsah dokumentu – kap. 1. Úvod

1.1 Účel dokumentu
1.2 Použití dokumentu
1.3 Vazba na další strategické dokumenty
1.4 Slovník pojmů
1.5 Seznam zkratek
1.6 Přehled použitých zdrojů
1.7 Seznam obrázků
1.8 Přílohy
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Obsah dokumentu – kap. 2. Východiska
2.1 Současný stav v oblasti prostorových informací v ČR

2.1.1 Východiska pro strategii
2.1.2 Současný legislativní rámec
2.1.3 Identifikace (Definice) cílových skupin a jejich potřeb
2.1.4 Role a povinnosti OVM v oblasti prostorových informací
2.1.5 Prostorová data
2.1.6 Informační systémy a v nich vedené prostorové informace
2.1.7 Procesy spojené se správou a sdílením prostorových informací
2.1.8 Využitelnost prostorových informací pro třetí strany
2.1.9 Institucionální zajištění výzkumu, vývoje a inovací a lidské zdroje
2.1.10 Financování aktivit v oblasti prostorových informací

2.2. Prostorové informace jako neoddělitelná součást 
datového fondu veřejné správy

2.2.1 Vnímání prostorových informací ve veřejné správě
2.2.2 Vazba na architektonické principy eGovernmentu
2.2.3 Služby související s prostorovými daty (služby VS a eGovernmentu)
2.2.4 Využívání prostorových informací v rámci propojeného datového modelu veřejné 
správy
2.2.5 Využívání datového fondu prostorových informací pro rozhodování veřejné správy 
a pro třetí strany

2.3 Problémy současného stavu
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Obsah dokumentu – kap. 3. Příklady 
pro implementaci služeb nad prostorovými daty 

− textový popis
− příloha

− Životní situace a podpora ekonomických aktivit
− Správa majetku a pasportů
− 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
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Obsah dokumentu - kap. 4. Cíle 

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.
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Obsah dokumentu – kap. 4.1 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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Obsah dokumentu – kap. 4. 2 Strategické cíle

4.2.1 Zajištění garantovaných služeb veřejné správy 
pro správu a efektivní využívání prostorových 
informací pro činnosti veřejné správy a další široké 
využití celou společností

4.2.2 Vybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správu 
a propojení datového fondu prostorových informací 
veřejné správy

4.2.3 Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu 
prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou 
a celou společností

4.2.4 Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění
oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich 
správu a využívání
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Specifické cíle k cíli 4.2.1 
(služby veřejné správy nad prostorovými daty)

− Připravit služby veřejné správy pro podporu životních 
situací využívajících služby informační společnosti v oblasti 
prostorových informací

− Pro zajištění služeb veřejné správy specifikovat nezbytné 
služby informační společnosti v oblasti prostorových 
informací

− 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
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Specifické cíle k cíli 4.2.2 (rozvoj národní infrastruktury)

− Připravit služby informační společnosti v oblasti prostorových 
dat pro využívání veřejnou správou a třetími stranami

− Definovat architekturu a technickou regulaci pro fungování 
národní infrastruktury pro prostorové informace umožňující rozvoj 
a využívání garantovaných sdílených služeb

− Vytvořit infrastrukturu nově koncipované správy základních 
prostorových dat

− (!) Vytvořit národní integrační platformu pro prostorové 
informace jako prostředek pro integraci informačních systémů 
v modelu sdílených služeb

− Integrovat informační systémy spravující či využívající 
prostorové informace prostřednictvím sdílených služeb na 
národní integrační platformu pro prostorové informace

− (!) Vytvořit Národní geoportál jako jednotné přístupové místo 
pro data a služby národní infrastruktury pro prostorové informace

− Propojení služeb Portálu veřejné správy na služby související 
s prostorovými informacemi

− (!) Zajistit publikování vybraných datových sad prostorových dat 
jako otevřených dat
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Specifické cíle k cíli 4.2.3 (rozvoj datového fondu) 

− Provedení analýzy požadavků veřejné správy 
na prostorová data

− Zpracování návrhu řešení národní sady prostorových 
objektů 

− (!) Vytvoření národní sady prostorových objektů
− Rozvoj prostorových dat veřejné správy
− Doplnit chybějící datový fond a harmonizovat datový 

fond prostorových dat pro účely naplnění národní sady 
prostorových objektů

− Aktualizace prostorových dat veřejné správy sdíleným 
využitím primárně měřených dat a údajů o změnách 
reálných objektů/jevů vznikajících při výkonu veřejné správy
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Specifické cíle k cíli 4.2.4
(koordinace a rozvoj institucionálního zajištění)

− Provést komplexní analýzu stávajících právních předpisů 
pro prostorové informace a potřeb jejich změn

− (!) Připravit nový regulační rámec pro oblast prostorových 
informací

− (!) Vytvořit vládní koordinační a řídicí orgán pro oblast 
prostorových informací

− Standardizovat obsah a způsob popisu objektů prostorových 
dat veřejné správy a harmonizovat jejich definice a vymezení 
v právních předpisech

− Zajištění stabilizace a rozvoje lidských zdrojů v oblasti 
prostorových informací nejen ve veřejné správě

− Stabilizace a rozvoj vzdělávání v oblasti správy a využívání 
prostorových informací

− Zajistit právní a institucionální podmínky pro koordinaci 
a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových 
informací
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Obsah dokumentu – kap. 5. Návrh řešení

5.1 Požadovaný cílový stav
5.2 Co potřebujeme

5.2.1 Změna regulačního rámce
5.2.2 Koordinace této oblasti
5.2.3 Tvorba Národní sady prostorových objektů
5.2.4 Národní integrační platforma pro prostorové 
informace
5.2.5 Národní geoportál
5.2.6 Služby nad prostorovými daty ve veřejné správě
5.2.7 Využívání prostorových informací pro třetí strany
5.2.8 Publikování otevřených dat a otevřených služeb
5.2.9 Lidské zdroje a vzdělávání
5.2.10 Plnění mezinárodních závazků a mezinárodní 
interoperabilita
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Obsah dokumentu – kap. 6. Přínosy a rizika

− Globální přehled přínosů pro jednotlivé 
cílové skupiny
• Subjekty veřejné správy
• Podnikatelské subjekty
• Veřejnost

− Globální přehled rizik nerealizace 
GeoInfoStrategie
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Obsah dokumentu – kap. 7. Implementace 
GeoInfoStrategie

7.1 Akční plán
− opatření pro první období implementace
− projekt Tvorba Akčního plánu, tj. rozpracování 

GeoInfoStrategie

7.2 Implementační plán
− projekt Implementace GeoInfoStrategie bude 

realizován dle harmonogramu zpracovaného 
v rámci Akčního plánu
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Obsah dokumentu – kap. 8. Závěr

− Shrnutí účelu dokumentu a jeho návrhu

26



Závěr

Děkujeme za pozornost

http://www.geoinfostrategie.gov.cz

geoinfostrategie@mvcr.cz


