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Schválen vládou 3. 10. 2018, 
zavedena centrální autorita – vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci  

Rozvoj digitalizace a eGovernmentu 



Prostorová data jako součást eGovernmentu 



Koordinace a řízení rozvoje NIPI  

 Rada vlády pro informační společnost (RVIS)

 Pracovní výbor pro prostorové informace (PVPI)
• předsedkyní PVPI je vedoucí oddělení geoinformatiky odboru eGovernmentu
• činnost sekretariátu PVPI vykonává oddělení geoinformatiky
• MV, ČÚZK, MO, MMR, MF, MŽP, MZe, MD, MPO, AK ČR, 2 experti 

o řídí a koordinuje realizaci AP
o projednává a schvaluje návrhy na úpravy AP
o projednává návrh Informací o realizaci AP předkládaných vládě
o řídí, koordinuje a kontroluje rozvoj NIPI – vypracování GeoInfoStrategie po roce 2020

 zřizuje Realizační výkonné týmy (RVT) pro odbornou podporu realizace jednotlivých opatření 
Akčního plánu nebo Pracovní skupiny za účelem řešení dílčích odborných úkolů

 u příležitosti GIS DAY 2018 zorganizoval osvětově informační akci Prostorová data 
pro Digitální Česko aneb Jak mohou prostorová data přispět k naplňování programu vlády 
viz https://www.mvcr.cz/clanek/gis-day-2018-cr.aspx
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Průběh a stav implementace GeoInfoStrategie

 Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové 
informace v České republice do roku 2020, předložená vládě k 31.7.2018, 
konstatovala, že

• došlo ke zpoždění harmonogramu z důvodů
o personálního deficitu na straně většiny spolupracujících resortů 
o nedostatku finančních zdrojů na realizaci opatření Akčního plánu,

• úspěšně probíhá především realizace opatření resortního charakteru (ČÚZK, MPO, MZe, 
MD) s využitím ESIF,

• se dařilo maximálně využít Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu 
a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 a spolupráce 
s Technologickou agenturou ČR pro realizaci opatření nadresortního charakteru (gesce 
MV),

• hodnocené období je možno hodnotit jako částečně úspěšné.



Probíhající projekty implementace GeoInfoStrategie – využití 
programu BETA2

 dohled nad jejich realizací vykonává PVPI, odbornou podporu zajišťují 
RVTK a RVTN, nově je zapojena PSA DTM ČR

 projekty představují realizaci většiny opatření AP GeoInfoStrategie 
s prioritou 1

• MV702 Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků 
pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace

• MV703 Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj Národní infrastruktury 
pro prostorové informace

• MV705 Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)

• MV706 NaSaPO - Národní sada prostorových objektů



Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků 
pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace

– strategický rámec: GeoInfoStrategie, společné řešení potřeb 
• ČÚZK - Zdokonalení obsahu a služeb Terminologického slovníku zeměměřictví 

a katastru nemovitostí, a
• MV - Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků 

pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace

– hlavní cíl: vytvořit obecnou metodiku a podpůrné technologie pro tvorbu, správu 
a využívání propojitelných odborných tezaurů a slovníků z oblasti rozvoje NIPI, 
s vazbou na existující nadnárodní tematické tezaury, včetně revize a zdokonalení 
existujících národních slovníků a tezaurů s návrhem jejich společné koordinované správy

– aktuální stav
• v realizaci od 1.5.2018 do 30.4.2020
• řešitelé: Masarykova univerzita, Centrum zpracování přirozeného jazyka,

a VÚGTK v.v.i. (inovační partnerství)



Terminologický tezaurus

 vícejazyčný terminologický slovník rozšířený o hierarchickou strukturu
 responzivní webová aplikace přístupná z libovolného prohlížeče
 pokud je k dispozici dostatek odborných textů, pokročilé funkce

• zobrazení podobných slov
• návrhy nových termínů
• návrhy možných překladů

• návrhy nadřazených termínů
 propojení prostřednictvím centrálního systému, který slouží jako veřejný seznam 

přístupných zdrojů
 možnost zobrazit v aplikaci nebo posílat e-mailem
 filtrování podle termínů, druhů zprávy, data atd.



Terminologický tezaurus



Propojení přes centrální systém
 slouží jako veřejný seznam přístupných zdrojů

• každá organizace si instaluje terminologický tezaurus ve své síti
• organizace registruje nový terminologický tezaurus v centrálním systému
• připojené tezaury navzájem sdílí data



Propojení přes centrální systém

 při přidávání termínu do terminologického tezauru může editor ověřit existenci stejného 
nebo podobného termínu v ostatních tezaurech

 centrální systém prověří všechny zdroje a nabídne vhodné termíny

 editor se rozhodne, zda chce některý termín rozšířit nebo odkázat

 centrální systém pravidelně kontroluje aktualizace mezi propojenými termíny nebo 
vznik nových termínů v jiných organizacích

• aktuálnost odkazů mezi termíny v různých tezaurech

• změny v odkazovaných autoritativních zdrojích

 systém tezauru kontroluje úkoly pro editory, upozornění na schválení, návrhy od 
veřejnosti (zobrazení v aplikaci nebo posílání e-mailem)



Propojení přes centrální systém



Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj národní infrastruktury 
pro prostorové informace (zkr. Katalog potřeb NIPI)

 strategický rámec: GeoInfoStrategie a Akční plán GeoInfoStrategie 
(opatření O06, O07, O08, O09, O24 a O30)

 hlavní cíl: soustředit na jednom místě konsolidované a strukturované 
požadavky uživatelů na prostorová data a služby a vytvořit nástroj na 
jejich správu

 aktuální stav
• v realizaci od 1.3.2018 do 31.8.2019
• hlavní řešitel: GEOREAL s.r.o., spoluřešitelé: T-MAPY s.r.o., VÚGTK, v. v. i., 

CEDA a.s.



Katalog potřeb NIPI



Katalog potřeb NIPI



Katalog potřeb NIPI – Webový portál



Katalog potřeb NIPI – Katalog zdrojů

 evidence dostupných zdrojů prostorových dat a služeb 
nad těmito daty spravovaných OVM na úrovni státní správy 
a krajské samosprávy

 základní informace o evidovaných datech a službách

 podrobné informace formou odkazů do metadatových 
systémů správců dat a služeb

 vazba do evidencí agend, životních situací, trendů, projektů 
a požadavků





Katalog potřeb NIPI – Katalog požadavků

 požadavky OVM a odborné veřejnosti na změny stávajících 
a pořízení nových zdrojů prostorových dat, služeb a s nimi 
spojených aplikací

 popis požadavku textem, nebo formou podrobné specifikace 
datového produktu

 životní cyklus požadavku s možností recenzování vybranými 
zástupci OVM a odborné veřejnosti

 vazby do ostatních sekcí Katalogu – možnost náhledu 
na řešenou problematiku z různých úhlů pohledu





Katalog potřeb NIPI – Katalog projektů

 evidence projektů v oblasti prostorových dat

 řízení životního cyklu projektu koordinátorem katalogu

 možnost otevření odborné diskuse / recenzování projektu formou 
připomínek nominovaných odborníků



Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)
 strategický rámec:

• Akční plán GeoInfoStrategie, verze z ledna 2017 – opatření O67 Rozvoj a pokračování aktivit projektu 
Digitální mapa veřejné správy (DMVS 2014+)

• Akční plán pro rozvoj digitálního trhu – opatření č. 1.04 Vybudování informačního systému technické 
infrastruktury veřejné správy (ISTI)

• Strategie implementace INSPIRE – plnění povinností viz příloha III/téma 6 – Veřejné služby a služby 
veřejné správy (mimo jiné i data o technické infrastruktuře) 

• Digitální strategie krajů
 hlavní cíle:

• vypracování JVF DTM na základě současného existujícího standardu VF XML DTM DMVS (vstupní 
dokument projektu)

• vývoj SW nástrojů pro správu, technickou podporu a rozvoj JVF DTM
• zajištění prostředí a podmínek pro zavedení JVF DTM do praxe (návrh části vyhlášky o technické 

mapě týkající se JVF DTM, metodické návody pro pořizování objektů JVF DTM ….)
 aktuální stav

• v realizaci od 1.7.2018 do 31.12.2019
• hlavní řešitel: GEOREAL s.r.o., spoluřešitelé: T-MAPY s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni



JVF DTM – historický vývoj
Výměnný formát XML DTM DMVS (NVF XML)

– Iniciativa krajů
• Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Zlínský kraj, Hlavní 

město Praha (IPR), Statutární město Brno (později)

– Hlavní cíle
• Formát geodetických zakázek

• Formát pro integraci okolních IS

• Jednotný formát pro sdílení dat DMVS

o Rozšiřitelný formát, v první fázi zaměřený na data DTM

 Zpracováno
• koncept výměnného formátu

• standard výměnného formátu

 Výstup
• standard VF XML DTM DMVS verze 

1.2.0.4

• vstup do projektu JVF DTM



Projekt JVF DTM – výsledky 

1) Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)

2) Návrh části vyhlášky o technické mapě týkající se JVF DTM

3) Vzorové soubory související s předpisy pro JVF DTM

4) Metodické návody pro pořizování objektů JVF DTM

5) SW nástroje pro správu, údržbu a technickou podporu JVF DTM

6) Portál JVF DTM

7) Rozšíření ontologického Katalogu objektů DTM

8) Data pro naplnění části projektu Terminologický tezaurus



JVF DTM - dokumentace objektů



Ontologický katalog

Ontologický katalog

- existuje vazba mezi objekty DM JVF DTM a ontologie

- výkladový slovník objektů DM JVF DTM

- je nedílnou součástí dokumentace JVF DTM





Portál JVF DTM

Návrh GUI



Projekt JVF DTM – co dál …

 realizace výsledků dle projektu JVF DTM

 příprava verze JVF DTM 1.4

 příprava JVF DTM pro potřeby projektu budování DTM ČR

Platforma pro budování DTM ČR



NaSaPO - Národní sada prostorových objektů

– strategický rámec: GeoInfoStrategie a Akční plán GeoInfoStrategie
• O38 Zpracování koncepce NaSaPO na základě podkladů získaných řešením 

opatření  O18, O34, O35, O40, O41 a O61 Akčního plánu GeoInfoStrategie

– hlavní cíl: připravit podklady pro stanovení legislativních, technických 
a institucionálních podmínek pro vznik NaSaPO, jak je popsána v hlavním 
dokumentu GeoInfoStrategie

– doba řešení: předpoklad max. 18 měsíců; rozhodnuto o řešení ve 2 etapách 
(I. etapa 7 měsíců, délka II. etapy bude upřesněna jako jeden z výstupů 
I. etapy)

– aktuální stav
• v realizaci I. etapa – příprava smlouvy s řešitelem; vypracování návrhu postupu řešení
• hlavní řešitel: ZČU v Plzni, spoluřešitelé GEOREAL s.r.o., T-MAPY s.r.o., 

a VÚGTK v.v.i. (inovační partnerství)



Projekt Vybudování ISTI
 úkol MV (odboru eGovernmentu) - plnění opatření č. 1.4 Akčního plánu pro rozvoj 

digitálního trhu (usnesení vlády ČR ze dne 17.10.2016 č. 917)
 cíle projektu

• vytvoření IS centrálního charakteru obsahujícího data o TI subjektů VS, který bude sloužit pro 
správu a využívání dat o TI vlastníky TI, VS a veřejností

• vytvoření a implementace JVF pro data o TI, který umožní efektivní správu 
a využívání dat o TI v agendách VS i pro zajištění potřeb uživatelů ISTI

• vytvoření garantovaných služeb nad daty o TI umožňujících jejich správu a využívání subjekty VS, 
vlastníky TI a veřejností

• propojení ISTI se stávajícími ISVS (např. ISÚI, ISKN, ISZR atd.)
 financování – IROP, výzva č. 26
 harmonogram projektu
o podání žádosti o podporu (3.Q 2017) 
o příprava návrhu legislativních úprav a prováděcích předpisů dle doporučení Studie proveditelnosti 

(1.Q 2017  – 4.Q 2019)
o konec přípravné fáze a zahájení realizace (1.Q 2019)
o konec realizační fáze a zahájení provozu ISTI (3.Q 2021)
o udržitelnost projektu (2026)



Koordinační role MV v rámci implementace INSPIRE  

 spolugesce MV za transpozici směrnice INSPIRE (2007-2009) 
 Strategie implementace INSPIRE

• MV je gestorem za Národní datovou sadu INSPIRE (NDSI) tématu 6 přílohy 
III směrnice INSPIRE Veřejné služby a služby veřejné správy:
o ropo-, plyno-, teplo-vody, kanalizační sítě, vodovodní systémy, elektrické vedení, 

sítě pro přenos dat/signálu/TV, zařízení pro ochranu ŽP, nakládání s odpady 
a skládky, veřejné/státní služby/zařízení

» úřady VS, obecné správní úřady, policejní služby, protipožární služby, požární stanice, 
hydranty, sirény, záchranná služba/stanice, přistávací plochy pro vrtulníky, místa civilní 
ochrany, vybavení první pomoci, vojenská obrana, kasárna, správní služby v oblasti 
vzdělávání, všechny úrovně vzdělávání, sociální služby, bydlení, péče o děti, charita 
a poradenství, …

• meziresortní pracovní skupina MV (GŘ HZS, PP ČR), MO, MPSV, MŠMT, MZdr a HK 
ČR vedená MV (oddělení geoinformatiky) s odbornou podporou MŽP (CENIA)

• MV správce ISSI, který bude sloužit pro naplňování všech povinností INSPIRE 
pro data III/6, legislativní ukotvení v připravované novele z. 123/1198 Sb.



Vazby mezi DTM ČR a ISSI

DTM ČR                                                       ISSI

Informační systém pro veřejné služby 
a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI)



http://www.geoinfostrategie.gov.cz

http://www.mvcr.cz/gis-aktivity.aspx

Děkuji za pozornost


