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Motto…

• Proces řízení a správy společnosti závaznými legislativními 
předpisy, které pro veřejnou správu, místní samosprávy, instituce i 
řadové občany generuje ze strany státu řadu povinností. 
Jestliže stát plnění povinností pod sankcemi vyžaduje, je 
nezbytně nutné vytvořit předem odpovídající podmínky a 
prostředí pro plnění stanovených povinností.

• Z tohoto pohledu je nezastupitelná role každého státu dnes 
také v oblasti pořizování, správě a poskytování relevantních a 
garantovaných základních geografických dat. 

• Kvalita rozhodovacích procesů je v mnoha případech ovlivněna 
kvalitou a dostupností geografických dat.

• Zvyšování odpovědnosti za kvalitu rozhodovacích procesů i 
vůči případným právním reklamacím.
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Strategický cíl č.3 GeoInfoStrategie

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

• je nezbytné stanovit datové sady prostorových dat, která 
potřebuje veřejná správa pro svoji činnost,

• je nutné stanovit způsob jejich pořízení, správy, aktualizace a 
také závaznosti, včetně určení správců a gestorů za tato data,

• je třeba zajistit standardizaci dat a jejich interoperabilitu, a to 
včetně zohlednění závazných mezinárodních norem.

• dlouhodobě není uspokojivě řešena problematika základních 
dat s vícenásobným využitím.

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO)
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Národní sada prostorových objektů - definice

➢ jsou základní 3D geografická data stanovené nejvyšší úrovně přesnosti a 
podrobnosti prostorové reprezentace a jsou součástí propojeného datového 
fondu veřejné správy,

➢ vytváří základní geometricko-topologický model skutečného stavu území a 
slouží k odvozování dat nižší úrovně podrobnosti,

➢ jsou garantována, tedy:
o jsou pořizována a spravována podle jednotných pravidel a ve 

stanovené kvalitě,
o jsou známého původu a mají pořizovatele, garanta a gestora,
o jsou obnovitelná v prostoru i čase,

➢ jsou pořizována neduplicitně, pro vícenásobné využití,
➢ zohledňují vlastnické vztahy v území,
➢ jsou pořizována primárně pro potřeby veřejné správy a podporují potřeby 

soukromoprávních subjektů a veřejnosti.

Komplex dat o území a prostředků pro jejich sběr, správu a využívání
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Pozice NaSaPO v NIPI
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Pozice NaSaPO v NIPI

Modifikované schéma návrhové zprávy zákona o NIPI

CAGI, GIVS 2021, 3. a 4.května 2021



NaSaPO zdroj základních garantovaných geodat
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Garantovaná geodata - definice

➢ záznamy ve veřejných seznamech v co nejlepší míře shodné
s objekty reálného světa a umožňují zajištění jednotných vlastností
nejen prostorové identifikace evidovaných údajů pro výkon agend
veřejné správy,

➢ jsou zajištěny procesy účinné reklamace prokazatelně nesprávných
údajů ve veřejných seznamech, což zásadně ovlivňuje transparentnost a
srozumitelnost výkonu veřejné správy.
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Závěr

Pro primární sběr základních geografických dat je nezbytné:

➢ Využití veškerých dostupných kapacit společnosti (finančních,

technických, odborných,…) pro pořízení, vedení a vícenásobné využívání

garantovaných základních geodat

➢ Sjednotit způsoby hodnocení kvality a optimalizace potřebného obsahu

základních geodat (např. skutečného stavu v území a evidovaného stavu

v katastru,…)

➢ Nastavení řízeného toku základních geodat a zamezení opakovaného

sběru geodat

➢ Akcent na sjednocení dokumentací výsledků zeměměřických činností

(sjednocení parametrů kvality zadávací dokumentace pro výsledky

zeměměřických činností ve veřejném zájmu i pro vlastní potřebu např GDSPS a GP

NaSaPO chápeme jako ucelený koncept řešení klíčových problémů a 

výzev české geomatiky v oblasti základních geografických dat
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