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Obsah prezentace

Interoperabilita v oblasti geoinformací jako součást interoperability veřejné 
správy v EU 

Rámec pro lokalizační/geoinformačná data a služby – EULF Blueprint:

• 5 okruhů a 19 doporučení

LIFO – Location Interoperability Framework Observatory

• Metoda a Pilotní ověření LIFO (2018-2020)

• Evropský monitoring LIFO (2020-2021) jako tematický doplněk National
Interoperability Observatory (NIFO)

Stav v ČR v mezinárodním srovnání

Poznatky a náměty
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/
european-union-location-framework-
eulf/eulf-blueprint

Metodická východiska: EIF a EULF Blueprint

Stanovuje 5 cílových oblastí a 19 doporučení pro 
interoperabilitu lokalizačních dat a služeb. 
Uvádí zdařilé příklady. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2017:134:FIN

https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-union-location-framework-eulf/eulf-blueprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:134:FIN
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-
union-location-framework-eulf/eulf-blueprint

https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-union-location-framework-eulf/eulf-blueprint


1. Sladění politik a strategií

Doporučení 1 Propojit strategie pro lokalizační data (geoinformace obecně) a 
eGovernment, resp. digitální správu/vládu, všemi politickými i legislativními 
prostředky

Doporučení 2 Zásady pro lokalizační data začlenit a obdobně uspořádat do 
širších pravidel pro data veřejné správy na všech jejích úrovních 

Doporučení 3 Zajistit, aby při zpracovávání  lokalizačních údajů byla 
uplatněna veškerá opatření na ochranu osobních údajů odpovídající právním 
požadavkům (GDPR)

Doporučení 4 Účinně využívat prostorových analýz aj. metod pro porozumění
polohy a území k tvorbě věcně podložených politik 

Doporučení 5 Při zadávání veřejných zakázek ohledně lokalizačních dat a 
souvisejících služeb používat přístup založený na normách a standardech v 
souladu s širšími standardy pro zadávání zakázek v oblasti ICT
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-1
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-2
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-3
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-4
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-5


2. Integrace digitální správy/vlády

Doporučení 6 Určit, kde lze digitální služby veřejné správy zjednodušit nebo 
transformovat pomocí geoinformací a nástrojů pro chápání polohy a území, a 
zavádět zlepšující opatření, která vytvářejí přínosy pro uživatele

Doporučení 7 Používat infrastruktury pro prostorová data (SDI) v digitálních 
veřejných službách a datových ekosystémech napříč sektory, úrovněmi státní 
správy a hranicemi, integrovaně s širší veřejnou datovou infrastrukturou a 
externími datovými zdroji

Doporučení 8 Přijmout otevřenou a na spolupráci založenou metodiku pro 
navrhování a zlepšení digitálních veřejných služeb pracujících s umístěním

Doporučení 9 Přijmout integrovaný přístup založený na poloze při sběru a 
analýze statistik o různých tématech a na různých úrovních vlády
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-6
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-7
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-8
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-9


3. Standarizace a opětovné použití

Doporučení 10 Přijmout společnou architekturu pro rozvoj digitálních řešení 
veřejné správy, usnadňující integraci geoprostorových požadavků

Doporučení 11 Opětovně vyžívat stávající autentické(referenční) údaje, 
datové služby a příslušná technická řešení, kde je to možné

Doporučení 12 Uplatňovat příslušné normy, aby se vyvinul 
jednotný/všeobecný přístup k modelování, sdílení a výměně prostorových 
dat s cílem usnadnit integraci do veřejných digitálních služeb

Doporučení 13 Správu kvality lokalizačních dat propojit se strategickými a 
organizačními cíli; stanovit odpovědnosti vůči podnikatelům a provozním 
uživatelům; uplatňovat přístup „vhodný pro účel“
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-10
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-11
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-12
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-13


4. Návratnost investic

Doporučení 14 Používat konzistentní a systematický přístup ke sledování 
výkonnosti lokalizačních služeb

Doporučení 15 Komunikovat přínosy integrace a využívání informací o poloze 
v digitálních veřejných službách

Doporučení 16 Usnadňovat využívání lokalizačních dat veřejné správy 
nevládními subjekty za účelem podpořit inovace v produktech a službách a 
umožnit vytváření pracovních míst a růst
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-15
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-15
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-16


5. Řízení, partnerství a schopnosti

Doporučení 17 Zavádět na všech úrovních správy integrované řízení procesů 
pořizování a správy lokalizačních informací, umožňující, aby na společném cíli
spolupracovali různí vládní i nevládní aktéři

Doporučení 18 Účinně se sdružovat pro zajištění úspěšného rozvoje a 
využívání infrastruktur prostorových dat

Doporučení 19 Investovat do komunikace a dovedností s cílem zajistit 
dostatečnou připravenost a schopnosti, které povedou ke zlepšením ve 
využívání informací o poloze v digitálních veřejných službách a podpoří 
příležitosti růstu
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-17
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-18
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/recommendation-19
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LIFO – cílové oblasti 
a indikátory

5 cílových oblastí je monitorováno pomocí 45 indikátorů rozdělených tak, aby byla 
zajištěna srovnatelná váha oblastí a přitom byla zohledněna všechna doporučení.                                              
Sekundární indikátory - odkazy

9 Primary indicators

Policy and Strategy
Alignment
5 Recommendations

Policy and Strategy
Alignment
5 Recommendations

Digital Government
Integration
4 Recommendations

Digital Government
Integration
4 Recommendations

9 Primary indicators 1 Secondary 
indicator

Standardisation 
and Reuse
4 Recommendations

Standardisation 
and Reuse
4 Recommendations

8 Primary indicators 3 Secondary 
indicators

Return on Investment
3 Recommendations

Return on Investment
3 Recommendations

6 Primary indicators 1 Secondary 
indicator

Governance, 
Partnerships & 
Capabilities
3 Recommendations

Governance, 
Partnerships & 
Capabilities
3 Recommendations

7 Primary indicators 1 Secondary 
indicator4.5. 2021 e-GIVS 2021
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Pilotní ověřování dotazníků a metod 
pro monitoring  LIFO – 2019, Příklad 



Pilotní monitoring LIFO   za účasti 10 států
podzim 2019
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Interpretace editory -> reference a vyjasňování situace, př.
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LIFO CZ Fact sheet - ukázka konsolidace 
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Výsledky LIFO 2019 publikovány
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/location-interoperability-

framework-observatory-lifo
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Zdařilé příklady
Souhrn výsledků 
pilotního LIFO 

e-GIVS 2021



Slabiny ČR – nekonzistence info.zdrojů o stavu

Druhotné indikátory 
(označené S) odkazují na další 
publikované zprávy a 
tematické monitoringy,     ALE

• neúčast ČR v některých průzkumech;  
• zastaralé informace;  málo textů v odpovídající 

angličtině;
• zúžený resortní pohled/zájem namísto  popisu 

situace v ČR;
• nefunkčnost nebo malá výkonnost  příslušného 

národního portálu – kontaktního místa pro ČR 

4.5. 2021

e-GIVS 2021 17



Závěry
• Zajišťování mezinárodní interoperability i vytváření přeshraničně 

poskytovaných služeb se staly realitou

• V letech 2019-2020 probíhal pilotní monitoring LIFO za účasti 10 
států, vč. ČR

– Situace v ČR v mnoha ohledech nadprůměrná, navíc

– praktické poznatky z ČR využity při revizi monitoringu:                           
k úpravě modelů, nástrojů i procesu LIFO.

– Zbytečné propady ČR kvůli sekundárním indikátorům !

• LIFO tematicky specifickou součástí nového monitoringu NIFO –
National Interoperability Observatory (od podzimu 2020) 

• Vzhledem k významné roli CAGI v oblasti vzdělávání věnovat 
pozornost provázání národních vzdělávacích programů a 
evropských vzdělávacích aktivit, viz http://www.eo4geo.eu/surveys/
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http://www.eo4geo.eu/surveys/


LIFO CZ = zrcadlo Vaší (spolu)práce
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Význam CAGI a Nemofora

- Zprostředkování různých perspektiv a hledisek
- Informování o strategických, právních i praktických novinkách a 

realizacích
- Osvěta a (vazba na) vzdělávání

!!!    Možnost zapojení do konsolidace zprávy LIFO CZ 2020
během   května 2021



Děkuji za pozornost
Těším se na spolupráci

Eva.Pauknerova@cuzk.cz

http://inspire.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/isa2/actions/elise_en

https://ec.europa.eu/isa2

mailto:Eva.Pauknerova@cuzk.cz
http://geoportal.cuzk.cz/
http://geoportal.cuzk.cz/
http://geoportal.cuzk.cz/


LIFO 2020 – final steps

• MONTH MILESTONE 
• May Validation of country factsheets complete 
• June / July Publication of country factsheets and European state 

of play report in Joinup
• June / July Release of interactive dashboard to display results 
• July Presentation and discussion of LIFO 2020 results at 

internal participants webinar 
• July / August Publication of EULF Blueprint update (v5) with 

updated state of play and new best practices from LIFO 2020  
• September LIFO 2020 public webinar 
• October EULF Blueprint public webinar 
• October INSPIRE 2021 Online Conference 
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