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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 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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Návrh GeoInfoStrategie 

  vize a globální cíl - v souladu s národními strategickými 
dokumenty 

 strategické cíle pro 4 základní oblasti prostorových informací 

 (v souladu se Strategickým rámcem rozvoje eGovernmentu 2014+ a  
 s využitím principů čtyřvrstvé architektury eGovernmentu ) 

• služby veřejné správy  
• národní infrastruktura pro prostorové informace 
• prostorová data 
• legislativa, koordinace 

 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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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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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 

 

 



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 vyžadují 
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. 



 

Chceme vybudovat národní infrastrukturu včetně sdílených služeb pro prostorové 
informace jako podpůrnou infrastrukturu pro tvorbu, správu, využívání 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. 

Strategický cíl 2: Vybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správu a 

propojení datového fondu prostorových informací veřejné správy 

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 
 



 

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 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. 

Strategický cíl 3: Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových 

dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností 

Specifický cíl 3.3: Vytvoření národní sady prostorových objektů - NaSaPO 



 

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 
(zejména ve veřejné správě). 

Strategický cíl 4: Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění a oblasti 

prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání 

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 
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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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Další postup 

1. Akční plán 

 opatření pro první období implementace 

 projekt Příprava Akčního plánu, tj. rozpracování GeoInfoStrategie 

 

2. Implementační plán 

 projekt Implementace GeoInfoStrategie bude realizován dle 
harmonogramu zpracovaného v rámci Akčního plánu 



Děkuji za pozornost 


