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Návrh věcného záměru 

zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace 

Návrh věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace (dále též 
„Návrh“) je předkládán na základě bodu III/1/b) usnesení vlády České republiky ze dne 
27. července 2020 č. 799, k informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje 
infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020.  

Návrh představuje plnění strategického cíle 4.2 Připravit nový regulační rámec pro oblast 
prostorových informací Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České 
republice do roku 2020 (dále též „Strategie“), schválené usnesením vlády České republiky ze 
dne 8. října 2014 č. 815. Doporučení pro regulování oblasti prostorových dat komplexně 
zvláštním zákonem (nikoliv novelizací stávajících právních předpisů) vyplynulo z Komplexní 
analýzy stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace (Mazel, 2017), která 
byla zpracována jako plnění strategického cíle 4.1 Strategie. Z provedené analýzy vyplynulo, 
že „jednotlivé právní normy zabývající se prostorovými daty a informacemi neobsahují obecně 
použitelné zásady sdílení a poskytování dat a další principy, které by měly být pro tuto oblast 
práva zpracovány jednotně a dostatečně obecně na to, aby je bylo možno aplikovat napříč 
speciálními zákony. Současná právní úprava je roztříštěná, místy nejednoznačná 
a nevymahatelná.“ Výsledkem realizace předmětné aktivity bude vytvoření základního rámce 
a nastavení podmínek i pro naplňování strategie Digitální Česko v oblasti prostorových 
informací, konkrétně dílčích cílů 3.2 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu, 3.7 Rozvoj 
a provoz základních služeb, 5.9 Propojený datový fond, 5.10 Veřejný datový fond a 5.11 Rozvoj 
a provoz informačních systémů spravujících prostorová data Informační koncepce České 
republiky (dále též „IK ČR“).  

Odborné pojmy s adjektivem „prostorový“1 jsou používány v řadě oborů a mají proto více 
definic a interpretací. Jedna z mnoha používaných definic2 uvádí, že „Prostorová data jsou data 
s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi, přičemž údaje o poloze v prostoru 
jsou vyjádřeny zpravidla ve formě souřadnic a topologie.“ Prostorové informace jsou informace 
získané interpretací prostorových dat a vztahů mezi nimi. 

Veřejná správa využívá prostorové informace ve stavební činnosti a plánování investic, 
v územním plánování, při ochraně životního prostředí, v dopravě, regionálním rozvoji, 
zemědělství, zdravotnictví, při řešení daňových potřeb státu, v oblasti evidence a správy 
majetku, pro ochranu kulturního dědictví aj. Prostorové informace mají mimořádný význam 
pro zajišťování bezpečnosti a obrany státu, ochranu obyvatelstva, pro předcházení haváriím 
a živelním pohromám a řešení mimořádných situací. Některé prostorové informace 
o nemovitostech a pozemcích důležitých pro obranu a bezpečnost státu se zobrazují podle údajů 
poskytnutých Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra pro objekty Ministerstva vnitra, 
organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra, Policií České republiky, 
Hasičským záchranným sborem České republiky, Bezpečnostní informační službou a Úřadem 

 
1 V tomto dokumentu představuje pojem „prostorový“ synonymum k pojmům „geoprostorový“ a „geografický“. 
2 Terminologický výkladový slovník pro potřeby realizace Akčního plánu Strategie 
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pro zahraniční styky a informace. Aktuální, jednotné a rychle dostupné prostorové informace 
jsou nezbytné pro kvalitní operační a krizové řízení na všech úrovních.  

Efektivní pořizování, sdílení a využívání prostorových dat a služeb nad prostorovými daty 
podporuje soustava zásad, znalostí, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských 
zdrojů, která se označuje jako infrastruktura pro prostorové informace. V řadě zemí je 
infrastruktura pro prostorové informace definována a specifikována národními právními 
předpisy, v České republice doposud ucelené, přehledné, systematické a formálně 
zakotvené stanovení národní infrastruktury pro prostorové informace schází. 

 
Obr. 1 Schéma národní infrastruktury pro prostorové informace 

Dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií umožnil a vyvolává i mnohem 
větší rozsah prací s prostorovými informacemi a jejich využívání v životě celé společnosti. 
V současné době probíhá řada projektů, které svými výsledky významně podpoří rozvoj 
národní infrastruktury pro prostorové informace. Jsou to například budování digitálních 
technických map krajů (dále též „DTM“) jako základních součástí Digitální mapy veřejné 
správy (dále též „DMVS“), na které spolupracují veřejná správa a soukromý sektor (vlastníci 
dat o technické infrastruktuře), nebo aktivity z oblasti Koncepce zavádění BIM3 v České 
republice. Česká republika tak bude disponovat novými kvalitními prostorovými daty, které 
obohatí současnou datovou základnu národní infrastruktury pro prostorové informace, budou 
k užití celou společností, v agendách veřejné správy i ve službách nad prostorovými daty 
vytvořených třetími stranami, přičemž třetími stranami se zde rozumí sektory mimo veřejnou 

 
3 BIM … Building Information Management/Modelling 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBVJ9YSTM)



3 

správu a veřejnost (občana), tedy komerční sféra, neziskové organizace, nevládní organizace, 
školství, výzkumné instituce atd.  

Za účelem podpory rozvoje služeb s přidanou hodnotou třetími stranami, ve prospěch orgánů 
veřejné správy i veřejnosti, je žádoucí přístup k prostorovým informacím usnadnit. Prostorová 
data a služby nad prostorovými daty produkované veřejnou správou je nezbytné poskytovat 
jednotně, přehledně, srozumitelně a ve strojově čitelném formátu.  

Popsaný vývoj klade zásadně nové požadavky na úpravu podmínek pro nakládání 
s prostorovými daty. V tuto chvíli však neexistuje jednotné místo pro přístup k informacím 
o existujících prostorových datech a službách nad prostorovými daty nebo probíhajících 
aktivitách, legislativních předpisech, metodikách atd., neexistuje jednotný standardizovaný 
popis disponibilních prostorových dat a služeb nad prostorovými daty, včetně popisu obsahu 
a struktury dat a služeb, kvality dat a sběru dat, a neexistuje právní rámec pro zajištění 
nadresortní součinnosti. Ve výsledku tak není možno jednoduše prostorová data z jednotlivých 
resortních informačních systémů získat a vzájemně propojovat tak, aby vytvořená prostorová 
informace představovala žádoucí „přidanou hodnotu“.  

Stát nekoordinovaně vynakládá finanční prostředky na pořizování prostorových dat, avšak tato 
činnost nepřináší z hlediska celkových potřeb veřejné správy takový efekt, jakého by bylo 
možno dosáhnout při stanovení jasných pravidel pro sběr a správu takto pořízených dat a jejich 
integraci. Za současného stavu je prakticky nemožné zjistit skutečné celkové náklady na 
aktivity v oblasti prostorových informací, neboť tyto nejsou nijak sledovány. Pro řízení celého 
procesu pořizování, správy a zpřístupňování prostorových dat v rámci veřejného sektoru je 
nezbytně nutné náklady na produkci konkrétního produktu nebo služby veřejné správy umět 
transparentně vyčíslit, analyzovat je a porovnat je s přínosy. Aby bylo možno přínosy vůbec 
identifikovat, je nutno minimálně uvnitř veřejné správy identifikovat konkrétní agendy 
a činnostní role, které jednotlivé produkty a služby využívají, a v jaké kvalitě jsou pro výkon 
veřejné správy zapotřebí. 

Společnou prioritní potřebou veřejné i komerční sféry je řešit dostupnost základních 
prostorových dat nejvyšší úrovně podrobnosti, která budou obrazem reálného stavu území celé 
České republiky a která budou legislativně ukotvena, budou mít definovány procesy pořízení, 
správy, aktualizace a poskytování a budou závazným podkladem nejen pro výkon veřejné 
správy, ale i pro potřeby celé společnosti. 

Pro vyřešení problémů týkajících se dostupnosti, kvality, uspořádání, zpřístupnění a sdílení 
prostorových dat, která jsou společná pro celou řadu oblastí v gesci veřejné správy a vznikají 
na různých úrovních orgánů veřejné správ, jsou nezbytná opatření pro zajištění efektivního 
pořizování, výměny, sdílení, přístupu a používání interoperabilních prostorových dat 
a služeb nad prostorovými daty.  

Pro podporu efektivního využívání prostorových dat stát musí aktivně řídit a ovlivňovat přístup 
k informacím shromážděným v informačních systémech subjektů veřejného sektoru, nastavit 
pravidla, způsoby a formy zpřístupňování dat z informačních systémů veřejné správy. Celý 
proces zpřístupňování dat je třeba promyšleně a koncepčně řídit z centra, samozřejmě při 
respektování principu subsidiarity. Zároveň je třeba zohledňovat platná omezení při 
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zpřístupňování dat vyplývající z autorského práva, z oblasti problematiky GDPR, zajištění 
bezpečnosti a obrany státu apod. 

Hlavním cílem návrhu zákona je tedy právní ukotvení národní infrastruktury pro prostorové 
informace a sjednocení podmínek pro zajištění efektivního pořizování, správy, aktualizace, 
poskytování, sdílení a využívání prostorových informací nejen v agendách veřejné správy, ale 
i třetími stranami a tím podpořit konkurenceschopnost České republiky a maximálně využít 
jejich ekonomický potenciál. Je třeba nastavit a zajistit zejména koordinaci aktivit v oblasti 
prostorových informací a stanovit role a povinnosti všech zúčastněných, a to kompetenčním 
vymezením orgánů veřejné moci. V neposlední řadě je třeba stanovit správu a vedení 
informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace (dále též „IS NIPI“), 
který je centrálním informačním systémem veřejné správy a základním nástrojem pro zajištění 
popisované interoperability v oblasti prostorových informací. 

Cílem zákona tak bude ukládat povinnost jednotlivým orgánům veřejné moci do IS NIPI uvádět 
základní metadatové informace o prostorových datech, službách a projektech, které jsou v jejich 
gesci. 

I. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže, základní 
zásady, které jsou do nich zapracovány, a účel, který je jimi sledován 

Vzhledem k mimořádnému významu prostorových informací především pro ochranu 
obyvatelstva, předcházení živelním pohromám a zajištění ochrany životního prostředí, navrhla 
Evropská komise na počátku 21. století zřídit Infrastrukturu pro prostorové informace 
v Evropském společenství (INSPIRE), která má napomáhat tvorbě politik a činností, které 
mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí. INSPIRE a další existující 
mezinárodní normy v oblasti prostorových informací představují základní mezinárodní 
regulační rámec pro oblast prostorových informací. 

Obecná pravidla pro zřízení INSPIRE, která je zřizována nad infrastrukturami pro prostorové 
informace budovanými a rozvíjenými jednotlivými členskými státy EU, byla stanovena 
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro 
prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Navazující prováděcí 
předpisy INSPIRE, které jsou vytvářeny v transparentním procesu za účasti odborníků z celé 
Evropy, stanoví technické podmínky pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových 
dat a služeb založených na prostorových datech, podmínky přístupu k těmto souborům 
a službám, technické specifikace a povinnosti síťových služeb, jsou po schválení ze strany 
členských států a Evropským parlamentem postupně vydávány Evropskou komisí. V rámci EU 
jsou tak pro uvedený účel vytvářeny předpoklady pro zajištění přístupu k prostorovým 
datům a souvisejícím síťovým službám, specifikovaným ve směrnici INSPIRE, tak, aby 
bylo možné jejich využívání přes hranice států a v celé EU. S cílem zajistit dosažení 
mezinárodní interoperability prostorových dat byla ze strany EU zavedena prováděcí pravidla 
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INSPIRE ve formě technické normy (CEN/ISO řada 19100) nebo mezinárodní technické 
standardy Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC)4 a World Wide Web Consortium (W3C)5. 

Přehled vydaných nařízení: 
− NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, 
− NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby, 
− NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu 
k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům 
a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek, 

− NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1088/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby, 

− NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad 
prostorových dat a služeb prostorových dat, 

− NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat, 

− NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1311/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat, 

− NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat, 

− PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1372 ze dne 19. srpna 2019, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde 
o sledování a podávání zpráv, 

− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 
o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících 
s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 
2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 
a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS. 

V oblasti dopravy se na prostorová data vztahuje SMĚRNICE ITS 2010/40/EU ze dne 
7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční 
dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. V ČR byla transponována novelizací zákona 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dalším nařízením Rady EU a EP vztahujícím se na 
prostorová data v oblasti dopravy je Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 
16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury. 

Na prostorová data a prostorové informace se rovněž vztahuje SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech 

 
4 Open Geospatial Consortium – mezinárodní standardizační organizace založená na dobrovolné shodě za účelem 

spolupráce na vývoji a implementaci standardů pro prostorová data a služby 
5 World Wide Web Consortium – mezinárodní konsorcium pro vývoj standardů pro World Wide Web 
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a opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o otevřených datech), která 
stanoví právní rámec pro opakované použití informací veřejného sektoru. Mezi ně patří 
zeměpisné, katastrální, statistické nebo právní informace, které mají v držení subjekty 
veřejného sektoru nebo veřejné podniky, a údaje z výzkumu financovaného z veřejných 
prostředků. Cílem je posílit socioekonomický potenciál informací veřejného sektoru, např. 
snadnější dostupností těchto informací pro začínající podniky a malé a střední podniky, 
zvýšením poskytování dynamických dat a datových souborů s obzvláště vysokým 
hospodářským dopadem a podporou hospodářské soutěže a transparentnosti na informačním 
trhu. Evropská komise stanovila seznam datových souborů s vysokou hodnotou, které by 
měly být zpřístupněny ve strojově čitelných formátech a zdarma prostřednictvím API. Mezi 
vybranými šesti tematickými kategoriemi je jako první uvedena kategorie prostorové 
údaje. Je třeba rozšiřovat publikování otevřených prostorových dat a otevřených služeb 
nad prostorovými daty jako otevřených dat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

Evropská strategie pro data, představená v letošním roce, navrhuje přijmout opatření týkající 
se správy údajů, přístupu k údajům a jejich opětovného použití pro účely sdílení údajů 
mezi podniky a veřejnou správou; dát k dispozici ve větší míře data veřejného sektoru tím, že 
se v celé EU zpřístupní datové soubory s vysokou hodnotou a umožní jejich bezplatné opětovné 
využití. Evropská unie plánuje vytvořit jednotný trh s daty, na němž: 

− se data mohou pohybovat v celé EU a mezi odvětvími ve prospěch všech, 
− jsou plně dodržována evropská pravidla, zejména ochrana soukromí a osobních údajů, 

jakož i pravidla hospodářské soutěže, 
− jsou pravidla pro přístup a využívání dat spravedlivá, praktická a jasná. 

V České republice byla směrnice INSPIRE transponována v gesci Ministerstva životního 
prostředí zákonem č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů. Směrnice o otevřených datech byla do českého právního řádu 
transponována v gesci Ministerstva vnitra novelizací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

Veškeré systémy a služby pro oblast prostorových informací jsou součástí právních předpisů 
upravujících celkový obraz eGovernmentu, tedy zákonů: 

− č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

− č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 
a to s ohledem na: 

− všechny systémy pro oblast prostorových informací jsou agendové informační systémy, 
vykonávající agendu prostorových informací, 

− využívání tzv. referenčního rozhraní veřejné správy pro výměnu údajů mezi ISVS, 
− využívání centrálního místa služeb pro publikaci služeb oblasti prostorových informací. 

Základní národní regulační rámec oblasti prostorových informací je tvořen právními 
předpisy, které však specifikují pouze některé základní kompetence, postupy, požadavky na 
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dílčí komponenty národní infrastruktury pro prostorové informace, rozsah, obsah a kvalitu 
datového fondu. Mezi zásadní patří: 

− zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů6,  
− zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších 

předpisů, 
− zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
− nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů 

a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

− vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů,7 
− zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
− ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 
− zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 
− zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, 
− zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti 

výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 
6 v zákoně je transponována Směrnice EP a Rady č. 2007/2/ES ze 14. 3. 2007 o zřízení infrastruktury pro 
prostorové informace v ES (INSPIRE) 
7 v zákoně je transponována Směrnice EP a Rady 2003/98/3 ze 17. 11. 2003 o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru (PSI) 
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− zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

− nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanovují požadavky 
na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, 

− zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, 
− nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, 

− nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve 
znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Z uvedeného je zřejmé, že na informační systémy tvořené prostorovými daty se vztahují jak 
všeobecná pravidla související s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem ICT, tak 
i specifické právní normy. 

II. Zhodnocení stávající právní úpravy zahrnující rozbor skutečného 
stavu 

Právní úprava České republiky v současnosti nemá ucelené, přehledné, systematické a současně 
závazné legislativní ukotvení národní infrastruktury pro prostorové informace ve formě 
soustavy zásad, znalostí, institucionálních opatření, technických specifikací, technologií, dat 
a lidských zdrojů. Stávající právní předpisy specifikují pouze některé kompetence, postupy 
a požadavky na dílčí komponenty národní infrastruktury pro prostorové informace, včetně 
pravidel pro sdílení a poskytování. Nejsou tak vytvořeny nadresortní podmínky pro účelný 
a efektivní sběr, pořizování, zpracovávání, správu, sdílení a využívání prostorových informací 
a zajištění a poskytování garantovaných služeb pro potřeby výkonu agend veřejné správy. 

Existující právní rámec pro oblast prostorových informací není dostatečný, je nejednoznačný 
a nesourodý. V rámci aktivit rozvoje prostorových informací narážíme na stávající složitost, 
resp. nesourodost, právních předpisů pro pořízení, sběr, předávání, správu, garantování, 
publikování a podmínky poskytování prostorových informací, byť obecně je výměna dat 
a údajů řešena v zákoně 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a v novele 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, dokonce se zárukou údajů i z jednotlivých 
agendových informačních systémů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBVJ9YSTM)



9 

Současný stav práv a povinností v oblasti prostorových informací byl hodnocen jak v rámci 
procesu vypracování Strategie, tak v rámci v roce 2017 návazně vypracované Komplexní 
analýze stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace (dále též 
„Analýza“).  

V rámci prací na Strategii bylo identifikováno, že stávající regulační rámec oblasti 
prostorových informací není v současných podmínkách dostačující, neboť je tvořen právními 
předpisy, které specifikující pouze některé základní kompetence, postupy, požadavky na dílčí 
komponenty národní infrastruktury pro prostorové informace, rozsah, obsah a kvalitu jejího 
datového fondu. Nejsou stanovena jasná pravidla pro sdílení a poskytování prostorových dat 
a služeb nad prostorovými daty, která je třeba navázat na odpovídající finanční zabezpečení 
údržby a rozvoje datového fondu; je obtížný sběr informačních podkladů o území – problémem 
je nízká ochota poskytovat prostorová data, obtížná vymahatelnost apod. Problémem je 
i nízká znalost a úroveň dodržování již existující legislativy v oblasti správy a využívání 
prostorových informací. Chybí jednotná a akceptovaná terminologie v oblasti prostorových 
informací na národní úrovni. Pro zvýšení kvality a efektivity veřejných služeb státu v oblasti 
prostorových informací poskytovaných celé společnosti je třeba, aby stát důsledněji, aktivně 
a koncepčně upravil a řídil podmínky pro přístup k prostorovým datům z informačních 
systémů veřejné správy, a to v rámci stávajícího eGovernmentu. 

Analýza, která byla zpracována v únoru 2017, se týkala právních předpisů ve smyslu 
normativním, nikoli jejich skutečné aplikace v rámci výkonu veřejné správy či v soukromé 
sféře. V rámci Analýzy byly identifikovány další dotčené předpisy, jejichž přehled je součástí 
materiálu Hodnocení dopadů regulace, kapitoly 1.3 Popis existujícího právního stavu. Dotčené 
právní předpisy byly analyzovány a rozděleny na: 

− klíčové: předpisy, které buď obsahují právní úpravu týkající se prostorových dat ve 
velké míře, obsahují duplicity či jiné zásadní problémy, které je třeba de lege ferenda 
odstranit, anebo naopak skýtají velký potenciál k dalšímu rozvoji národní infrastruktury 
pro prostorové informace, byť se (zatím) prostorovými daty nezabývají, 

− podpůrné: předpisy, které obsahují alespoň nějakou úpravu týkající se prostorových 
dat či informací, respektive agendy s prostorovým potenciálem) a  

− méně významné (předpisy, které se prostorových dat a informací nedotýkají vůbec 
nebo jen velmi okrajově. 

V rámci Analýzy byly ve vztahu k ostatním právním předpisům v oblasti prostorových dat 
a informací posouzeny klíčové předpisy: 

− zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,  

− vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů,  
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− vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů,  

a byly identifikovány a popsány základní problémy, které je nutno legislativně ošetřit: 

1. Chybí obecná zákonná platforma pro práci s prostorovými daty a informacemi. 
Legislativa je v oblasti prostorových informací poměrně omezená a roztříštěná. Chybí 
sjednocující zákonná platforma, která by stanovila obecné požadavky na práci 
s prostorovými daty a informacemi napříč veřejnou správou i v soukromé sféře. 

2. Není jasně stanoven gestor problematiky na úrovni ústředních orgánů státní 
správy. K rozvoji národní infrastruktury pro prostorové informace tak schází jasná 
koordinační role jednoho subjektu, jehož kapitola státního rozpočtu by zároveň 
poskytovala prostor pro transparentní financování rozvojových aktivit. Za gestora 
předmětné problematiky dat se doporučuje stanovit Ministerstvo vnitra, které má 
potřebný přesah do všech odvětví veřejné správy. Zároveň je třeba nalézt kompromis 
mezi širokým (a dle požadavků norem EU také bezplatným) přístupem k otevřeným 
datům, ochranou soukromí vlastníků nemovitostí a ochranou autorských práv. Je třeba 
respektovat specifika některých oblastí pořizování prostorových dat a informací – např. 
z hlediska bezpečnosti státu, bezpečnosti civilního letectví apod. 

3. Není dostatečně zakotven princip sdílení dat. Ukázalo se, že málokterý právní 
předpis, který se prostorovými daty zabývá, řeší otázku sdílení dat. V době digitalizace 
veřejné správy je sdílení dat naprosto klíčové a je proto de lege ferenda potřeba tento 
princip široce uplatňovat.  

Klíčové postavení v oblasti zpřístupňování prostorových dat mezi ostatními předpisy 
zaujímá směrnice INSPIRE8, respektive její implementace prostřednictvím zákona 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a jeho prováděcích 
vyhlášek. Zprostředkování prostorových dat dle uvedeného zákona se týká témat, která 
mohou být využita pro tvorbu politik v oblasti životního prostředí, principy směrnice 
jsou však obecně použitelné. Do budoucna je tedy na místě zvážit implementaci 
základních principů INSPIRE na veškerá prostorová data, tj. i na ta prostorová data, 
která nejsou směrnicí INSPIRE dotčena. Účinné provádění INSPIRE v České republice 
rovněž postrádá sankční mechanismus, který by zajistil naplňování předmětu úpravy. 
Inspirací v tomto může být například implementace INSPIRE na Slovensku, kde zákon 
č. 3/2010 Z. z., o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ve znění zákona 
č. 362/2015 Z. z., stanoví okruh správních deliktů za nesplnění povinnosti 
zpřístupňování.  

Je tedy na místě zvážit implementaci základních principů INSPIRE vycházejících 
z mezinárodních ISO norem 

 
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace 
v Evropském společenství (INSPIRE) 
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− prostorová data sbírat a vytvářet jen jednou a vést je na takové úrovni a tam, 
kde je to nejefektivnější;  

− umožnit jejich sdílení dalšími úrovněmi veřejné správy;  
− zprostředkovat bezešvé kombinování prostorových dat z různých zdrojů 

a mezi více uživateli a aplikacemi;  
− usnadnit vyhledávání dostupných prostorových dat a posouzení, zda jsou 

vhodná pro daný účel; 
− zpřístupnit podmínky pro poskytování a sdílení prostorových dat a stanovit 

je tak, aby nebránily jejich rozsáhlému využívání. 
na veškerá prostorová data, tj. i na ta prostorová data, která nejsou směrnicí INSPIRE 
dotčena. 

4. Není jasně definována vymahatelnost a chybí stanovení sankcí. Ani implementace 
směrnice INSPIRE do českého právního řádu prostřednictvím zákona č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace o životním prostředí, neobsahuje sankce. Za nedodržování 
povinnosti ke zpřístupňování prostorových dat tedy nehrozí žádný postih.  

Kromě výše uvedeného byly v rámci analýzy potvrzeny některé oblasti duplicitního 
pořizování či zpracování prostorových dat.  

Problematická je i nejednotnost v používání (definicích) některých pojmů.  

Vytvoření odpovídajícího regulačního rámce je klíčové pro odstranění doposud přetrvávajících 
problémů v dané oblasti za dodržení mezinárodních závazků České republiky, jak potvrzují 
zkušenosti těch členských států Evropské unie, které samostatným zastřešujícím zákonem pro 
oblast prostorových informací transponovaly směrnici INSPIRE tak, že principy nakládání 
s prostorovými informacemi v oblasti životního prostředí zobecnily a rozšířily na celou oblast 
prostorových informací. 

Předkládaný návrh je v souladu se směrnicí EU 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném 
použití informací veřejného sektoru, která je do českého právního řádu transponována 
novelizací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

III. Návrh věcného řešení 

Na základě vyhodnocení stávajícího regulačního rámce, které vychází z Analýzy (viz kapitola 
II), a s ohledem na cíle, kterých se chce dosáhnout, byly posuzovány jednotlivé varianty 
věcného řešení (viz závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, která je samostatnou částí 
tohoto materiálu). Ze závěru posouzení jednotlivých variant, které byly při přípravě věcného 
záměru zvažovány, včetně vyhodnocení důsledků nepřijetí navrženého řešení, vyplývá, že věc 
nelze řešit jinak než novou zákonnou úpravou. 

Varianty řešení  

Obecné hodnocení dopadů regulace uvedených oblastí bylo provedeno s ohledem na požadavek 
dosažení účelu (cílů) návrhu věcného záměru zákona. Na základě tohoto požadavku byly 
vyhodnoceny tyto varianty. 
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Varianta č. 1: (ponechání stávající právní úpravy beze změn – nulová varianta) 

Nepřijetím žádné právní úpravy zůstane zachován nevyhovující stav a podmínky pro rozvoj 
národní infrastruktury pro prostorové informace, které však byly vyhodnoceny jako 
neuspokojivé vzhledem k identifikovaným problémům současného stavu a aktuálním potřebám 
rozvoje prostorových informací a služeb.  

Varianta č. 2: (novelizace dotčených stávajících právních předpisů) 

Neakceptování koncepce sledované návrhem věcného záměru zákona a využití pouze 
některých oblastí jeho předmětu, provedení novelizace některých stávajících právních předpisů. 
Tato varianta představuje nesystémové (nekomplexní) řešení vyhodnoceného stavu, ponechání 
současného neoptimalizovaného a nejednotného systému. Řešení pouze některých oblastí může 
sice přinést dílčí zlepšení dané oblasti, ale nelze tímto způsobem dosáhnout optimalizovaného 
a harmonizovaného systému generujícího efektivní a standardizovaná řešení a zajišťujícího 
maximálně možný rozvoj prostorových dat a služeb nad těmito daty ve prospěch agend veřejné 
správy, včetně optimálního zapojení a využití potenciálu všech účastníků národní infrastruktury 
pro prostorové informace. 

Varianta č. 3: (příprava návrhu nového zákona) 

Tato varianta představuje přípravu návrhu nového zákona, který bude komplexní 
a systematickou právní úpravou podmínek za účelem dosažení uvedených cílů. Návrh nového 
zákona bude na základě provedené analýzy doprovázen návrhem novel relevantních právních 
předpisů. 

Varianty řešení vycházejí z vyhodnocení dopadů jednotlivých oblastí věcného řešení, které 
byly detekovány pro nezbytnou právní úpravu sledující dosažení účelu (cílů) návrhu věcného 
záměru zákona. 

Doporučená varianta 

Vzhledem k aktuálnímu stavu národní infrastruktury pro prostorové informace a potřebám 
agend veřejné správy v oblasti prostorových informací a služeb, lze jako jedinou účelnou 
a celospolečensky nejpřínosnější označit variantu č. 3 – příprava návrhu nového zákona 
v rozsahu navrhovaném ve věcném záměru zákona. 

IV. Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu 

Vzhledem k dříve uvedenému se navrhuje příprava návrhu nového zákona o národní 
infrastruktuře pro prostorové informace – s účinností od roku 2024, v rozsahu daném 
návrhem věcného záměru zákona, a tím vytvořit obecný nadresortní regulační rámec oblasti 
prostorových informací, který bude oporou pro implementaci výše uvedených principů. Přijetí 
zastřešujícího zákona pro oblast prostorových informací bude doprovázeno novelizací 
relevantních právních předpisů, neboť cílem je harmonizace stávajícího regulačního rámce pro 
oblast prostorových informací. 
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Nový zákon o národní infrastruktuře pro prostorové informace bude obsahovat 
zejména: 

1. věcné vymezení národní infrastruktury pro prostorové informace včetně stanovení 
souvisejících pojmů, 

2. ustanovení koordinačního subjektu národní infrastruktury pro prostorové informace, 
3. stanovení povinných účastníků národní infrastruktury pro prostorové informace, 
4. definování informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace, 
5. zařazení prostorových informací do datového fondu veřejné správy, 
6. stanovení ostatních součástí národní infrastruktury pro prostorové informace, 
7. podpora vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti prostorových informací, 
8. stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové informace. 

Ad 1 – k věcnému vymezení národní infrastruktury pro prostorové informace: 

Vymezení národní infrastruktury pro prostorové informace spočívá v ukotvení pozice národní 
infrastruktury pro prostorové informace v rámci národní architektury eGovernmentu 
veřejné správy České republiky jako podpůrné infrastruktury pro efektivní tvorbu, správu, 
aktualizaci, využívání a publikování prostorových informací a sdílení služeb pro prostorové 
informace (s využitím služeb referenčního rozhraní) k zajištění garantovaných služeb 
veřejné správy České republiky nad prostorovými daty a dosažení tak maximálně možného 
synergického efektu k odstranění duplicit a neefektivních řešení. Definováním národní 
infrastruktury pro prostorové informace jako soustavy politik, zásad, znalostí, technických 
specifikací, institucionálních opatření, technologií, dat, služeb a lidských zdrojů dojde 
k vymezení základních principů a nástrojů pro budování, správu a užití národní infrastruktury 
pro prostorové informace, kterými jsou například efektivnost, interoperabilita, důvěryhodnost 
a bezpečnost, otevřenost a transparentnost, technologická neutralita a uživatelská přívětivost. 

K zajištění interoperability a standardizace prostorových informací a služeb nad těmito daty 
v rámci národní infrastruktury pro prostorové informace, včetně plnění mezinárodních závazků, 
jimiž je Česká republika vázána v oblasti prostorových informací a služeb, je nezbytné za 
normativní základ stanovit soustavu norem ISO pro informační technologie a prostorové 
informace a související oblasti, např. informační modelování staveb. Předmět zákona bude 
nicméně zaměřen na prostorové informace v užším smyslu slova. Cílem navrhované právní 
úpravy je mimo jiné nastavit podmínky, procesy, povinnosti a integrační služby a vazby 
nezbytné pro využívání elektronických dokumentací staveb jako zdroje pro odvozování 
prostorových dat a integraci informačních systémů veřejné správy pro správu prostorových dat 
s informačními systémy veřejné správy pro správu informačních modelů staveb, aniž by ovšem 
tento zákon zasahoval do kontextu správy, pořizování a využívání informačních modelů staveb. 

Služby budou publikovány prostřednictvím Centrálního místa služeb a vyměňovány mezi 
agendami prostřednictvím referenčního rozhraní. 
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Ad 2 – k ustanovení koordinačního subjektu národní infrastruktury pro prostorové 
informace: 

Formální institucionální zakotvení Ministerstva vnitra jako subjektu koordinujícího rozvoj 
národní infrastruktury pro prostorové informace, stanovení jeho práv a povinností, které se 
týkají zejména koordinace významných aktivit v oblasti prostorových informací, dodržovaní 
závazných pravidel pro zpracování a sdílení standardizovaných metadatových záznamů 
o prostorových informacích a jejich zdrojích, vyhodnocování a optimalizace zpracovávaných 
projektů pro pořízení prostorových dat nebo služeb nad těmito daty, koordinace přípravy 
právních předpisů z oblasti prostorových informací, apod. 

Ad 3 – ke stanovení povinných účastníků národní infrastruktury pro prostorové 
informace: 

Definování jednotlivých skupin účastníků národní infrastruktury pro prostorové 
informace (veřejná správa, výzkumné a vzdělávací instituce, komerční sféra, neziskové 
nevládní organizace, veřejnost) a přiřazení jednotlivých rolí, práv a povinností při tvorbě, 
správě, aktualizaci, sdílení (s využitím referenčního rozhraní) a využívání prostorových 
informací a služeb v rámci národní infrastruktury pro prostorové informace. 

Ad 4 – k definování informačního systému národní infrastruktury pro prostorové 
informace: 

Vymezení informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace jako 
stěžejního nástroje na podporu koordinace rozvoje národní infrastruktury pro prostorové 
informace, určeného pro vytváření a správu centrální evidence, obsahujícího standardizovaný 
metadatový popis dostupných prostorových dat a služeb nad prostorovými daty, včetně 
informací o obsahu, struktuře, kvalitě a pořízení dat, jako nástroje pro sběr a vypořádání 
požadavků na prostorová data a služby a nástroje pro koordinaci projektů v oblasti prostorových 
informací; stanovení práv a povinností subjektů. 

Ad 5 – k zařazení prostorových informací do datového fondu veřejné správy: 

Významnou součástí národní infrastruktury pro prostorové informace je garantovaný 
standardizovaný harmonizovaný datový fond prostorových informací, který je nezbytným 
předpokladem pro zabezpečení rozvoje elektronizace veřejné správy, agendových informačních 
systémů i komerčních aplikací a řešení životních situací občanů. Jeho tvorba a správa je 
ovlivňována pravidly a principy základního rámce národní infrastruktury pro prostorové 
informace. Na pořizování, správu a aktualizaci dat je vynakládána největší část finančních 
prostředků nezbytných pro komplexní správu informačních systémů veřejné správy. 
Nedostupnost některých prostorových informací požadované podrobnosti, kvality a závaznosti, 
jejich vícenásobné a nekoordinované pořizování, včetně potřeby dosažení požadované úrovně 
standardizace a interoperability, vyústilo v požadavek na existenci garantovaných 
prostorových dat národního významu nejvyšší požadované přesnosti, podrobnosti 
a aktuálnosti, které budou základním podkladem k odvozování dat nižší úrovně podrobnosti. 
Data budou mít stanoveného správce a editora. Povinnosti a práva správců a editorů budou 
stanoveny regulačním rámcem i s odkazem na současné povinnosti dle zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech. Činnosti související s řešením vedení garantovaných 
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prostorových dat nejvyšší požadované přesnosti, podrobnosti a aktuálnosti budou koordinovány 
v rámci mezirezortní součinnosti. V zájmu obrany a bezpečnosti České republiky bude též 
koordinována správa prostorových informací o objektech důležitých pro obranu a bezpečnost 
státu (zejména o nemovitostech a pozemcích), které se budou spravovat podle údajů 
poskytnutých Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra pro objekty Ministerstva vnitra, 
organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra, Policií České republiky, 
Hasičským záchranným sborem České republiky, Bezpečnostní informační službou a Úřadem 
pro zahraniční styky a informace. 

Ad 6 – ke stanovení ostatních součástí národní infrastruktury pro prostorové informace: 

Jedním z nástrojů ke koordinaci aktivit v oblasti prostorových informací v rámci národní 
infrastruktury pro prostorové informace, určeným k vytvoření komunikačního kanálu, zajištění 
jednotného přístupu k prostorovým datům a službám, optimalizaci parametrů projektů a sdílení 
informací, je existence jednotného přístupového místa (rozhraní) ve formě národního 
geoportálu. 

K zajištění provázanosti jednotlivých součástí národní infrastruktury pro prostorové informace 
se jako zcela nezbytná jeví existence prostředí pro sdílení a efektivní využívání prostorových 
informací ve formě vhodné integrační platformy - národní integrační platformy pro 
prostorové informace, která bude vybudována jako nedílná součást referenčního 
rozhraní. 

Pro účely harmonizace a zpřístupnění autoritativních datových zdrojů vzniklých na základě 
využití metody informačního modelování staveb a souvisejících postupů digitalizace procesů 
ve vystavěném prostředí pro efektivní podporu agend veřejné správy i soukromého sektoru je 
nutnou podmínkou zřízení integrační platformy pro modelování vystavěného prostředí, 
jakožto nedílné součásti referenčního rozhraní. 

Ad 7 – k podpoře vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti prostorových informací: 

Budování a rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace není myslitelný bez 
zabezpečení adekvátně odborně připravených lidských zdrojů včetně jejich celoživotního 
vzdělávání v oblasti prostorových informací. K tomu je nezbytné, aby ministerstva, spolu 
s dalšími ústředními orgány státní správy a orgány územní samosprávy, v mezích své 
působnosti vytvářela podmínky pro realizaci a rozvoj vzdělávání, zejména v oblasti 
dalšího vzdělávání, a zvyšování kompetencí v oblasti prostorových informací. 

Ad 8 – ke stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové informace: 

Stanovení jasných pravidel a zásad pro pořizování, správu, aktualizace, sdílení a využívání 
prostorových informací a služeb zabezpečujících maximální efektivitu a odstranění duplicit. 
Stanovení principu bezúplatného sdílení a poskytování prostorových informací a služeb 
(vytvářených zejména za použití veřejných prostředků) mezi orgány veřejné správy a subjekty 
podílejícími se na výkonu jednotlivých agend veřejné správy a principu reciprocity využívání 
obsahu národní infrastruktury pro prostorové informace jejími účastníky. Bude použito ohlášení 
agendy pro prostorové informace dle navrhovaného zákona v registru práv a povinností, kde 
budou definovány datové struktury prostorových informací, pravidla, koordinační role, 
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vydefinovány kompetence úřadů, činnostní role atd. Věcným ohlašovatelem a správcem této 
agendy bude Ministerstvo vnitra. 

Na základě připravovaného modelu sdílených služeb, kterými se poskytují tzv. služby veřejné 
správy jako garantované veřejné služby poskytované pro samotnou veřejnou správu nebo pro 
její adresáty, bude využito současných principů propojeného nebo veřejného datového 
fondu – v závislosti na typu prostorové informace. 

Navrhované řešení je plně v souladu s ústavním pořádkem, s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána, a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 
v Evropské unii. Zamýšlené technické specifikace pro národní infrastrukturu pro prostorové 
informace nejsou v rozporu s požadavky INSPIRE a požadavky v rámci členství České 
republiky v NATO, směrnice využívají stejnou sadu mezinárodních a evropských norem třídy 
ISO 19100. 

Pro financování bude využito i výzev Integrovaného regionálního operačního programu (dále 
též „IROP“) 2021+, jejichž konkrétní znění bude teprve zveřejněno. 

Za vynucování zákonem stanovených povinností bude odpovědno Ministerstvo vnitra. Aby 
byla regulace účinná, bude muset zákon upravovat sankce editorů za případné porušení zákona. 
Důležitým vynucovacím prostředkem, který bude navrhovaná právní úprava obsahovat, bude 
stanovení závazných lhůt pro editaci příslušných údajů do informačního systému národní 
infrastruktury pro prostorové informace. Přestupky bude projednávat a taktéž vymáhat 
Ministerstvo vnitra, stejně tak bude ve stanovené oblasti vykonávat kontrolu. 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí České republiky, její sociální dopady a dopady na životní 
prostředí 

Dopady a přínosy nelze na národní úrovni spolehlivě vyjádřit a ani odhadnout číselným 
způsobem. Chybí jakákoliv relevantní celostátní srovnávací základna veřejného a soukromého 
sektoru, která by číselně a především dostatečně spolehlivě vyjádřila současné časové, finanční 
a materiálové výdaje (ovlivňující sociální dopady a životní prostředí) na pořizování, správu 
a sdílení prostorových informací. V rámci Strategie jsou sice popsány věcné dopady, avšak 
neexistuje žádné jejich číselné vyjádření. 

Na straně Ministerstva vnitra vzniknou náklady spojené se zajištěním nové kompetence 
koordinačního subjektu národní infrastruktury pro prostorové informace, s vynucováním 
zákonem nově stanovených povinností a projednáváním přestupků (náklady na personální 
zajištění, rozšíření odpovědného pracoviště o 2 služební místa), a náklady na vybudování 
(v odhadované výši 100 mil. Kč), správu a rozvoj (v odhadované výši do 20 mil. Kč/rok) 
národní integrační platformy pro prostorové informace. 

Další dopad návrhu zákona na státní rozpočet představují náklady související s vybudováním 
národního geoportálu, jako nadstavby nad existujícím národním geoportálem INSPIRE, 
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v odhadované výši do 20 mil. Kč a roční náklady na jeho správu a rozvoj ve výši do 2 mil. Kč 
(náklad na straně zákonem stanoveného správce národního geoportálu). 

Na straně Ministerstva průmyslu a obchodu byly odhadnuty náklady na vybudování integrační 
platformy pro modelování vystavěného prostředí ve výši do 100 mil. Kč s následnými ročními 
náklady na její správu, provoz, údržbu a rozvoj do 10 mil. Kč. 

Na straně Ministerstva dopravy vzniknou náklady v souvislosti se správou a aktualizací metadat 
ve výši 1 mil. Kč/rok. 

Navrhovaná právní úprava nebude pro ústřední orgány státní správy představovat stanovení 
nových povinností nad rámec těch současných9, nově však dalším orgánům veřejné moci 
přinese povinnost oznamovat do informačního systému národní infrastruktury pro prostorové 
informace základní metadatové informace o prostorových datech a službách nad prostorovými 
daty v jejich gesci, požadavky na prostorová data a služby nad prostorovými daty a informace 
o nově připravovaných projektech v oblasti prostorových informací. V rámci rozvoje 
uvedeného informačního systému bude zajištěno, že orgány veřejné moci budou mít možnost 
zpřístupnit svá metadata automatizovaně, prostřednictvím katalogové služby s respektováním 
na evropské úrovni zavedeného standardu s tím, že metadata budou zároveň splňovat standard 
zavedený na národní úrovni – národní metadatový profil10. Pro ústřední orgány státní správy 
nebude navrhovaná právní úprava představovat povinnost vytvářet nová prostorová data. 

Následující text úmyslně nezmiňuje pojem „přesnost“ prostorových dat a namísto něho používá 
pojem „věrohodnost“. Veřejné geoportály totiž často uvádějí pouze číselné údaje o přesnosti 
prostorové reprezentace, ty však v číselně vyjádřené formě neodpovídají skutečné prostorové 
poloze objektu, jak ji může svými smysly a rozumem vnímat člověk. 

Pro vyjádření přínosu zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace byla 
identifikována níže uvedená hlediska: 

1. Doba potřebná na vyhledání prostorových dat nebo prostorové informace v informačních 
systémech veřejné správy, a to obvykle z několika samostatných zdrojů různých 
ústředních orgánů státní správy s celorepublikovou působností. 

2. Porovnání obsahu a věrohodnosti takto vyhledaných prostorových informací 
a rozhodnutí, které a jakým způsobem je využít. 

3. Vyhledání prostorové informace v informačních systémech subjektů soukromého 
sektoru, posouzení věrohodnosti a způsobu využití vyhledaných prostorových informací. 

4. Osobní rozhodnutí o použití vyhledané informace pro veřejné anebo soukromé účely, tj. 
pro veřejnoprávní akt ve správním nebo soudním rozhodnutí, anebo soukromé právní 
jednání ve smlouvě, dohodě apod. 

5. Sdílení vyhledané informace ve veřejném anebo soukromém sektoru předepsaným 
doručovacím způsobem. 

6. Právní následek sdílené informace ve veřejném anebo soukromém sektoru částečně 
spojený s osobní odpovědností za úspěch nebo neúspěch. 

 
9 Stanovených mimo jiné usnesením vlády České republiky ze dne 27. července 2020 č. 799, k informaci o realizaci 
Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020. 
10 https://geoportal.gov.cz/c/document_library/get_file?uuid=368cf4c5-b3c1-4e31-a233-
f38987dc715c&groupId=10138 
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Odhad časové úspory dosažené v případě realizace zamýšlených zde výše uvedených aktivit 
a dosažení cílového stavu: 

Ad 1 – Vyhledání prostorových dat nebo prostorové informace bude možné z jediného nově 
vybudovaného přístupového místa – časová úspora nejméně 40%. 

Ad 2 – Odpadá porovnání obsahu a věrohodnosti vyhledané informace – časová úspora 
100%. 

Ad 3 – Vyhledání prostorové informace v informačních systémech subjektů soukromého 
sektoru, posouzení věrohodnosti a způsobu využití vyhledaných prostorových 
informací – odpadá posouzení věrohodnosti a způsobu využití, časová úspora 
nejméně 30%. 

Ad 4 – Odpadá, anebo se významně omezí, rozsah osobního rozhodnutí o použití vyhledané 
informace – časová úspora nejméně 20%. 

Ad 5 – Elektronické sdílení vyhledané informace ve veřejném anebo soukromém sektoru – 
časová úspora nejméně 20%. 

Ad 6 – Právní následky (úspěch nebo neúspěch) sdílené informace ve veřejném anebo 
soukromém sektoru; je provázen absencí osobní odpovědnosti za výsledek – časově 
beze změny. 

Není třeba spekulovat s celkovým odhadem relativních úspor z účinnosti právních změn, je-li 
jisté, že tyto časové a finanční úspory budou oproti současnému stavu výrazné nejen ve 
veřejném a soukromém sektoru, ale i v mezinárodním kontextu, v technologické a právní 
úspěšnosti státu v celosvětovém hospodářství. 

Vytvoření podmínek pro koordinovaný rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace 
umožní veřejné správě nejen úsporněji a efektivněji vykonávat své každodenní úkoly, ale též 
rychle a účinně jednat v nenadálých a krizových situacích, jakými jsou např. živelní 
pohromy, havárie nebo epidemie.  

Budou rovněž nastaveny podmínky ke konsolidaci dat v databázích veřejné správy, čímž dojde 
ke zvýšení jejich celkové kvality, tj. úplnosti, přesnosti a konzistence. To především znamená 
snížení chybovosti dat, které se projeví v úspoře nákladů, které jsou nyní vynakládány na 
jejich odstranění. 

Kvalitní prostorová data a informace budou konzistentně, bezpečně, transparentně 
k dispozici těm uživatelům, kteří k nim mají mít přístup a potřebují je k efektivnímu zajištění 
agend veřejné správy nebo řešení životních situací. 

Přijetí zákona o národní infrastruktuře prostorových informací je nezbytným základním krokem 
pro legislativní ukotvení mandátu koordinačního subjektu pro vytvoření podmínek (prostředí) 
umožňujících sledování vynaložených prostředků na pořízení a správu prostorových dat 
z veřejných rozpočtů. Základním nástrojem pro sledování vynaložených prostředků je 
informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace, který bude evidovat 
komplexní seznam disponibilních prostorových dat a služeb veřejné správy a projekty v oblasti 
prostorových informací. 

Lépe dostupná kvalitní prostorová data mohou zlepšit rozhodovací procesy obchodních 
společností, jejich ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost a mohou přispět 
k vytvoření nových pracovních příležitostí. Umožnění využívání prostorových informací 
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veřejné správy třetími stranami umožní rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou a podpoří 
konkurenceschopnost sektoru informačních a komunikačních technologií v České republice. 

Sociální dopady: 

Přijetí zákona o národní infrastruktuře prostorových informací výrazně zlepší životní podmínky 
všech občanů tím, že zjednoduší jejich často opakované (někdy i stresující) životní situace. 
Podmínkou úspěšnosti však je především srozumitelnost zákonných pojmů a textů ustanovení 
tak, aby občané nebyli zbytečně odkázáni na různící se právní názory nebo ve sporech dokonce 
na znalecké posudky. Tuto zásadní podmínku zatím náš právní řád splňuje jen v omezené míře. 

Dopady na životní prostředí: 

Přijetí zákona o národní infrastruktuře prostorových informací výrazně zlepší podmínky 
upravené především zákonem o ochraně krajiny a přírody a mnoha zákonů bezprostředně 
souvisejících. Jednotnou formou elektronizace prostorových dat se také nahradí dosavadní 
materiálové náklady spojené s ukládáním ve fyzicky objemném prostředí budov (technické 
dokumentace a archivy) a s jejich manipulací a dopravou z místa na místo. 

I přes náklady a dopady spojené se zavedením uvedených opatření se předpokládají 
významné finanční úspory mnohonásobně převyšující počáteční náklady, včetně přínosu 
spočívajícím ve zkvalitnění služeb nad prostorovými informacemi, a to zejména 
v důsledku odstranění duplicitní tvorby, sběru a správy prostorových informací, 
využíváním závazných norem a standardů zajišťujících vyšší kompatibilitu 
a interoperabilitu systémů. V neposlední řadě k výrazným úsporám dojde i maximální 
možnou optimalizací významných projektů v oblasti prostorových informací před jejich 
vlastní realizací. 

VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhované řešení nečiní žádné rozdíly, pokud jde o pohlaví fyzické osoby, tzn., že se týká 
stejným způsobem mužů i žen. Tím je respektován požadavek na zákaz diskriminace 
vyplývající z mezinárodního práva, který je, pokud jde o oblast státního občanství, formulován 
výslovně v čl. 5 odst. 1 Evropské úmluvy o státním občanství. 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení 
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Žádné z navrhovaných řešení se nedotýká oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik 

Přijetí zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace má z hlediska potenciálních 
korupčních rizik několik pozitivních dopadů: 
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‒ zvýšení transparentnosti rozhodování veřejné správy na základě garantovaných 
a sdílených prostorových dat a služeb nad prostorovými daty, 

‒ omezení korupčního prostředí přípravou (optimalizací) projektů v oblasti prostorových 
informací před zadáváním veřejných zakázek využitím informačního systému národní 
infrastruktury pro prostorové informace, odstraněním duplicitních řešení a vynakládání 
tak finančních prostředků na tvorbu již existujících dat a služeb, stanovením jasných 
pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové informace,  

‒ eliminace realizace účelových (jednoúčelových) řešení institucionálním zakotvením 
subjektu koordinujícího rozvoj národní infrastrutury pro prostorové informace včetně 
jednoznačného vymezení jeho pravomocí a rolí, 

a odpovídá cílům Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022, neboť garantuje 
koordinovaný a systematický přístup proti všem formám korupce na všech úrovních řízení 
státu. 

Navrhovaná právní úprava nezakládá žádná nová korupční rizika. 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava významným způsobem pozitivně mění podmínky pro sběr, 
pořizování, zpracování, správu, sdílení a využívání prostorových informací z území České 
republiky, a to i ve vztahu k prostorovým informacím využitelným pro potřeby zajišťování 
obrany státu a bezpečnosti, krizového řízení a integrovaného záchranného systému. 
Předpokládá se, že v oblasti standardizace prostorových dat a služeb majících dopad na 
bezpečnost a obranu státu dojde větším rozsahem implementace mezinárodních norem ke 
zvýšení interoperability na národní i mezinárodní úrovni. V zájmu obrany a bezpečnosti České 
republiky bude též koordinována správa prostorových informací o objektech důležitých pro 
obranu a bezpečnost státu (zejména o nemovitostech a pozemcích), které se budou spravovat 
podle údajů poskytnutých Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra pro objekty Ministerstva 
vnitra, organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra, Policií České republiky, 
Hasičským záchranným sborem České republiky, Bezpečnostní informační službou a Úřadem 
pro zahraniční styky a informace. 
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