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1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Věcný záměr zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 
Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti:  
1. leden 2024 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem je vytvořit obecný nadresortní regulační rámec oblasti prostorových informací, který 
bude oporou pro efektivní pořizování, správu, aktualizaci a využívání prostorových dat 
a služeb nad prostorovými daty v agendách veřejné správy i pro potřeby celé společnosti. 

Cílem zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace je zejména: 
− věcné vymezení národní infrastruktury pro prostorové informace včetně stanovení 

souvisejících pojmů, 
− ustanovení koordinačního subjektu národní infrastruktury pro prostorové informace, 
− stanovení povinných účastníků národní infrastruktury pro prostorové informace, 
− definování informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace, 
− zařazení prostorových informací do datového fondu veřejné správy, 
− stanovení ostatních součástí národní infrastruktury pro prostorové informace, 
− podpora vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti prostorových informací, 
− stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové informace. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Na straně Ministerstva vnitra vzniknou náklady spojené se zajištěním nové kompetence 
koordinačního subjektu národní infrastruktury pro prostorové informace a náklady spojené 
s vynucováním zákonem nově stanovených povinností a projednáváním přestupků (náklady 
na personální zajištění (zřízení 2 nových služebních míst), 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, jako nedílné součásti referenčního 
rozhraní.  

Další dopad návrhu zákona na státní rozpočet představují náklady na straně novým zákonem 
stanoveného správce národního geoportálu v odhadované výši do 20 mil. Kč související 
s vybudováním národního geoportálu a náklady ve výši do 2 mil. Kč/rok na jeho správu 
a rozvoj. 

Na straně Ministerstva průmyslu a obchodu byly odhadnuty náklady na vybudování 
integrační platformy pro modelování vystavěného prostředí, jako součásti referenčního 
rozhraní, ve výši do 100 mil. Kč s následnými ročními náklady na jeho správu, provoz, 
údržbu a rozvoj do 10 mil. Kč. 
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Na straně Ministerstva dopravy vzniknou náklady v souvislosti se správou a aktualizací 
metadat ve výši 1 mil. Kč/rok. 

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 
a v neposlední řadě k výrazným úsporám dojde i maximální možnou optimalizací 
významných projektů v oblasti prostorových informací před jejich vlastní realizací. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Návrh zákona podpoří uvolnění a využití velkého ekonomického potenciálu prostorových 
dat, a to nejen ve vztahu k využití ve veřejné správě, ale významnou měrou také podpoří 
rozvoj činnosti třetích stran. Harmonizací prostorových dat v souladu s mezinárodními 
standardy a dosažení jejich interoperability bude podpořena konkurenceschopnost České 
republiky. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Nový zákon představuje základ právního, organizačního i technologického rámce, který 
umožní, aby s využitím služeb veřejné správy nad prostorovými daty mohly vznikat a být 
provozovány nové služby a produkty třetích stran. Tyto nové služby nebo produkty budou 
kombinací vstupů, způsobem zpracování vstupů, formou zpřístupnění nebo dalšími způsoby 
zvyšovat informační potenciál zdrojových služeb veřejné správy a tím zvyšovat příležitosti 
a konkurenceschopnost podnikatelského prostředí a zvyšovat inovační potenciál České 
republiky. 

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 
veřejné správy třetími stranami umožní rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou a podpoří 
konkurenceschopnost sektoru informačních a komunikačních technologií v České republice. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Územním samosprávným celkům vznikne 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. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Předkládaný návrh věcného záměru zákona nebude mít dopady na sociální oblast. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 
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Nový zákon zajistí podmínky pro zvýšení informovanosti o národní infrastruktuře pro 
prostorové informace, podpoří transparentnost veřejné správy, umožní zvýšení počtu služeb 
veřejné správy využívajících prostorové informace, zvýší a zjednoduší dostupnost 
prostorových dat pro VaVaI. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ano 

Novým zákonem bude nastavena důsledná koordinace všech aktivit v dané oblasti. To bude 
představovat významné přispění k podpoře rozvoje i dosažení efektivity všech v ní 
probíhajících procesů, zejména pořizování, správy, aktualizace, využívání a sdílení 
prostorových dat, která mají všeobecně uznávaný přímý i nepřímý vliv na životní prostředí. 
Nový zákon přispěje ke zkvalitnění a rozšíření datové základny národní infrastruktury pro 
prostorové informace, ke zlepšení a zjednodušení přístupu k ní. Tím dojde ke zlepšení 
podmínek ochrany životního prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh neobsahuje korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Navrhovaná právní úprava významným způsobem pozitivně mění podmínky pro sběr, 
pořizování, zpracování, správu, sdílení a využívání prostorových informací z území České 
republiky využitelných i pro potřeby zajišťování bezpečnosti a obrany státu, krizového řízení 
a integrovaného záchranného systému. Implementací mezinárodních norem a standardů 
dojde ke zvýšení interoperability v uvedených oblastech na národní i mezinárodní úrovni. 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Věcný záměr zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace 

1.2. Definice problému 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií umožnil a vyvolává mnohem větší rozsah 
prací s prostorovými informacemi a to jak v oblasti veřejné správy, tak v komerční sféře. 
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 může využívat prostorové informace pro zajišťování ochrany životního 
prostředí, v dopravě, regionálním rozvoji, územním plánování, stavební činnosti, zemědělství, 
při řešení daňových potřeb státu, v oblasti státní statistiky, evidence a správy majetku, správy 
a rozvoje území apod. Prostorové informace mají mimořádný význam pro zajišťování 
bezpečnosti a obrany státu, prevenci kriminality, ochranu obyvatelstva, předcházení živelním 
či antropogenním (průmyslovým) pohromám. 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 pro zahraniční styky 
a informace. Aktuální, jednotné a rychle dostupné prostorové informace jsou nezbytné pro 
kvalitní operační a krizové řízení na všech úrovních. 

Pořízení a aktualizace prostorových dat používaných veřejnou správou představuje soubor 
dlouhodobých, odborně, technicky, organizačně a finančně náročných úkolů. Do tohoto 
dlouhodobého procesu vstupují skutečné a nepřetržité změny v území, měnící se požadavky 
uživatelů, potřeba harmonizace datových sad na různých úrovních rozlišení podrobností, 
možnosti technologií a další vlivy.  

1.2.1. Národní infrastruktura pro prostorové informace 

Efektivní pořizování, sdílení a využívání prostorových dat a prostorových informací 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. 

 
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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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.  

Obecná pravidla pro zřízení INSPIRE (vycházející z mezinárodních ISO norem), 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 tedy byla zavedena 
prováděcí pravidla INSPIRE (nařízení INSPIRE jsou platná ve všech zemích EU) 
a technické normy (CEN/ISO řada 19100) nebo mezinárodní technické standardy Open 
Geospatial Consortium, Inc. (OGC)3 a World Wide Web Consortium (W3C)4.  

Směrnice INSPIRE je primárně zaměřena na široké spektrum oblastí dat, která mohou být 
využita pro tvorbu politik v oblasti životního prostředí, její principy jsou však obecně 
použitelné. To se potvrzuje v praxi těch evropských států, které transponovaly směrnici 
INSPIRE samostatným zákonem (např. Slovenská republika transponovala směrnici 
INSPIRE přijetím nového zákona č. 3/2010 Z. z., o národnej infraštruktúre pre priestorové 
informácie). Ukazuje se, že implementace základních principů INSPIRE (mezinárodních norem 
a standardů) na veškerá prostorová data, tj. i na ta prostorová data, která nejsou směrnicí 
INSPIRE dotčena, důsledná koordinace a stanovení legislativního rámce pro danou oblast 
významně přispívají k efektivitě všech v ní probíhajících procesů. 

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. V průběhu implementace principů směrnice INSPIRE do 
národního prostředí se potvrdilo, že je účelné rozšířit principy INSPIRE nad rámec 34 témat 
prostorových dat směrnicí INSPIRE řešených a na jejich základě pak národní infrastrukturu pro 
prostorové informace (NIPI) koordinovaně rozvíjet. 

Základními principy pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace tedy jsou:  

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

spolupráce na vývoji a implementaci standardů pro prostorová data a služby 
4 World Wide Web Consortium – mezinárodní konsorcium pro vývoj standardů pro World Wide Web 
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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.  

 
Obr. 1 Schéma národní infrastruktury pro prostorové informace 

1.2.2. Koordinace rozvoje národní infrastuktury pro prostorové informace 

Tvorba, správa a využívání prostorových informací, které jsou na základě právních předpisů 
nebo praktických potřeb vytvářeny různými resorty, a také územními orgány veřejné správy, 
probíhá v současné době roztříštěně a bez dostatečné koordinace z centrální úrovně.  

Na budování a využívání národní infrastruktury pro prostorové informace se různým způsobem 
a různou měrou podílejí veřejná správa (ústřední orgány státní správy, orgány územní 
samosprávy, bezpečnostní složky státu, složky IZS, …), profesní samospráva, výzkumné 
a vzdělávací instituce, komerční sféra, neziskové nevládní organizace i občané, přičemž 
dotčené subjekty vystupují v jedné i více rolích (vlastník, správce, provozovatel, pořizovatel, 
uživatel apod.). Významnou roli při budování národní infrastruktury pro prostorové informace 
hraje veřejná správa, neboť velké množství prostorových dat vzniká v procesech agend 
a informačních systémů veřejné správy. 
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Množství prostorových informací, které jsou v současné době k dispozici, ať už jako výstup 
činnosti veřejné správy (např. informace katastru nemovitostí, registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí, o dopravní infrastruktuře, územně analytické podklady), nebo jako výstup 
činnosti komerčních subjektů (např. data o technických sítích správců technické infrastruktury) 
je stále větší, avšak ve většině případů doposud není k dispozici ucelený přehled existujících 
prostorových informací ani služeb nad nimi poskytovaných, včetně popisu obsahu 
a struktury dat, kvality dat, sběru dat a vynaložených nákladů; není známo, jaké prostorové 
informace a za jakých podmínek jsou komu dostupné. V praxi tak dochází k opakovanému 
pořizování obdobných či dokonce stejných prostorových informací různými 
organizacemi, k jejich neefektivní aktualizaci atp. Na druhé straně některé významné 
prostorové informace chybí (např. informace o bytech). V tuto chvíli neexistuje jednotné místo 
pro přístup k existujícím prostorovým informacím, není možno jednoduše prostorové 
informace z jednotlivých resortních informačních systémů vzájemně propojovat tak, aby 
vytvořená informace představovala žádoucí přidanou hodnotu. Pro odstranění tohoto 
neduhu 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, vydefinovány kompetence úřadů, činnostní role atd. Věcným 
ohlašovatelem a správcem této agendy bude Ministerstvo vnitra. 

V současné době neexistuje jednotná koordinace řízení kvality dat a služeb nad 
prostorovými daty sdílenými veřejnou správou s výjimkou datových sad, na které dopadá 
směrnice INSPIRE a další oborové směrnice a nařízení Rady a EU (např. v oblasti dopravy) 
Zajištění jakosti a úrovně služeb se zpravidla řídí standardy stanovenými správci prostorových 
dat a poskytovateli služeb nad prostorovými daty. 

Stát vynakládá nemalé 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 využívání takto pořízených dat a jejich 
integraci. V současné době jsou aktivity týkající se sběru, zpracování, poskytování, 
publikování, správy a archivace prostorových dat financovány zpravidla z rozpočtů 
jednotlivých ústředních správních úřadů a z rozpočtů územních samospráv, a to pro potřeby 
konkrétního orgánu veřejné moci. To velmi často způsobuje, že výstupy těchto aktivit mají 
licenční omezení a fakticky znemožňují využívání těchto prostorových dat a služeb jinými 
subjekty, a to ani v rámci samotné veřejné správy. To, spolu se skutečností, že neexistuje žádná 
evidence existujících prostorových dat, je příčinou multiplicitního pořizování stejných nebo 
obdobných prostorových dat. Stát v tuto chvíli nezná celkovou výši finančních prostředků 
vynakládaných na pořizování, správu a využívání prostorových dat a nemá ani nástroje, jak 
tento údaj zjistit.  

Protože oblast prostorových informací na centrální úrovni je kryta a řešena různými 
subsystémy, které spadají do gesce různých ústředních orgánů státní správy, je zřejmé, že 
centrální koordinace aktivit v této oblasti je nutnou podmínkou pro dosažení efektivity 
v dané oblasti. 

Základním krokem pro dosažení požadovaných přínosů je koordinovaný rozvoj národní 
infrastruktury pro prostorové informace, který bude koncipován jako integrální součást 
eGovernmentu v České republice a s ohledem na mezinárodní opatření k zajištění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBVJ9YT9V)



28 

interoperability prostorových dat a služeb nad těmito daty (EU, NATO) a s dopady do oblasti 
vzdělávání, s respektováním cílů navržených pro dané období ve strategických dokumentech 
resortního charakteru. 

Je třeba nastavit a zajistit zejména vymahatelnou a účinnou koordinaci aktivit v oblasti 
prostorových informací a stanovit role a povinnosti všech zúčastněných a to kompetenčním 
vymezením orgánů veřejné moci. Z tohoto důvodu je třeba institucionálně zajistit stanovení 
koordinačního a řídicího subjektu na vládní úrovni, jehož kompetencí bude koordinovat 
a řídit rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, včetně koordinace legislativní 
přípravy a koordinace financování. 

V rámci centrální koordinace musí být možno stanovit závazné technické specifikace národní 
infrastruktury pro prostorové informace. Tyto technické specifikace budou reflektovat 
aktuální relevantní mezinárodní ISO normy a národní požadavky.  

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.  

1.2.3. Podmínky poskytování a sdílení prostorových dat a informací 

V současnosti chybí ucelená celostátní koncepce pořizování, správy, sdílení a využívání 
prostorových dat. Je třeba zlepšit současnou úroveň sdílení dat a podstatně zvýšit zajištění 
interoperability prostorových dat a informačních systémů. 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. 

V oblasti poskytování a sdílení prostorových dat z informačních systémů veřejné správy je zde 
nedostatečně řešena licenční politika. Nad rámec výměny dat uvnitř veřejného sektoru je 
jejich poskytování subjektům stojícím mimo veřejný sektor – občanům, podnikatelským 
subjektům, neziskovým organizacím apod. I pro ně mají prostorová data z informačních 
systémů veřejné správy velký přínos. Dostupná data mohou zlepšit rozhodovací procesy 
obchodních společností, zlepšit jejich ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost 
a vytvořit nové pracovní příležitosti. Občané získají informace, které zjednoduší řešení jejich 
životních situací v kontaktu s veřejným sektorem a částečně i v jejich osobním životě.  

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 zpřístupňování dat vyplývající z autorského práva, z oblasti problematiky ochrany 
osobních údajů stanovené zejména prostřednictvím GDPR, ze zajištění bezpečnosti a obrany 
státu apod. 

Současné procesy spojené se správou a sdílením prostorových informací jsou z velké části 
řešeny v rámci jednotlivých agend veřejné správy, v resortních právních či vnitřních 
předpisech. Definování a chápání procesů je tak často různé a souvisí i s nedostatečně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBVJ9YT9V)



29 

jednoznačným vymezením rolí jejich účastníků. Doposud chybí jednotné standardy, 
harmonizace a koordinace procesů napříč tvorbou resortních systémů a napříč úrovněmi veřejné 
správy a zejména chybí kapacity, které by uvedené činnosti zajistily. Je třeba popsat 
a standardizovat procesy spojené s celým životním cyklem sad prostorových dat a dále 
i procesy spojené se správou národní infrastruktury pro prostorové informace jako 
(zatím nepopsaného) celku. 

1.2.4. Financování aktivit v oblasti prostorových informací 

Za současného stavu je prakticky nemožné zjistit skutečné celkové náklady na aktivity v oblasti 
prostorových informací, protože tyto náklady souvisejí nejen s externě poskytovanými 
(komerčními) službami, ale také s pořizovanou a provozovanou infrastrukturou, s alokací 
lidských zdrojů a režijními náklady, které nejsou nijak sledovány vůči konkrétnímu produktu 
či službě. Zároveň nedochází k porovnání těchto nákladů vůči přínosům, které daný produkt 
nebo služba přináší.  

Pro řízení celého procesu pořizování, správy a zpřístupňování prostorových dat v rámci 
veřejného sektoru je nezbytně nutné umět transparentně vyčíslit a následně analyzovat náklady 
na produkci konkrétního produktu nebo služby veřejné správy a porovnat je s přínosy. Aby bylo 
možné přínosy vůbec identifikovat, je nutné 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. Naopak vůči veřejnosti je nutné, aby obdobné 
„přiřazení“ bylo provedeno vůči životním situacím.  

Základní strategická pravidla pro metodiky hospodaření s prostorovými daty a službami nad 
prostorovými daty národního významu a řízení jejich životního cyklu jsou: 

− pořizovat a hradit jen jednou, 
− minimalizovat/optimalizovat transakční náklady (zejména na správu a podporu 

a koordinaci zpřístupňovaní a využívání), 
− maximalizovat přínosy, 
− podporovat užívání formou příkladů, 
− opakovaně využívat všude tam, kde je to možné. 

Od uvedených pravidel nelze ustoupit, pokud má být dosaženo efektivního a účelného 
hospodaření v oblasti prostorových informací ve veřejné správě. 

Akceptujeme-li tyto principy ekonomické racionality, musí stát v oblasti prostorových 
informací zaměřit pozornost na: 

− měření nákladů pořizování, správy a zpřístupňování, 
− nastavení mechanismů financování, 
− určení vlastnictví a správce, 
− jednoznačné stanovení licence. 

Realizace uvedených opatření musí směřovat k dosažení cílového stavu, který bude 
charakterizovat: 

− zřetelná optimalizace (snížení) nákladů (ve srovnání se stávajícím stavem) na: 
pořizování prostorových dat; správu a uchovávání prostorových dat (včetně 
historizace); zpřístupňování, poskytování a sdílení prostorových dat; řízení, komunikaci 
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a koordinaci v oblasti prostorových informací – transakční náklady; na rozvoj lidských 
zdrojů a znalostí oblasti prostorových informací, 

− zřetelné zvyšování přínosů (ve srovnání se stávajícím stavem) s tím, že přínosy musí 
být jasně vyjadřovány a měřeny, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně, 

− schopnost měřit náklady i přínosy za celou oblast prostorových informací (nadresortně), 
− sledovat náklady a přínosy pro každou datovou sadu národního významu s tím, že: 

datové sady bez průkazných a jasných přínosů (včetně úvahy o strategické úloze) je 
třeba přestat pořizovat; je třeba stanovit metodiku pro měření nákladů a přínosů a její 
aplikaci tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu omezení správy prostorových dat nebo 
provozu služeb zajišťovaných pro agendy veřejné správy nebo speciální činnosti pro 
strategické okruhy uživatelů a nad strategicky významnými datovými sadami, 

− možnost průběžně porovnávat ekonomické charakteristiky datových sad pořizovaných 
uvnitř veřejného sektoru a jejich ekvivalentů dostupných na trhu; při pořizování dat 
vždy srovnávat outsourcing a insourcing, a to s ohledem na bezpečnost dat. 

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

1.2.5. Vnímání prostorových informací ve veřejné správě 

Prostorové informace obecně nejsou ve veřejné správě důsledně efektivně spravovány 
a využívány. To zapříčiňují zejména dva aspekty. Prvním z nich je, že veřejná správa v tuto 
chvíli, až na některé výjimky, nemá k dispozici garantovaná a validní prostorová data, 
nad kterými má provádět svoje rozhodování, některé prostorové informace zcela chybí. 
Druhým je fakt, že veřejná správa nemá k dispozici ucelenou informaci o tom, jaká 
prostorová (garantovaná) data v tuto chvíli existují, kde, a za jakých podmínek jsou 
použitelná.  

To zapříčiňuje situace, kdy stejná data a informace jsou veřejnou správou sbírána opakovaně, 
a to v několika různých režimech či v různé míře podrobnosti, a ve většině případů jsou tato 
data – respektive jejich správa a ohlašování pravosti – vyžadována například po vlastnících 
pozemků, či po jednotlivých veřejných i soukromých vlastnících těchto dat – respektive po 
těch, kdo vykonávají nějaké činnosti. 

Navíc se jako poměrně rozsáhlý problém ukazuje to, že řada informací, které by ze svého 
principu mohly být prostorovými informacemi spravovanými specializovanými 
informačními systémy, se ve veřejné správě nepořizuje, neeviduje, nespravuje 
a nevyužívá. 

Jako velice názorný příklad pro tvrzení uvedená v předcházejících dvou odstavcích může 
posloužit například neexistence registru bytů a nemožnost evidence pobytu obyvatel do úrovně 
bytů. V současnosti je vedeno výhradně pro statistické účely 5,1 mil. bytových jednotek 
v rozsahu údajů výslovně definovaných zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů, aktualizované na základě sčítání lidu, domů a bytů, které se provádí 
jednou za deset let. Agenda má svoje omezení vyplývající z neexistence právních předpisů pro 
jednoznačnou identifikaci bytové jednotky v rámci budovy, není právně upravena povinnost 
označování bytu stanoveným způsobem, není zákonem určen jeho správce a rozsah vedených 
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údajů. V podmínkách zvyšujících se požadavků a digitalizace společnosti pouhá evidence bytů 
pro statistické účely nestačí. V důsledku absence tohoto registru není možno zejména vést 
adresy evidence obyvatelstva s přesností na byt v budově, využívat analytické nástroje pro práci 
s prostorovými informacemi o bytovém fondu k efektivnímu řešení úloh v oblasti zajištění 
bezpečnosti obyvatelstva, v rámci krizového a operačního řízení ani v úlohách zaměřených na 
ochranu zdraví obyvatelstva, či organizovat nový typ sčítání lidu, domů a bytů založený plně 
na administrativních zdrojích dat, jak je zavedeno ve státech efektivně využívajících vyspělé 
informační technologie.  

Skutečnosti, které se dají popsat pomocí prostorových informací, nejsou mnohdy považovány 
za prostorové objekty, s nimiž by veřejná správa mohla pracovat. To je samo o sobě nepříjemné 
zejména i proto, že sama veřejná správa spravuje ohromné množství prakticky využitelných 
informací, jejichž průběžnou a systematickou správou a využíváním by bylo ušetřeno mnoho 
finančních prostředků a došlo by ke snížení administrativní zátěže adresátů veřejné správy a to 
i v oblastech, kde to není na první pohled zřejmé. Například naprosto jasné přínosy by 
konsolidace správy a využívání prostorových informací měla v těch činnostech veřejné správy, 
které přímo souvisejí s územím a s tzv. „povrchovou situací“.  

Výše uvedené bude řešeno ohlášením agendy pro prostorové informace dle navrhovaného 
zákona v registru práv a povinností. 

S existujícími prostorovými informacemi doposud veřejná správa efektivně nenakládá – 
nejsou považovány za prostorové, plně se nevyužívá prostorových analýz, prostorového 
modelování ani optimalizace (např. spádovost, lokační a alokační úlohy, dostupnost), i když 
mohou mít velký význam např. při pozitivním ovlivňování situace na trhu práce či zlepšování 
služeb pro veřejnost. 

Je třeba přitom připomenout, s ohledem na výsledky vyplývající z Komplexní analýzy 
stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace (zpracovatel Mgr. Michal 
Mazel, advokát, únor 2017) (dále též „Analýza“), která byla zpracována v rámci implementace 
Strategie, že největším filozofickým a psychologickým problémem veřejné správy ve vztahu 
k prostorovým informacím je i její nedůvěra ke svým vlastním datům. To je způsobeno 
dlouhodobým podceňováním konsolidace principů správy a publikování dat v určitých 
oblastech, ale také určitou, do jisté míry pochopitelnou, skepsí vůči implementaci principu 
eGovernmentu, jako prostředku pro modernizaci a zefektivnění vládnutí jako takového. 
Optimální využívání dat vytvářených a spravovaných veřejnou správou je jednou z klíčových 
oblastí, na niž je třeba se při pokračování rozvoje eGovernmentu soustředit.  

Jak již bylo konstatováno, prostorové informace by mohly být využívány k celé řadě činností 
veřejné správy a v mnohých případech tomu tak dosud není. 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. Veřejná správa poskytuje celou řadu služeb, které jsou přímo či nepřímo 
závislé na znalosti a zobrazení skutečností o aktuálním stavu územní vazby, povrchové situace, 
sítí, integrity prostorových prvků a dalších souvisejících skutečností. 
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Zatímco v současné době existuje popis stavu příslušných územních prvků a příslušné 
souvislosti s územím a se situací v daném území (souvislosti v rámci RÚIAN a i jeho vazby na 
další registry a informační systémy – respektive vazby údajů dalších informačních systémů na 
tento registr), přímé využívání prostorových informací se u řady činností veřejné správy 
prakticky nevykonává. Je tedy potřeba vydefinovat a poté i vytvořit služby veřejné správy, 
které by využívaly relevantní a hodnotitelné prostorové informace poskytované modelem 
sdílených služeb. Tyto služby veřejné správy by měly pracovat pokud možno pouze s jedním 
zdrojem prostorových informací – respektive by měly využívat jeden model sdílení a správy. 

1.2.6. Plnění mezinárodních závazků a mezinárodní interoperabilita 

Česká republika je v oblasti prostorových informací vázána mezinárodními závazky a centrální 
orgány zastupující Českou republiku v oblastech své působnosti prioritně usilují o splnění cílů, 
jako např. 

‒ zajišťování a rozvoj interoperability základního polohového rámce, základních 
prostorových dat a síťových služeb nad těmito daty pro potřeby civilní mezinárodní 
spolupráce – aktivity v gesci resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, 

‒  zajišťování a rozvoj interoperability a schopnosti mezinárodní spolupráce a vedení 
společných operací ozbrojených sil NATO a EU – aktivity v gesci resortu Ministerstva 
obrany, 

‒ posilování evropské integrace a spolupráce mimo jiné v oblastech dopravy (oborové 
směrnice a nařízení Rady EU a EP, kosmické aktivity) a životního prostředí (INSPIRE) 
– aktivity v gesci resortů ministerstev dopravy a životního prostředí, 

‒ vytváření sdílených kapacit, sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému 
(PČR, HZS ČR, Zdravotnická záchranná služba krajů, obecní policie, AČR) s cílem 
dosáhnout co největší účinnosti při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, 
prevenci kriminality i při prevenci a odstraňování následků havárií a živelních pohrom, 
a to i v případě mezinárodní pomoci – aktivity v gesci resortu Ministerstva vnitra, 

‒ Aktivity v rámci Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – 
aktivity v gesci resortu Ministerstva kultury aj. 

Mezinárodní standardizace  

Předkládaný věcný záměr zákona je v souladu s globálními cíli sledovanými UN GGIM5, které 
jsou zaměřeny na volný pohyb informace a na ni navázaných služeb v mezinárodním kontextu. 
Nezbytné kroky se promítají do aktuálních úkolů mezinárodní standardizace. Pro oblast 
prostorových informací jsou vydávány mezinárodní normy ISO k jednotlivým cílům této 
standardizace.  

V rámci centrální koordinace musí být možno stanovit závazné technické specifikace národní 
infrastruktury pro prostorové informace reflektující jak mezinárodní ISO normy pro zajištění 

 
5 Skupina pro management geografické informace při Spojených národech 
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mezinárodní interoperability, tak i případná specifika oblasti obranné standardizace6 
vyplývající z členství České republiky v NATO.  

1.2.7. Aktuální stav národní infrastruktury pro prostorové informace 

S cílem přispět k řešení problémů v oblasti prostorových informací byla v letech 2013 – 2014 
na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 837 ve spolupráci 
ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy a Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním vypracována Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové 
informace v České republice do roku 2020 (dále též „Strategie“). Na procesu tvorby návrhu 
Strategie, který koordinovalo Ministerstvo vnitra, se významnou měrou podílela nejen veřejná 
správa, ale i akademická sféra, profesní sdružení a zástupci odborníků z řad komerční 
sféry. 

Strategie, schválená usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 815, představuje 
koncepční materiál se střednědobým horizontem, který stanovuje směřování České republiky 
v oblasti prostorových informací, implementuje principy rozvoje eGovernmentu do dané 
oblasti a dále navrhuje řešení některých jejích klíčových specifických problémů. Strategie je 
k dispozici na https://www.geoinfostrategie.gov.cz, stejně tak i další relevantní dokumenty.  

Strategie představuje zásadní shodu ústředních orgánů státní správy a krajů na základních 
principech dalšího rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice. 
Česká republika se tím přihlásila k myšlence využívání garantovaných prostorových informací 
pro poskytování kvalitních a efektivních služeb informační společnosti.  

Strategie identifikovala a popsala hlavní problémy stavu národní infrastruktury pro prostorové 
informace, kterými jsou 

− nedostatečná koordinace, a to jak mezi správci základních prostorových dat a správci 
tematických prostorových dat, tak i mezi státní správou a samosprávou, 

− absence některých prostorových dat vysoké míry podrobnosti, 
− absence potřebných garantovaných prostorových dat pro užití v agendách veřejné 

správy, 
− roztříštěný a nedostačující regulační rámec a terminologické ukotvení, 
− podcenění významu lidských zdrojů a vzdělávání v oblasti prostorových informací, 
− nedostatečné využívání ekonomického potenciálu prostorových dat. 

V rámci Strategie byly vytyčeny čtyři strategické cíle: 
1. Zajištění garantovaných služeb veřejné správy pro správu a efektivní využívání 

prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké využití celou 
společností, 

2. Vybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správu a propojení datového fondu 
prostorových informací veřejné správy, 

 
6 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 
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3. Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich využívání 
veřejnou správou a celou společností, 

4. Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací 
a podmínek pro jejich správu a využívání, 

a popsáno deset klíčových témat (s tím, že vytvoření podmínek pro jejich realizaci je ústředním 
cílem implementace Strategie): 

1. Optimalizace regulačního rámce v oblasti prostorových informací.  
2. Nastavení účinné koordinace oblasti prostorových informací. 
3. Vytvoření národní sady prostorových objektů jako souboru základních a vazebních 

prostorových objektů, na nichž má veřejná správa zájem. 
4. Vybudování národní integrační platformy pro prostorové informace jako technologické 

platformy pro integraci a publikování sdílených služeb pro prostorové informace. 
5. Vybudování národního geoportálu jako ústředního rozcestníku na dostupné služby a data 

primárních poskytovatelů a současně rozhraní pro automatizovaný přístup 
k prostorovým i atributovým datům pořizovaným a aktualizovaným veřejnou správou. 

6. Zajištění služeb veřejné správy nad prostorovými daty, a to pro všechny druhy subjektů, 
s využitím sdílených služeb, poskytovaných prostřednictvím národní integrační 
platformy pro prostorové informace a objektů národní sady prostorových objektů.  

7. Umožnění využívání prostorových informací třetími stranami jako nutné podmínky 
rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou a podpory konkurenceschopnosti sektoru 
ICT služeb v České republice. 

8. Publikování otevřených prostorových dat a otevřených služeb nad prostorovými daty. 

9. Zajištění systematického a soustavného rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a vědy, 
výzkumu a inovací v oblasti prostorových informací.  

10. Publikování prostorových dat a služeb nad prostorovými daty respektujících 
mezinárodní závazky a mezinárodní interoperabilitu. 

Jako řídicí dokument implementace Strategie byl v první polovině roku 2015 vypracován 
a usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 schválen Akční plán, který 
mimo jiné obsahuje konkrétní strukturovaná opatření, jejichž realizace by měla vést ke splnění 
základních cílů Strategie. Plnění Akčního plánu je pravidelně vyhodnocováno, vládě byly 
předloženy informace o realizaci Akčního plánu k 31. červenci 2016, 2018 a 2020. 

Dohledovým orgánem implementace Strategie je Rada vlády pro informační společnost (dále 
též „RVIS“), která v působnosti Výkonného výboru pro Informační koncepci České republiky 
zřídila Pracovní výbor pro prostorové informace (dále též „PVPI“). Hlavní činností 
Pracovního výboru pro prostorové informace je na nejvyšší úrovni koordinovat koncepční 
rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace v souladu s relevantními usneseními 
vlády a národními strategickými a řídicími dokumenty, průběžně řídit a koordinovat 
implementaci Strategie na základě vládou schváleného Akčního plánu. 

Pracovní výbor pro prostorové informace tvoří zástupci Ministerstva vnitra (předseda 
Pracovního výboru, tajemník Pracovního výboru a 1 člen), zástupci Ministerstva pro místní 
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rozvoj (zástupce za problematiku územního plánování a stavebního řádu, zástupce za 
problematiku ESIF), zástupce Ministerstva financí, zástupce Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního, zástupce Ministerstva obrany, zástupce Ministerstva životního prostředí, 
zástupce Ministerstva zemědělství, zástupce Ministerstva dopravy, zástupci Ministerstva 
průmyslu a obchodu (zástupce za problematiku zavádění koncepce BIM7, zástupce za 
problematiku budování vysokorychlostních sítí), zástupce Asociace krajů ČR a dva nezávislí 
odborníci na problematiku prostorových informací. Na pozici stálých hostů se do činnosti 
pracovního výboru pro prostorové informace dále zapojují zástupci Asociace podnikatelů 
v geomatice, České asociace pro geoinformace, České agentury pro standardizaci, Českého 
svazu geodetů a kartografů a Českého statistického úřadu. 

Zásadní aktivitou s významným dopadem pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové 
informace, která byla ze strany PVPI iniciována a podpořena, je proces vypracování návrhu 
potřebných změn regulačního rámce národní infrastruktury pro prostorové informace, 
probíhající v rámci činnosti pro ten účel ze strany PVPI zřízeného Realizačního výkonného 
týmu pro legislativu v oblasti prostorových informací. Jako výchozí materiál byla využita 
Komplexní analýza stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace 
(zpracovatel Mgr. Michal Mazel, advokát, únor 2017) a další relevantní podklady, které byly 
vypracovány v rámci probíhající implementace Strategie, zejména některé výstupy 
výzkumného projektu s názvem „Katalog potřeb pro rozvoj Národní infrastruktury pro 
prostorové informace“, a dále v rámci legislativních prací v souvislosti s projektem digitalizace 
stavebního řízení a územního plánování.  

Řešení výzkumného projektu s názvem Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj národní 
infrastruktury pro prostorové informace bylo zadáno s cílem soustředit na jednom místě 
konsolidované, strukturované a průběžně aktualizované informace o zdrojích prostorových dat 
a služeb, požadavcích uživatelů na prostorové informace a služby (agendy veřejné správy 
i životní situace), které budou následně sloužit pro koordinovaný a efektivní rozvoj národní 
infrastruktury pro prostorové informace, a vytvořit nástroj na jejich správu, centrální informační 
systém veřejné správy s názvem informační systém národní infrastruktury pro prostorové 
informace. 

Pro zajištění efektivního centrálního řízení rozvoje národní infrastruktury pro prostorové 
informace je nutné zajistit legislativní ukotvení 

‒ uvedeného centrálního informačního systému národní infrastruktury pro prostorové 
informace, který obsahuje strukturované údaje o zdrojích prostorových informací 
(metadata), přičemž zdrojem prostorových informací se rozumí prostorová data, datové 
sady8 a služby nad prostorovými daty9, požadavky na rozvoj zdrojů prostorových 
informací a údaje o projektech s dopadem na rozvoj národní infrastruktury pro 
prostorové informace, čímž se rozumí projekty financované z veřejných finančních 
zdrojů, jejichž výstupem je zdroj prostorových informací, 

‒ a Ministerstva vnitra jako jeho správce včetně zmocnění vydat související prováděcí 

 
7 Building Information Management; proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu 
8 Identifikovatelná kolekce prostorových dat 
9 Možné formy zpracování prostorových dat obsažených v datových sadách (např. nahlížení do Katastru 
nemovitostí, vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury, navigace pro osoby se zdravotním omezením aj.) 
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předpis 
‒ povinnosti orgánům veřejné moci dle provozní dokumentace vyplnit a dále 

aktualizovat údaje vedené v uvedeném informačním systému s tím, že při přípravě 
nových projektů v oblasti prostorových informací bude možno přihlížet k požadavkům 
na zdroje prostorových informací uplatněné v uvedeném informačním systému; editor 
údajů o infrastruktuře pro prostorové informace bude zodpovědný za aktuálnost údajů 
vedených o dílčí infrastruktuře pro prostorové informace v informačním systému 
národní infrastruktury pro prostorové informace, aby byl zajištěn soulad vedených 
údajů s údaji vedenými v jednotlivých dílčích infrastrukturách pro prostorové 
informace.  

Existence informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace, jakožto 
komplexního přehledu disponibilních zdrojů prostorových informací, umožní efektivně 
plánovat pořizování, správu, sdílení a rozvoj fondu prostorových dat, optimalizaci 
a zefektivnění realizovaných i připravovaných projektů. Centralizovaný přístup ke 
standardizovaným prostorovým informacím prostřednictvím funkcionalit předmětného 
informačního systému ve větším rozsahu umožní a zjednoduší využívání prostorových dat 
celou společností.  

Informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace bude postupně provazován 
s Registrem práv a povinností a Portálem veřejné správy. V rámci jeho rozvoje 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. 

Údaje vedené v informačním systému národní infrastruktury pro prostorové informace budou 
základním podkladem pro rozhodování koordinačního orgánu pro rozvoj oblasti 
prostorových informací (v tuto chvíli Pracovní výbor pro prostorové informace). Dostupnost 
aktuálních informací o projektech a zdrojích prostorových informací a o existujících službách 
nad prostorovými daty je základem i pro vznik nových služeb nad prostorovými daty pro 
veřejné užití. Veřejná část uvedeného informačního systému poskytne občanům z jediného 
místa přehled o existujících zdrojích prostorových informací, o obsahu a struktuře dat, jejich 
kvalitě, dostupnosti a podmínkách použití v životních situacích. Existence centrálně 
spravovaného informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace bude 
významně přispívat k naplňování hlavních cílů eGovernmentu v České republice 

Pro z větší části úspěšný postup implementace Strategie v posledních dvou  letech má zásadní 
pozitivní význam vládní podpora vytváření všeobecných podmínek pro digitalizaci veřejné 
správy České republiky, která je promítnuta v dokumentech Digitálního Česka, zřízení pozice 
vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, podřízeného přímo předsedovi 
vlády, a posílení koordinační role Rady vlády pro informační společnost. Informační koncepce 
ČR, jako jedna ze tří částí dokumentu Digitální Česko, představuje základní strategický rámec 
i pro implementaci Strategie, jejíž klíčová opatření se stala i součástí implementačních plánů 
pro plnění dílčích cílů Informační koncepce České republiky, konkrétně dílčích cílů 
3.2 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu, 3.7 Rozvoj a provoz základních služeb, 

 
10 https://geoportal.gov.cz/c/document_library/get_file?uuid=368cf4c5-b3c1-4e31-a233-
f38987dc715c&groupId=10138 
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5.9 Propojený datový fond, 5.10 Veřejný datový fond, ale především cíle 5.11 Rozvoj a provoz 
informačních systémů spravujících prostorová data. 

Dynamický postup řešení centrálně podporovaných aktivit s vlivem na stav a rozvoj národní 
infrastruktury pro prostorové informace, zejména budování Digitální technické mapy České 
republiky11 a legislativních změn na podporu digitalizace stavebního řízení a územního 
plánování, také realizace Koncepce zavádění BIM v České republice, inicioval intenzivnější 
postup implementace Strategie při řešení souvisejících opatření Akčního plánu. V uvedeném 
kontextu byly zahájeny diskuse a přípravné práce s cílem vypracovat návrh potřebných změn 
regulačního rámce národní infrastruktury pro prostorové informace na obecné a nadresortní 
úrovni s cílem eliminovat jeden z hlavních problémů současného stavu národní infrastruktury 
pro prostorové informace, jak byl identifikován ve Strategii, a to roztříštěný a nedostačující 
regulační rámec a terminologické ukotvení. Řešení uvedené problematiky bylo ze strany 
Pracovního výboru pro prostorové informace podpořeno zřízením Realizačního výkonného 
týmu pro legislativu v oblasti prostorových informací v červenci 2018, který se sestává 
z odborníků se znalostí relevantních mezinárodních i národních právních předpisů a se 
zkušenostmi s přípravou návrhů legislativních norem v českém právním řádu. 

V kontextu výše zmíněných dynamicky probíhajících legislativních změn s dopadem na 
národní infrastrukturu pro prostorové informace (novelizace zákonů stavebního, 
o zeměměřictví a o základních registrech na podporu budování Digitální technické mapy ČR 
a digitalizace procesů v oblasti stavebního řízení a územního plánování a příprava zákona 
o informačním modelování staveb) a s oporou v obsahu a závěrech Komplexní analýzy 
stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace, která byla vypracována v gesci 
Ministerstva vnitra, byly v rámci implementace Strategie zahájeny první kroky směřující 
k naplňování specifického cíle 4.2 Připravit nový regulační rámec pro oblast prostorových 
informací. Pro další postup a vypracování návrhu potřebných změn současného regulačního 
rámce oblasti prostorových informací bylo nezbytné stanovit gestora, který by novou legislativu 
připravil, samozřejmě ve spolupráci s ostatními dotčenými resorty. S ohledem na výše uvedené 
byl usnesením vlády ze dne 27. července 2020 č. 799 uložen úkol Ministerstvu vnitra, jakožto 
subjektu, který koordinuje implementaci Strategie, ve spolupráci s dalšími resorty zpracovat 
a vládě do 31. prosince 2020 předložit návrh věcného záměru zákona o národní infrastruktuře 
pro prostorové informace. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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. 

 
11 Digitální technická mapa České republiky, představující ucelený a důvěryhodný systém pro správu a využívání 
údajů zejména o technické a dopravní infrastruktuře na celém území ČR, se skládá z digitálních technických map 
krajů pořizovaných krajskými úřady v přenesené působnosti a centrálního integračního informačního systému, 
který je v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 
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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 Evropského parlamentu 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.  

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, 

− NAŇÍZENÍ 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. 
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Základními principy INSPIRE jsou:  
− 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.  

V České republice byla směrnice INSPIRE transponována v gesci Ministerstva životního 
prostředí zákonem č. 380/2009 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, 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. 

S cílem zajistit dosažení mezinárodní interoperability prostorových dat byla ze strany EU 
zavedena prováděcí pravidla INSPIRE (nařízení INSPIRE jsou platná ve všech zemích EU) 
a technické normy (CEN/ISO řada 19100) nebo mezinárodní technické standardy Open 
Geospatial Consortium, Inc. (OGC) a World Wide Web Consortium (W3C). V oblasti obranné 
standardizace jsou na základě potřeb obrany státu, včetně k tomu nezbytné mezinárodní 
spolupráce, a v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb. zaváděny standardizační dohody NATO 
z oblasti prostorových informací. 

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 
č. 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 
a opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o otevřených datech), která 
stanoví právní rámec pro opakované použití informací veřejného sektoru, jako jsou zeměpisné, 
katastrální, statistické nebo právní informace, které mají v držení subjekty veřejného 
sektoru nebo veřejné podniky, a údaje z výzkumu financovaného z veřejných prostředků 
s cílem 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 rozhraní API. Mezi 
vybranými šesti tematickými kategoriemi je jako první uvedena kategorie prostorové 
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údaje. 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. 

Ačkoli objem dat neustále roste, většina jejich potenciálu zůstává nenaplněna. 
Pomocí jednotného trhu s daty má EU v úmyslu nevyužívaná data využít a umožnit jejich 
volný pohyb v rámci Evropské unie i napříč odvětvími ve prospěch podniků, výzkumných 
pracovníků i orgánů veřejné správy. V zájmu dosažení tohoto cíle zavede EU praktická, 
spravedlivá a jasná pravidla pro přístup k údajům a jejich využívání, která budou v souladu 
s evropskými hodnotami a právy, jako jsou ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele 
a právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže. 

V letošním roce představená Evropská strategie pro data 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, a umožnit uživatelům, aby si zachovali kontrolu nad svými daty, a to prostřednictvím 
investic do budování kapacit pro malé a střední podniky a digitálních dovedností. 

Evropská unie usiluje o vytvoření jednotného trhu 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 neexistuje dostatečný, jednoznačný a sourodý právní rámec pro oblast 
prostorových informací. 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.  

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. 

Současný regulační rámec oblasti prostorových informací v České republice je tvořen právními 
předpisy, které však specifikují pouze některé základní kompetence, postupy, požadavky na 
dílčí komponenty národní infrastruktury pro prostorové informace, rozsah, obsah a kvalitu 
jejího datového fondu, přičemž na informační systémy tvořené prostorovými daty se vztahují 
jak všeobecná pravidla související s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem ICT, tak 
i specifické právní normy. Mezi zásadní patří: 

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

předpisů12,  
− 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,13, 
− zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů,14 
− 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 České republiky, 

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, 

− 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, 

 
12 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) 
13 v zákoně je transponována Směrnice EP a Rady č. 2010/40/EU ze 7. 7. 2010 o rámci pro zavedení inteligentních 
dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy 
14 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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− 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. 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, 

− 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. 

Již při tvorbě Strategie bylo dosaženo všeobecné shody na tom, že je nutné definovat regulační 
rámec a jeho vazbu na služby veřejné správy v oblasti prostorových informací, že je třeba 
provést změny právních předpisů a zákonných norem pro oblast prostorových informací, jejichž 
cílem bude sjednocení podmínek správy, aktualizace, poskytování a využívání prostorových 
informací a stanovit role a povinnosti všech zúčastněných a to kompetenčním vymezením 
orgánů veřejné moci. Bylo konstatováno, že je třeba nastavit a zajistit zejména koordinaci 
aktivit v oblasti prostorových informací, tedy institucionálně zajistit stanovení nebo vytvoření 
koordinačního a řídicího subjektu na vládní úrovni, jehož kompetencí bude koordinovat a řídit 
rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, včetně koordinace financování. Tím 
budou připraveny podmínky pro efektivní sdílení prostorových informací a pro potřebný rozvoj 
služeb veřejné správy založených na prostorových datech. 

V průběhu implementace Strategie zpracovaná Komplexní analýza stávajících právních 
předpisů ve vazbě na prostorové informace  se týkala právních předpisů ve smyslu 
normativním, nikoli jejich skutečné aplikace v rámci výkonu veřejné správy či v soukromé 
sféře. V rámci Analýzy byly nad rámec již výše uvedených právních norem jako další 
dotčené právní předpisy identifikovány: 

− zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
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− zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), 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. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

− usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů,  

− vyhláška č. 81/2014 Sb., o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování 
výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany, ve znění pozdějších 
předpisů, 

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

− vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, 
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− zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru 
nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových 
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání, 
ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským 
melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 
záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí 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, 

− zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění 

pozdějších předpisů, 
− nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou 

propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, 

ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti 

a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, 
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− nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve 
znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu, ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení 

věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení 
fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví 
náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného 
prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor 
povolávacího příkazu, ve znění pozdějších předpisů, 

− vyhláška č. 141/2016 Sb., o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování 
bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic 
a pásem na území vojenských újezdů), ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských 
újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 
vojenských újezdů), ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon 

o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství 

názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení 
o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných 
k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
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− zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve 
znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, 
− nařízení vlády č. 207/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 

uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, 

evidenci a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce, ve znění 

pozdějších předpisů, 
− vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci Analýzy byly dotčené právní předpisy 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 pak 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,   

− 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 (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů,   

− zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Z provedené analýzy vyplynuly závěry, které byly rozděleny na:  
‒ překážky, které je nutno pro efektivní rozvoj národní infrastruktury pro prostorové 

informace legislativně odstranit, a 
‒ doporučené principy, které by měly být pro další rozvoj národní infrastruktury pro 

prostorové informace dodrženy. 

V rámci Analýzy byly popsány zásadní problémy, které je nutno při rozvoji národní 
infrastruktury pro prostorové informace legislativně prostřednictvím nové právní úpravy 
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 sdílení15 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 INSPIRE, 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.  

Klíčové postavení v oblasti zpřístupňování prostorových dat mezi ostatními předpisy 
zaujímá směrnice INSPIRE16, 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 

 
15 § 2 písmeno n zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy  
16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace 
v Evropském společenství (INSPIRE) 
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rovněž postrádá sankční mechanismus, který by zajistil naplňování předmětu úpravy. 
Inspirací v tomto může být například implementace INSPIRE ve Slovenské republice, 
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 

− 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. 
 
Poznámka: 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. 

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 (v oblasti dat pozemkových úprav zůstává velké 
množství dat, která nejsou sdílena, poskytována, jsou pouze zpracována; v oblasti stavebního 
řádu a územního plánování může docházet k multiplicitám vzhledem k odlišné potřebě detailu 
a přesnosti zpracování prostorových dat – uvedený problém by měl být vyřešen v rámci 
komplexní digitalizace procesů územního plánování a stavebního řádu).  

Problematické je i odlišné cílení různých předpisů na podobný, nikoli však totožný okruh 
objektů. V rámci Analýzy byl detekován například pojem budova, který je 

− dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, § 2 písm. l): nadzemní stavba 
spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně 
uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,  

− dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 3 písm. a): 
nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně 
uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,  

− zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, § 3 odst. 
1 písm. a) bod 1.: stavba prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřená 
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obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými 
užitkovými prostory. 

Analýza uvedený terminologický problém zužuje, ve skutečnosti je tento problém širšího 
charakteru. Každý z předpisů cílí s ohledem na konkrétní sledovaný zájem na mírně odlišný 
okruh budov a tím generuje i odlišné požadavky na zdroje prostorových dat a znesnadňuje jejich 
aktualizaci. Podmínkou pro docílení určitého kompromisu mezi zájmy sledovanými 
jednotlivými předpisy je přitom nejen komplexní přehled o dostupných datech o budovách, ale 
také jejich bezproblémové sdílení. 

Obdobně je tomu přitom i v případě mnoha dalších objektů, k nimž právní předpisy váží nějaké 
právo či povinnost. Potřebná data často nejsou veřejné správě k dispozici a tím narůstá 
náročnost agendy i administrativní zátěž veřejnosti. 

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.“ Nová právní úprava má za 
úkol tyto problémy odstranit. Pro ústřední orgány státní správy nebude navrhovaná právní 
úprava představovat povinnost vytvářet nová prostorová data. 

Současná právní úprava není diskriminační a nemá vliv na rovnost žen a mužů, neboť z povahy 
svého zaměření neřeší rozdílnosti mezi lidmi, a to v žádném směru. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovanou právní úpravou získá významný prospěch celá společnost. Různou měrou 
a s různými dopady se bude týkat 

− orgánů veřejné moci, 
− adresátů veřejné správy (veřejnosti), 
− komerční sféry.  

Současné role a povinnosti orgánů veřejné moci v oblasti prostorových informací lze 
vymezit v souladu se zákony č. 365/2000 Sb., č. 111/2009 Sb., č. 121/2000 Sb. a č. 89/2012 
Sb. jako: správce, provozovatel, editor, uživatel a pořizovatel, přičemž jeden orgán veřejné 
moci vystupuje současně ve více rolích.  

Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na Ministerstvo vnitra, kterému budou zákonem 
stanoveny práva a povinnosti koordinačního subjektu na centrální úrovni, dále bude správcem 
informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace a informačního systému 
pro potřebu zajišťování terminologických slovníků ústředních orgánů státní správy, minimálně 
pro potřeby Terminologického slovníku pro národní infrastrukturu pro prostorové informace, 
a subjektu odpovědného za vybudování a správu národní integrační platformy pro prostorové 
informace, popřípadě také národního geoportálu. V případě, že pro vybudování národního 
geoportálu bude využito jako základu existující infrastruktury národního geoportálu INSPIRE, 
dopadne právní úprava na Ministerstvo životního prostředí. 
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Novým zákonem budou zavedeny nástroje, které umožní vymahatelnost stanovených 
povinností, a za vynucování zákonem stanovených povinností bude odpovědné Ministerstvo 
vnitra, které bude projednávat přestupky a taktéž je vymáhat. Plnění uvedených povinností bude 
představovat další zátěž pro Ministerstva vnitra, mimo jiné i v oblasti personální, kterou bude 
nutno, s ohledem na všechny nově stanovené kompetence, posílit zřízením 2 nových služebních 
míst. 

Navrhovaná právní úprava nebude pro ústřední orgány státní správy představovat stanovení 
nových povinností nad rámec těch současných17, 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.  

Obecně je však možno konstatovat, že navrhovaná právní úprava bude mít jednoznačný 
pozitivní dopad na práva a povinnosti orgánů veřejné moci, neboť bude nastavena centrální 
koordinace, jednoznačná pravidla spolupráce a budou stanoveny podmínky pro efektivní 
tvorbu, správu, aktualizaci, sdílení, poskytování a účelné využívání prostorových informací 
v agendách veřejné správy. 

V rámci veřejné správy je možno v dlouhodobém horizontu očekávat významné pozitivní 
dopady a výrazné snížení celkových nákladů vynakládaných v současné době na doposud 
izolovaně řešené aktivity orgánů veřejné moci v předmětné oblasti. 

V případě veřejnosti nejsou identifikovány žádné negativní dopady navrhované právní úpravy. 
Předpokladem je, že navrhovaná právní úprava v dlouhodobém horizontu umožní větší využití 
prostorových informací ve službách poskytovaných veřejnosti jak ze strany veřejné správy, tak 
ze strany komerční sféry. Díky dostupnosti kvalitních prostorových dat a služeb nad 
prostorovými daty bude mít veřejnost k dispozici moderní a kvalitní služby. 

Podmínky nastavené navrhovanou právní úpravou budou představovat významný pozitivní 
dopad i pro komerční sféru, neboť se zásadním způsobem zlepší dostupnost prostorových dat, 
která budou legislativně ukotvena, budou mít definované procesy pořízení, správy, aktualizace 
a poskytování pro užití subjekty komerční sféry (plánování, poradenství, tvorba aplikací 
využívajících prostorová data (např. navigace, přesné zemědělství apod.), projekční činnost nad 
prostorovými informacemi). Navrhovaná právní úprava nemá na subjekty komerční sféry žádné 
negativní dopady. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem je stanovit podmínky pro tvorbu, správu a účelné využití prostorových informací ve 
společnosti a tím podpořit socioekonomický růst a konkurenceschopnost České republiky. Je 
žádoucí správně pracovat s prostorovými informacemi, využívat je v agendách veřejné správy 
a umožnit jejich využívání také třetím stranám. 

 

17 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. 
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Cílem je, aby prostorové informace a související služby byly využívány ve všech oblastech 
života společnosti a tím byla podpořena konkurenceschopnost, bezpečnost, sociální soudržnost 
a trvale udržitelný rozvoj České republiky. 

Cílem je, aby veřejný sektor díky dostupnosti kvalitních prostorových informací a služeb 
efektivně poskytoval moderní a kvalitní veřejné služby. 

Pro dosažení uvedeného cíle je potřeba řešit dále uvedená témata. 

1.5.1. Regulační rámec 

Pro efektivní rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace je nezbytné zajistit vhodný 
regulační rámec, který sjednotí podmínky pořizování, správy, poskytování a využívání 
prostorových informací a tím připraví podmínky pro jejich efektivní sdílení a pro potřebný 
rozvoj služeb veřejné správy založených na prostorových datech s využitím služeb referenčního 
rozhraní. Pro vytvoření potřebného regulačního rámce pro oblast prostorových informací je 
třeba provést změny právních předpisů a zákonných norem pro oblast prostorových informací 
s tím, že rozsah potřebných změn vyústí v nezbytnost přijetí zastřešujícího zákona o národní 
infrastruktuře pro prostorové informace.  

Upravený a doplněný regulační rámec by měl v budoucnu obsahovat: 

− definici národní infrastruktury pro prostorové informace (všech jejích částí, jak je 
stanoveno v rámci použité definice INSPIRE) s důrazem na její klíčové komponenty, 

− formální institucionální zakotvení subjektu koordinujícího rozvoj národní infrastruktury 
pro prostorové informace včetně vymezení jeho pravomocí a rolí; 

− stanovení garantovaných dat nejvyšší požadované přesnosti, podrobnosti a aktuálnosti 
národního významu včetně vymezení rolí jednotlivých subjektů podílejících se na jejich 
správě a pravidel pro jejich správu; 

− jasná pravidla pro zpřístupňování prostorových dat, zejména jasnou deklaraci podmínek 
poskytování a zpřístupňování prostorových dat z informačních systémů obecně 
(licenční politika státu, principy zpřístupňování PSI, poskytování otevřených dat 
a otevřených služeb nad prostorovými daty); 

− stanovení povinnosti jednoznačného definování standardů interoperability prostorových 
dat a informačních systémů tvořených prostorovými daty ve veřejném sektoru. 

Vytvoření odpovídajícího regulačního rámce je klíčové pro odstranění doposud přetrvávajících 
problémů v dané oblasti za dodržení mezinárodních závazků České republiky. 

1.5.2. Koordinace 

Nutnou podmínkou pro efektivní rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace 
a eliminaci hlavních problémů řešené oblasti je nastavení koordinace tvorby a správy 
prostorových dat, která jsou na základě právních předpisů nebo praktických potřeb vytvářena 
různými orgány veřejné moci. Účinnou koordinaci napříč kompetenčním vymezením orgánů 
veřejné moci vyžaduje nejen správa prostorových dat, ale i rozvoj služeb veřejné správy nad 
prostorovými daty tak, aby bylo zajištěno sdílené využívání prostorových informací a služeb 
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informační společnosti nad prostorovými informacemi napříč agendami a činnostmi veřejné 
správy s předpokladem vzniku synergických efektů, které předpokládá vznik referenčního 
rozhraní a jeho implementace v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Je nutno 
harmonizovat prostorová data užívaná ve veřejné správě a tím dosáhnout zamezení 
multiplicitního pořizování stejných nebo obdobných prostorových dat při zachování schopnosti 
České republiky plnit mezinárodní závazky.  

Je třeba stanovit role a povinnosti všech zúčastněných – je třeba institucionálně zajistit 
stanovení koordinačního subjektu na vládní úrovni, jehož kompetencí bude koordinovat 
přípravu hlavních koncepčních prvků národní infrastruktury pro prostorové informace, včetně 
koordinace legislativy a koordinace financování. Jde o absolutně klíčové parametry, právě 
nedostatek finančních prostředků a nedostatek pracovníků, kteří by agendu zajišťovali, blokuje 
další rozvoj v této oblasti. Je třeba kompetence pro koordinaci aktivit v oblasti prostorových 
informací pevně a jednoznačně legislativně ukotvit.  

1.5.3. Garantovaná prostorová data nejvyšší požadované přesnosti, podrobnosti 
a aktuálnosti 

Rozvoj elektronizace veřejné správy, agendových informačních systémů i komerčních aplikací 
a řešení životních situací občanů jsou velice problematické bez potřebných relevantních 
informací, tedy především bez kvalitních primárních dat. Na pořízení, správu a aktualizaci dat 
je vynakládáno až 80 % celkových nákladů funkčních informačních systémů. Optimalizace 
procesů sběru, zpracování, správy, aktualizace a publikování dat je dnes v popředí zájmu všech 
budovaných infrastruktur pro prostorové informace v zahraničí.  

Jedním z identifikovaných problémů současného stavu je kromě nedostatečné koordinace při 
pořizování, správě a aktualizaci garantovaných prostorových dat i jejich absence a to včetně 
prostorových dat vysoké míry podrobnosti. Současně nejsou optimálně nastavena pravidla, 
způsoby a formy jejich sdílení a následného vícenásobného využívání. 

Jako základní kámen pro zefektivnění využívání prostorových dat v agendách veřejné správy 
(i celou společností) nezbytné optimalizace procesů sběru, zpracování, správy, aktualizace 
a publikování prostorových dat včetně dosažení maximální možné interoperability se 
navrhuje legislativně ukotvit a zahájit proces implementace některých základních principů:  

- Prostorová data sbírat a vytvářet jen jednou. 
- K eliminaci duplicitního pořizování či zpracování prostorových dat zabezpečit existenci 

a dostupnost prostorových dat nejvyšší požadované podrobnosti, přesnosti a aktuálnosti, 
která budou základním podkladem k odvozování dat nižší úrovně podrobnosti. 

- Nejpodrobnější prostorová data vést v takové formě a tam, kde je to nejefektivnější. 
- Obsah a formu nejpodrobnějších prostorových dat řešit s ohledem na požadavky 

a potřeby agend a IS VS včetně využívání existujících ISO norem a standardů a dosažení 
tak požadované interoperability. 

- Stanovenými správci nejpodrobnějších prostorových dat zabezpečit garanci kvality 
a dostupnosti. 

- Zajistit podmínky a nastavit pravidla ke snadnému sdílení a následnému vícenásobnému 
využívání nejpodrobnějších prostorových dat.  
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Prostorová data nejvyšší požadované přesnosti, podrobnosti a aktuálnosti tvoří množinu 
vybraných prostorových objektů splňujících definované parametry, a které jsou všeobecně 
využitelné pro rozhodovací procesy veřejné správy, potřeby soukromého sektoru 
a vzdělávacích institucí a napomáhají řešení každodenních životních situací. Tvorba a správa 
těchto dat, která mají formu nadresortního informačního systému s distribuovaným způsobem 
aktualizace, s garantovanými standardy kvality dat a datových toků, procesů správy datového 
obsahu a službami poskytování dat, by měla být vedena podle jednotných pravidel. Celý systém 
musí být navržen tak, aby jej bylo možné budovat modulárně a etapovitě v závislosti na 
dostupných finančních zdrojích a potřebných kapacitách. Bude maximálně využito stávajících 
dat s odpovídajícími specifikacemi a procesy toků dat. Zdrojem budou i existující mapovací 
aktivity, které by oproti současnosti měly být sjednocené též s ohledem na požadované 
technické a kvalitativní parametry. Vedle toho budou významným zdrojem také výstupy 
existujících agend veřejné správy. 

Výběr garantovaných prostorových dat nejvyšší požadované přesnosti, podrobnosti 
a aktuálnosti bude proveden na základě podrobné analýzy agend veřejné správy vycházejících 
z registru práv a povinností, požadavků agendových informačních systémů na prostorová data 
a při zohlednění potřeb soukromého sektoru. Technické parametry je nutno specifikovat 
z hlediska polohové přesnosti, geometrické přesnosti a definovaných vlastností, včetně jejich 
popisu v metadatovém profilu.  

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 
prostorových dat nejvyšší požadované přesnosti, podrobnosti a aktuálnosti budou koordinovány 
v rámci mezirezortní součinnosti. 

Procesy pořízení, správy, vedení a aktualizace garantovaných prostorových dat nejvyšší 
požadované přesnosti, podrobnosti a aktuálnosti  musí být jednoznačně legislativně 
a technologicky vymezeny v právních předpisech. Tato data budou na základě 
regulačního rámce závazným podkladem pro agendy veřejné správy využívající 
prostorové informace. Zákon však nebude ukládat povinnost tvořit nová prostorová data. 

1.5.4. Národní integrační platforma pro prostorové informace 

Cílem vybudování národní integrační platformy pro prostorové informace (dále též „NIPPI“), 
jakožto nedílné součásti referenčního rozhraní, je vytvořit prostředí, ve kterém bude možno, 
zejména orgánům veřejné moci na základě dostupných sad prostorových dat a poskytovaných 
služeb nad prostorovými daty, zprostředkovat informace prostřednictvím definovaných 
služeb pro: 

− rozhodování v agendách veřejné správy (na základě poptávky jednotlivých agend 
rozborem právních předpisů) s ohledem na kompetence vymezené legislativou 
(v kontextu Registru práv a povinností), 

− publikační místa pro veřejnost (národní geoportál, Czech POINT, datové schránky, 
webové služby). 
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Budování národní integrační platformy pro prostorové informace představuje souhrn 
legislativních, technologických, standardizačních a bezpečnostních opatření, která napomohou 
integraci prostorových informací s dalšími prvky eGovernmentu a jejich efektivnějšímu 
poskytování veřejnosti a komerční sféře. Národní integrační platforma pro prostorové 
informace vychází z konceptu sdílených služeb a ze současných standardů INSPIRE. Národní 
integrační platforma pro prostorové informace bude součástí infrastruktury eGovernmentu 
České republiky a bude respektovat požadavky stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

Národní integrační platforma pro prostorové informace by měla být budována jako platforma 
na principu servisně orientované architektury, která zprostředkuje bezpečnou a garantovanou 
komunikaci mezi státem stanovenou množinou prostorových objektů a informačními systémy 
veřejné správy. Dostupné služby národní integrační platformy pro prostorové informace včetně 
kompozitních služeb budou evidovány v informačním systému národní infrastruktury pro 
prostorové informace s jasně stanovenými pravidly/podmínkami užití a parametry kvality 
ujednání o úrovni kvality (SLA – Servis Level Agreement). 

Národní integrační platforma pro prostorové informace, jakožto část národní infrastruktury pro 
prostorové informace, bude budována jako nedílná součást referenčního rozhraní. Nutnými 
podmínkami pro realizaci národní integrační platformy pro prostorové informace jsou 
především: 

− legislativní určení správce národní integrační platformy pro prostorové informace, 
− legislativní stanovení podmínek využívání národní integrační platformy pro prostorové 

informace správci informačního systému veřejné správy včetně vynutitelných sankcí, 
− zajištění finančních zdrojů pro vybudování a správu (zajištění udržitelnosti) národní 

integrační platformy pro prostorové informace.  

Navrhovaná národní integrační platforma pro prostorové informace by měla být budována jako 
součást služeb informační společnosti, přičemž bude zajišťovat obdobné služby pro prostorová 
data jako informační systém základních registrů pro základní registry a připojované agendové 
informační systémy.  

Mezi významné přínosy vybudování a zavedení národní integrační platformy pro prostorové 
informace patří především: 

− Garance kvality poskytovaných služeb pro agendové informační systémy na základě 
jasně stanovených a dodržovaných SLA. Systém pro prostorová data principiálně 
obdobný základním registrům přispěje k dosažení takového stavu, kdy budou potřebná 
data 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. Toto 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. 

− Zvýšení interoperability agendových informačních systémů a eliminace vazeb mezi 
jednotlivými agendovými informačními systémy, kdy vazby jsou uskutečňovány 
různými a vzájemně nekompatibilními způsoby, přičemž dochází k mnohačetnému 
ukládání obdobných dat. Navržený systém přispěje k většímu propojení informačních 
systémů a tím výraznějšímu rozšíření moderního výkonu veřejné správy. 
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− Koncept sdílených služeb, jehož součástí se národní integrační platforma pro 
prostorové informace stane, vytvoří podmínky pro zavádění nových nástrojů a další 
zkvalitňování služeb. 

− Systém přispěje rovněž 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. 

1.5.5. Národní geoportál 

Cílem vybudování národního geoportálu (dále též „NGP“) je vytvořit rozhraní pro přístup 
k prostorovým datům a službám pořizovaným a aktualizovaným veřejnou správou. Národní 
geoportál bude zpřístupňovat informační systém národní infrastruktury pro prostorové 
informace. Národní geoportál bude informačním systémem veřejné správy podle zákona 
č. 365/2000 Sb., a jednou ze součástí národní infrastruktury pro prostorové informace, bude 
využívat služeb národní integrační platformy pro prostorové informace a služeb informačního 
systému základních registrů. Národní geoportál bude sloužit jako federace jednotlivých 
resortních geoportálů. 

Národní geoportál bude členěn na veřejnou a neveřejnou část. Veřejná část bude 
zpřístupňovat informace veřejně volně dostupné (otevřená licence, bezúplatné) nebo 
poskytované za úplatu s odkazem na služby zajišťované primárními poskytovateli. Jednotlivé 
publikované informace a služby resp. jejich popis (metadata) budou navázány na popisy 
životních situací spravovaných Portálem veřejné správy (pohled veřejnosti) a také budou 
provázány s agendami a činnostmi vedenými v Registru práv a povinností. Neveřejná část bude 
sloužit pro orgány veřejné moci. Přihlašování k neveřejné části bude v souladu s principy 
elektronické identifikace (zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci). Pro úřední osoby 
bude využito systému JIP/KAAS (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 56 a). 

Národní geoportál zpřístupní dokumenty týkající se národní infrastruktury pro prostorové 
informace, zejména z oblastí způsobů užití dat a služeb, legislativy, technické a datové 
infrastruktury a poskytovatelů dat a služeb. Národní geoportál nabídne uživatelům 
předdefinované účely užití prostorových dat a služeb a zajistí automatické vygenerování 
licenční smlouvy v případě jejich použití (např. v případě využití stahovacích služeb). V rámci 
reklamačního řízení bude možno zahájit proces reklamace prostorových dat a poskytovaných 
služeb prostřednictvím elektronického formuláře. 

Mapový klient národního geoportálu bude umožňovat zobrazit mapové kompozice 
z dostupných prostorových dat prostřednictvím standardizovaných služeb (vyhledávací, 
prohlížecí, stahovací, transformační a geoprocesingové). Georeporty budou dávat do 
souvislostí a zobrazovat prostorová data z různých tematických oblastí vždy v kontextu 
konkrétní životní situace (úzká vazba na životní situace). Národní geoportál vytvoří přehlednou 
zprávu v dostupném formátu (např. PDF – Portable Document Format) obsahující jak mapovou 
kompozici, tak textové informace o jevech v rámci daného tématu a lokality. Georeporty budou 
dostupné přímo v prostředí národního geoportálu nebo např. zprostředkovaně prostřednictvím 
národní integrační platformy pro prostorové informace přes datové schránky nebo na 
kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. 
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Mezi hlavní přínosy vybudování národního geoportálu patří: 
− zajištění jednotného přístupu k prostorovým datům a službám v rámci veřejné správy, 

za jednoznačně stanovených podmínek a způsobů připojení, 
− zajištění provázanosti řešení životních situací vůči využívaným prostorovým datům 

a službám včetně jejich parametrů kvality (z pohledu veřejnosti) a připravení georeportů 
pro konkrétní způsoby užití, 

− zajištění provázanosti výkonu agend veřejné správy vůči dostupným prostorovým 
datům a službám včetně jejich parametrů kvality (z pohledu veřejné správy), 

− vytvoření komunikačního kanálu pro zahájení procesu reklamace vůči poskytovatelům 
dat a služeb v rámci veřejné správy. 

1.5.6. Služby veřejné správy nad prostorovými daty 

Veřejné správě chybí služby, které by umožnily efektivně využívat relevantní, aktualizované 
prostorové informace. 

Je potřeba definovat okruh služeb veřejné správy, pro které je účelné využívat garantované 
prostorové informace, a dále služeb veřejné správy, s jejichž pomocí bude veřejná správa 
schopna sbírat, spravovat, sdílet a publikovat prostorové informace. Sdílené služby veřejné 
správy nad prostorovými daty musí využívat propojený datový fond veřejné správy včetně 
datového fondu prostorových dat. Obecně by měl být nastolen princip, že kvalifikované 
a garantované prostorové informace, nezbytné pro agendy veřejné správy, by měla zajistit 
především sama veřejná správa a to aktualizačním principem podobným způsobu, jakým jsou 
naplňovány a aktualizovány základní registry. K tomu je třeba definovat sérii sdílených služeb, 
jimiž by byla zajištěna editace a aktualizace klíčových druhů prostorových informací 
v klíčových informačních systémech veřejné správy a také související služby veřejné správy 
jako legislativní a procesní a provozní zakotvení určitých práv a povinností, které k dosažení 
tohoto stavu povedou. 

Pokud budou v první vrstvě architektury sdílených služeb definovány služby veřejné správy, 
budou ve druhé vrstvě vytvořeny a upraveny služby eGovernmentu, které služby veřejné správy 
budou fakticky a technicky provádět. K tomu je zapotřebí prostřednictvím národní integrační 
platformy pro prostorové informace propojit klíčové informační systémy sdružující prostorové 
informace, legislativně a procesně nastavit sběr, správu, sdílení a publikování těchto 
prostorových informací, a to ať už jako otevřená data pro anonymní uživatele, či jako odpovědi 
na sdílené služby jednotlivých informačních systémů pro úředníky ve veřejné správě. 

Ve veřejné správě se postupně prosazuje model sdílení informací prostřednictvím webových 
služeb a propojení jednotlivých informačních systémů, avšak stále přetrvává ryze resortní či 
okruhové pojetí takového sdílení. Nastavení modelu sdílených služeb garantovaných jejich 
správci a využívaných jejich uživateli jako garantované prostorové informace je daleko 
lepší způsob správy, udržování a využívání informací tohoto typu.  

Prostorové informace a prostorová data zajišťovaná veřejnou správou pro výkon jejích agend 
mohou být velmi efektivně využívána pro realizaci služeb, informačních systémů 
a informačních produktů v oblasti mimo veřejnou správu (třetími stranami). Aby prostorové 
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informace veřejné správy mohly sloužit jako jeden z motorů znalostní společnosti a ekonomiky, 
musí být splněno několik základních podmínek: 

− Prostorová data a služby veřejné správy musí být popsány veřejně dostupným 
a aktualizovaným popisem z hlediska obsahu, způsobu pořízení a aktualizace, 
přístupnosti a možností získání, licenčních podmínek. 

− Struktura poskytovaných prostorových dat musí být v čase stabilizovaná a obsahově 
i formátově standardizovaná pro různé poskytovatele dat stejných prvků. 

− Prostorová data a služby, jejich popisy a zdroje musí být veřejně dostupné na portálech 
veřejné správy, tyto informace navíc musí být průběžně aktualizovány. 

Při poskytování prostorových dat třetím stranám je nutno zajistit, aby služby veřejného sdílení 
a poskytování dat nebyly ve věcné, technické nebo bezpečnostní kolizi vůči potřebám interních 
agendových informačních systémů veřejné správy. Agendové informační systémy veřejné 
správy by měly všude, kde je to možné, využívat služeb dedikovaných pouze pro interní procesy 
veřejné správy resp. agendové informační systémy veřejné správy by měly být v rámci 
uspokojování provozních požadavků na zajištění informací nezbytných pro jejich funkčnost 
upřednostněny před zajištěním informací pro systémy využívající režimu publikace formou 
otevřených dat a služeb. 

Cílem je podpořit uvolnění a využití velkého ekonomického potenciálu prostorových dat, 
a to nejen ve vztahu k využití ve veřejné správě, ale i pro veřejnost, a významnou měrou také 
pro podporu a rozvoj činnosti třetích stran. Je třeba přispět k vytvoření vhodných podmínek pro 
využití prostorových informací nejen pro veřejnou správu a občany, ale také pro všechny ostatní 
členy společnosti (ve smyslu komplexního pojetí národní infrastruktury pro prostorové 
informace, adresujícího oprávněné zájmy všech jejich aktérů). 

Je žádoucí zajistit, aby všechny strany měly adekvátní přístup k prostorovým datům a službám, 
k podmínkám jejich využití, k vyhledávacím službám a dokázaly je vhodně využít. Přístup 
k potřebným informacím o prostorových datových sadách a poskytovatelích prostorových dat 
(metadata) by měl být zajištěn centralizovaně, aby je bylo možné efektivně vyhledávat a využít.  

Nezbytnou podmínkou využitelnosti prostorových informací je zajištění stabilních 
a standardizovaných procesů tvorby, sběru, správy a distribuce (poskytování a sdílení) 
prostorových dat. Je žádoucí, aby prostorová data a služby vytvářené a spravované veřejnou 
správou byla vhodně využitelná třetími stranami, aby nad nimi nebo s jejich využitím vznikala 
další data a služby s přidanou hodnotou – aplikace vhodné pro podnikatelské potřeby, 
vzdělávání a VaVaI, nebo pro činnost neziskových a nevládních organizací. Současná 
legislativa však důsledně nevyžaduje předávání prostorových dat v takové formě, aby tato 
data byla následně s minimálním úsilím využitelná v dalších procesech. Cílem nové 
právní úpravy bude mimo jiné toto napravit. 

Je nezbytné rozvíjet soustavu standardů a norem a jejich praktické uplatnění ve vztahu 
k prostorovým datům a službám s cílem zásadně zlepšit interoperabilitu prostorových dat, 
prostorových služeb a IS, které tyto data a služby poskytují. 

Při tvorbě licenčních a obchodních podmínek spojených s poskytováním prostorových dat 
a služeb je vhodné zohlednit společenský zájem na způsobu jejich využití.  
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Základními premisami zajištění využitelnosti prostorových dat by měly být dostupnost 
prostorových dat a služeb nad prostorovými daty, transparentnost a jednoduchost přístupu 
k datům a službám (s využitím vhodných standardů a norem), stabilní podmínky poskytování 
(ve smyslu stability licenčních a organizačních podmínek i ve smyslu technickém, tj. stabilita 
datové specifikace, stabilita specifikace prostorových služeb) a odpovídající provozní 
parametry (zejména spolehlivost služeb, jejich výkon a škálovatelnost). Musí být 
dokumentována a garantována dostupnost a kvalita prostorových dat a služeb, jako základní 
podmínky pro výše uvedenou stabilitu. 

Komerční subjekty požadují nediskriminační a volný přístup k datovým zdrojům veřejné 
správy. Tento přístup by měl být zajištěn elektronickou formou a pomocí standardizovaných 
rozhraní umožňujících automatizaci zpracování a využití prostorových dat.  

Podpora konkurenceschopnosti průmyslu, zemědělství, dopravy, výzkumu a dalších oblastí je 
závislá na rozvoji využití prostorových dat a služeb v nejrůznějších oblastech. Mezi ně patří 
např. služby vázané na polohu (Location Based Services), které nabízejí uživatelům cílené 
služby podle prostorového kontextu, tedy především podle místa, kde se nachází. Rozvoj 
lokalizačních a navigačních služeb je přímo podmíněn technickou vyspělostí systémů 
lokalizace a navigace (především družicových, tj. GNSS), jejich obchodními a licenčními 
podmínkami, současně ale také dostupností a kvalitou mapových podkladů. Inteligentní 
dopravní a kooperativní systémy (C-ITS18) dnes nelze budovat bez spolehlivé lokalizace, 
navigace, sběru georeferencovaných údajů o chování dopravních proudů a prostorově 
optimalizovaných služeb. Podobně rozvoj aplikační logiky řady systémů a produktů není 
myslitelný bez efektivního zapojení prostorové složky do rozhodování. Tento rozvoj nesmí být 
uměle brzděn vysokými pořizovacími nebo provozními náklady spojenými s přístupem 
a využitím prostorových dat a služeb. 

Poskytovaná prostorová data a služby musí rovněž umožňovat snadnou kombinaci a integraci 
s jinými daty. V současnosti je řada dat poskytována jen s nedokonalou prostorovou referencí, 
typicky nestandardizovanou adresou namísto adresních identifikátorů či přímo souřadnic. Je 
potřebné zajistit snadné georeferencování těch dat, která neobsahují souřadnice tak, aby je bylo 
možné využít k prostorovým analýzám, prostorové vizualizaci a tvorbě map. 

Do procesu vytváření a správy prostorových dat a služeb musí být efektivně zapojen 
podnikatelský sektor. Je třeba hledat vhodné příležitosti pro spolupráci veřejného a soukromého 
sektoru (Public Private Partnership), které by zlepšily a zefektivnily poskytované služby. Cílem 
by mělo být snížení nákladů spojených s těmito službami, rychlejší realizace jednotlivých 
opatření a dosahování zlepšených parametrů produktů a služeb. 

Služby budou publikovány prostřednictvím Centrálního místa služeb a vyměňovány mezi 
agendami prostřednictvím referenčního rozhraní. 

 
18Kooperativní inteligentní dopravní systémy umožňují přímou komunikaci mezi vozidlovou jednotkou 
a jednotkou umístěnou v jiném vozidle nebo zařízení na dopravní infrastruktuře.  
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1.5.7. Publikování prostorových dat a služeb nad prostorovými daty jako 
otevřených 

V oblasti prostorových informací je řada okruhů dat, která lze již dnes publikovat jako otevřená 
data veřejné správy (pokud neexistuje legislativní omezení) a s postupem naplňování výše 
uvedených principů (tedy model sdílených služeb provozovaných v rámci národní integrační 
platformy pro prostorové informace a propojování příslušných informačních systémů 
a publikace jejich dat a služeb) budou k dispozici také další datové zdroje, jež můžeme 
publikovat jako otevřená data.  

Je třeba jednoznačně definovat okruhy prostorových informací, které mohou (nebo podle 
legislativy musí) být publikovány jako otevřená data, a definovat je jako datové sady 
otevřených dat veřejné správy, které budou zapsány do Katalogu otevřených dat. 

Prostorová data zajišťovaná veřejnou správou by měla naplňovat obecný princip „open data“: 
pokud není zákonná překážka, měla by veškerá data veřejné správy být dostupná odpovídající 
formou sdílené služby s definovanými podmínkami dalšího užití (licenční podmínky). Pokud 
nelze poskytnout data přímo, pak je žádoucí je poskytnout po jejich anonymizaci. 

Nepopiratelnou výhodou publikování dat jako otevřených dat dává i publikování a využívání 
otevřených služeb poskytovaných nejen subjekty veřejné správy, ale i komerčními subjekty, 
možnost daleko širšího využívání informací než doposud a to způsobem, který si například 
veřejná správa třeba dodnes neuměla ani představit, nebo na jehož realizaci nemá dostatečné 
kapacity. Otevřená data a otevřené služby tak může využívat jak veřejná správa, tak se ale může 
jednat i o datový podklad pro tvorbu různých aplikací a služeb na komerčním, akademickém či 
neziskovém základě. Otevřená data jsou také významná pro efektivní projekční činnost 
spojenou s územím; v této oblasti je zatím služby (ani otevřené) nemohou nahradit. 

1.5.8. Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace 

Budování a rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace není myslitelný bez 
zabezpečení adekvátních lidských zdrojů a zajištění jejich rozvoje, zejména celoživotního 
vzdělávání. V návaznosti na připravovanou Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (viz 
Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+), zejména strategický cíl 1, je potřebné se 
zaměřit na získávání a zvyšování důležitých kompetencí. 

V oblasti lidských zdrojů je potřebné podporovat osobní a odborný rozvoj pracovníků v oboru, 
klást důraz na přenositelnost know how, informace o příkladech dobré praxe apod. Je potřebné 
identifikovat typy pracovníků, dovednosti a kvalifikační požadavky na ně kladené. Je nezbytné 
provést vymezení příslušných pracovních pozic a požadavky na ně v systému Národní soustavy 
povolání, specifikovat požadované odborné znalosti, dovednosti, obecné znalosti a dovednosti 
a měkké kompetence.  

Je potřebné rovněž vymezit a popsat kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání, a definovat kvalifikační a hodnoticí standardy, které jsou 
nezbytné pro kvalitní vytváření, zajištění, plánování a rozvoj lidských zdrojů v oblasti 
prostorových informací. Tyto standardy je nezbytné implementovat do Národní soustavy 
kvalifikací. Cílem je nastavení systému umožňujícího průběžně sledovat, hodnotit a podporovat 
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přípravu lidských zdrojů, postupně zlepšovat jejich přípravu a rozvoj, zajistit adekvátní 
připravenost pracovníků na rychlý rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace 
a celé oblasti prostorových informací. Součástí je i zajištění dodržování kvalifikační požadavků 
a odborné způsobilosti pro odpovídající profese (např. odborná způsobilost vymezená v zákoně 
č. 200/1994 Sb.). Následně je zapotřebí zajistit průběžné sledování situace lidských zdrojů 
v oblasti prostorových informací na trhu práce. 

V oblasti vzdělávání je potřebné vybudovat komplexní vzdělávací infrastrukturu v oblasti 
prostorových informací v České republice jako komplexní sítě vzdělávacích institucí se 
zaměřením na oblast prostorových informací a propojením s dalšími vzdělávacími oblastmi. Je 
třeba zlepšit spolupráci jednotlivých aktérů a posílit jejich rozvoj i dalšími opatřeními, např. 
budováním informačního servisu v rámci vzdělávací infrastruktury. 

Pro připravované změny v oblasti správy a využití prostorových informací je nezbytné zajistit 
přípravu komplexu adekvátních vzdělávacích aktivit. Komplex vzdělávání je určen především 
pro úředníky veřejné správy, specialisty (tvůrce, správce) a koncové uživatele. Tento komplex 
vzdělávacích aktivit zahrne akreditované další vzdělávání, eLearning, přípravu adekvátních 
vzdělávacích opor a rovněž podpůrné informační aktivity, informující uživatele 
o připravovaných změnách a možnostech vzdělávání. 

Jednou z konkrétních oblastí rozvoje dalšího vzdělávání bude i povinné doškolování osob 
odborně způsobilých vykonávat zeměměřické činnosti včetně úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů, zaměřené zejména na průběžné doplňování znalostí a dovedností při 
využití moderních technologií. Další konkrétní oblastí je další vzdělávání pracovníků obecních 
úřadů při pořizování nezbytných dat, např. o dopravní infrastruktuře obcí a postupném 
budování technické mapy obcí. 

Jedním z problémů v dalším vzdělávání je nedostatečná kvalita a nízký přínos pro absolventa. 
Je potřebné podpořit rozlišování úrovně certifikátů vydávaných v rámci dalšího vzdělávání 
(nejen ve veřejné správě) a zajistit odlišení úspěšného absolvování vzdělávání doloženého 
pouze účastí na vzdělávacím procesu a absolvování vzdělávání s dosažením prokázaných 
výsledků absolventa. 

Stávající způsob udělování akreditací kurzů dalšího vzdělávání ve veřejné správě nepodporuje 
dosahování vyšší kvality a účinnosti dalšího vzdělávání. Proto je žádoucí zřízení oborové 
komise pro další vzdělávání. Komise pro další vzdělávání bude mít právo se vyjadřovat 
k akreditacím dalšího vzdělávání (resp. celoživotního učení) v oblasti prostorových 
informací s cílem respektování vhodných standardů vzdělávání a posílení účinnosti 
a efektivnosti dalšího vzdělávání. V komisi budou rovnocenně zastoupeny vzdělávací instituce 
a praxe (profesní sdružení, veřejná správa, komerční subjekty).  

Je důležité, aby se posílilo zapojení VŠ do dalšího vzdělávání, zejména v oblasti tvorby kurzů 
celoživotního vzdělávání (i v návaznosti na studijní programy) ve spolupráci s regionálními 
zaměstnavateli a úřady práce v souladu s požadavky praxe, vývoje vhodných studijní opor 
a multimediálních učebních pomůcek a posílení poradenství pro zájemce a účastníky 
celoživotního vzdělávání. Současně je potřebné zlepšit další vzdělávání pedagogických 
pracovníků středních škol se zaměřením na celkové zlepšení profilu absolventů se znalostí 
základních informací o problematice prostorových informací.  
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Do celoživotního učení je nezbytné ve větší míře než dosud zařazovat také výuku měkkých 
dovedností lidí jako jsou jazyková vybavenost, prezentační a komunikační dovednosti, zásady 
projektového řízení včetně řízení lidí a lidských zdrojů, řízení rizik, finanční aspekty 
(ekonomické rozvahy), znalosti právního prostředí a etických zásad.  

V oblasti terciárního vzdělávání je důležité nalézat možnosti úpravy studijních plánů, zlepšovat 
vzájemnou uznatelnost studijních výsledků a mobilitu mezi školami a možnosti uznávání 
kvalitních (certifikovaných) výsledků neformálního vzdělávání v rámci vysokoškolského 
studia. 

Pro posílení spolupráce VŠ s praxí a pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů je třeba budovat 
soustavu prakticky orientovaných kurzů, zvýšit zapojení studentů do výzkumu (zejména 
aplikovaného) a vývoje a především zajistit lepší institucionální podporu pro pracovní stáže 
pracovníků a studentů VŠ ve firmách. Je třeba využít zahraničních zkušeností v této oblasti 
(např. zkušenosti se zaváděním a využíváním tzv. internships) a zavést podobné programy 
i v České republice. 

Ve vztahu k předmětné problematice je potřebné podpořit VaVaI v této oblasti s cílem řešit 
praktické otázky a výzvy spojené s implementací a rozvojem národní infrastruktury pro 
prostorové informace s výrazným celospolečenským dopadem. VaVaI v dané oblasti budou 
systematicky podporovat využívání informačních systémů veřejné správy jak pro zefektivnění 
výkonu veřejné správy, tak i poskytování relevantních a garantovaných informací pro 
soukromý sektor, občany i podniky, pro rozhodovací procesy udržitelného rozvoje společnosti. 
VaVaI v oblasti pořizování a inteligentní správy referenčních datových sad moderními 
metodami má pro poskytování takových informací důležitou roli. 

Současně je nezbytné připravit návrhy na možnosti podpory a zajištění financování prioritního 
aplikovaného výzkumu v dané oblasti z různých zdrojů (grantové agentury, Evropské 
strukturální a investiční fondy, mezinárodní zdroje, atd.). 

Cílevědomý rozvoj výzkumné infrastruktury, výzkumných a vývojových kapacit v České 
republice v oblasti prostorových informací by měl přitáhnout odpovídající národní i nadnárodní 
firemní vývoj a vést k celkovému rozvoji lidských zdrojů a vlastní národní infrastruktury pro 
prostorové informace. 

1.5.9. Plnění mezinárodních závazků a mezinárodní interoperabilita 

V oblasti mezinárodních závazků České republiky v oblasti prostorových informací je nezbytně 
nutné minimálně pokračovat v již započatých mezinárodních aktivitách s cílem postupně a při 
účelném využití různých finančních zdrojů dosáhnout i mezinárodní interoperability 
prostorových dat a služeb nad prostorovými daty. V souladu s evropskou legislativou (např. 
INSPIRE) a relevantními ISO normami je třeba důsledně usilovat o systematické stanovení 
a uplatňování standardů pro interoperabilitu prostorových dat i poskytovaných informačních 
služeb a pro bezpečné sdílení prostorových dat a služeb nad prostorovými daty. 

Koordinovaný rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace koncipovaný jako 
nedílná součást eGovernmentu nejen podpoří efektivní výkon, kvalitu i transparentnost veřejné 
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správy a veřejných služeb, ale zároveň je i důležitou podmínkou pro zajištění nutné a potřebné 
mezinárodní interoperability prostorových dat a služeb nad prostorovými daty.  

Interoperabilní prostorová data a služby nad prostorovými daty jsou základem pro úspěšné 
naplňování vytyčených cílů v této oblasti. Interoperabilita prostorových dat a souvisejících 
služeb zajištěná v souladu s mezinárodními pravidly rovněž podpoří konkurenceschopnost 
České republiky (ve smyslu vyšší transparentnosti veřejné správy a dostupnosti jejích dat 
a služeb) a také posílí mezinárodní uplatnění českých firem a odborníků v mezinárodním 
prostředí. 

1.5.10. Základní architektonické schéma národní infrastruktury pro prostorové 
informace 

 
Obr. 2 Základní architektonické schéma národní infrastruktury pro prostorové informace 

Schéma popisuje na úrovni logických bloků a komponent rámec vnímání národní infrastruktury 
pro prostorové informace bez zobrazení vzájemných vazeb, představuje tedy spíše globální 
pohled na celek bez detailního členění. Zároveň ukazuje vztah vůči sdíleným službám 
eGovernmentu České republiky, které využívá. 

Z pohledu notace je použit jazyk Archimate, a to na úrovni motivační, strategické, byznys 
a aplikační vrstvy, částečně naznačuje v oblasti sdílených služeb eGovernmentu i vrstvu 
technologickou.  

Pro identifikace bloků, které nejsou realizovány, nicméně které dotvářejí celkový rozsah 
národní infrastruktury pro prostorové informace a jsou v různých fázích příprav, je použit 
barevně sytější odstín. 
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1.6. Zhodnocení rizika 

Přizpůsobení výkonu veřejné správy, aby dokázala efektivně využívat prostorové informace, 
není dnes možností, ale nutností. V případě, že oblast prostorových informací nebude žádným 
způsobem legislativně ošetřena, hrozí riziko, že uvedené problémy současného stavu oblasti 
prostorových informací budou přetrvávat a navíc dále se prohlubovat. 

Neřešením problému zůstane zachována roztříštěnost stávající právní úpravy, její 
nejednoznačnost, nevymahatelnost a netransparentnost. Absence jednotné právní úpravy 
národní infrastruktury pro prostorové informace bude nadále činit problémy s dostupností 
prostorových dat a jejich využitelností pro výkon veřejné správy a pro potřeby celé společnosti. 
Může tak dojít k dalšímu poklesu konkurenceschopnosti České republiky v oblasti využívání 
prostorových dat a k nevyužití ekonomického potenciálu prostorových dat.  

Konkrétně budou s vysokou pravděpodobností přetrvávat následující problémy, a to zejména: 
− Nesnadný přístup k prostorovým datům. Prostorová data nebudou přístupná z jednoho 

místa, nepůjde je vzájemně propojovat, nebude existovat katalog prostorových dat a služeb 
nad nimi, prostorová data nebudou v potřebném standardu. 

− Nezávaznost prostorových dat. Pokud nedojde k určení pravidel pro správu prostorových 
dat a jejich sdílení, nebude nadále možno tato data používat jako garantovaný podklad pro 
výkon veřejné správy a pro využití celou společností.  

− Nízká znalost a úroveň dodržování již existující legislativy v oblasti správy a využívání 
prostorových dat bude přetrvávat.  

− Absence jednotné a akceptované terminologie v oblasti prostorových dat na národní 
úrovni. 

Důsledkem neřešení problému bude nárůst finanční zátěže na pořízení mnohdy již existujících 
prostorových dat a méně kvalifikované rozhodování z důvodů nevyužívání či nezávaznosti 
prostorových dat. Konkrétní finanční škody nelze v současnosti odhadnout, neboť prostorová 
data jsou různými způsoby pořizována a využívána napříč všemi resorty a zatím ani u jednoho 
z nich nedošlo k vyčíslení současných nákladů a přínosů. 
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Zachování současného stavu představuje rizika: 
− selhání schopnosti jednoznačného rozhodování veřejné správy – z důvodů neexistence 

jednotných, sdílených a garantovaných prostorových informací budou výstupy různých 
služeb veřejné správy týkající se stejných objektů v čím dál větší míře vykazovat 
prokazatelné nesoulady, které budou díky zvyšující se veřejné kontrole předmětem 
častějších napadení a soudních sporů, 

− zpomalení, v některých případech zablokování digitalizace, což povede k ohrožení 
konkurenceschopnosti a růstu nákladů na výkon veřejné správy, 

− nežádoucí růst heterogenity informačních vstupů založených na prostorových 
informacích využívaných veřejnou správou v různých územích České republiky 
z důvodů neexistence jednotných a standardizovaných celostátních řešení; v důsledku 
toho nejednotné rozhodování veřejné správy a růst nežádoucích regionálních disparit, 

− plýtvání veřejnými prostředky (data jsou multiplicitně pořizována a spravována), jsou 
vynakládány prostředky nejen na duplicitní pořizování prostorových dat, ale i na 
paralelní vývoj funkčně obdobných informačních systémů využívajících prostorová 
data z důvodů nedostatečné koordinace, nedostatečného sdílení již pořízených 
prostorových dat nebo nedostupnosti služeb nad prostorovými daty, 

− snížení konkurenceschopnosti, kdy je poškozena nejen veřejná správa při poskytování 
svých služeb, ale také ekonomická atraktivita ČR, neboť komerční a výzkumné subjekty 
ztrácejí donedávna velmi dobrou konkurenceschopnost v porovnání se zahraničními 
partnery ze zemí, kde je téma prostorových informací na státní úrovni řešeno 
komplexněji, 

− omezení či snížení funkčnosti bezpečnostního systému státu z důvodů neexistence nebo 
nedostupnosti jednotných, kvalitních a aktuálních prostorových informací pro operační 
a krizové řízení a zajištění bezpečnosti státu, 

− nesplnění mezinárodních právních závazků vůči EU a NATO, což může vyústit 
ve sníženou možnost čerpání financí z evropských finančních zdrojů a vést k dalším 
souvisejícím komplikacím.  

2. Návrh variant řešení 

Pro vytvoření potřebného regulačního rámce pro oblast prostorových informací je nezbytné 
buď provést řadu změn velkého množství současných právních předpisů a zákonných norem 
pro oblast prostorových informací, nebo postupovat komplexně cestou vypracování zvláštního 
zákona, který sjednotí podmínky pořizování, správy, aktualizace, poskytování, sdílení 
a využívání prostorových informací a vytvoří podmínky pro potřebný rozvoj služeb veřejné 
správy nad prostorovými daty. 

2.1. Varianta č. 1 

Varianta č. 1 – ponechání stávající právní úpravy beze změn – nulová varianta. 

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

2.2. Varianta č. 2 

Varianta č. 2 – novelizace dotčených stávajících právních předpisů. 

Tato varianta představuje nesystémové (nekomplexní) řešení vyhodnoceného stavu, ponechání 
současného neoptimalizovaného a nejednotného systému právních předpisů. 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 zajišťující 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. 

2.3. Varianta č. 3  

Varianta č. 3 – návrh nového zákona. 

Tato varianta představuje přípravu návrhu nového zákona, zákona o národní infrastruktuře pro 
prostorové informace, který bude komplexní a systematickou právní úpravou podmínek za 
účelem dosažení hlavních cílů uvedených výše. Současně budou novelizovány v nezbytně 
nutném rozsahu související právní předpisy. 

2.4. 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 představující přípravu návrhu nového 
zákona. 

Jako základní výchozí materiál pro výběr nejvhodnější varianty byly využity výsledky Analýzy. 
Závěrečným doporučením Analýzy je zajistit potřebný regulační rámec oblasti prostorových 
informací přijetím zvláštního zákona, neboť tato varianta umožní pojmout prostorová data 
komplexně a v ideálním případě zvláštní zákon převezme související témata z ostatních zákonů 
(např. ze zákona o právu na informace o životním prostředí). Tvorba jednoho komplexního 
zákona umožní uchopit toto téma komplexně. 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. V případě, že by 
bylo přistoupeno k novelizaci jednotlivých předpisů, hrozí, že některé agendy s „prostorovým“ 
potenciálem zůstanou nezohledněny, resp. v rámci legislativního procesu snadněji dojde 
k různým variantám aplikace, či dokonce k potlačení níže uvedených principů u jednotlivých 
norem v gescích různých ústředních úřadů státní správy. Nedocílilo by se tudíž sjednocení 
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právní úpravy a zpřehlednění právního řádu, ale naopak by hrozilo riziko dalšího tříštění 
pravidel pro jednotlivé oblasti zpracování prostorových dat. 

Dalším nezbytným krokem je definování a formální stanovení soustavy politik, zásad, znalostí, 
institucionálních opatření, technologií, dat, lidských zdrojů, včetně jejich vzdělávání, jako 
národní infrastruktury pro prostorové informace, jako nezbytného předpokladu pro zajištění 
efektivního sběru, pořizování, zpracovávání, správy, sdílení a využívání prostorových dat 
a zajištění garantovaných služeb národní architektury eGovernmentu veřejné správy České 
republiky nad prostorovými daty. 

Návrh variant řešení, které byly připraveny pro účely zpracování obecného hodnocení dopadů 
regulace, vychází z vyhodnocení dopadů jednotlivých oblastí věcného řešení, které byly 
detekovány pro nezbytnou právní úpravu sledující dosažení účelu (cílů) návrhu věcného záměru 
zákona, kterým je: 

− sjednocení pravidel pro efektivní sběr, pořizování, zpracovávání, správu, sdílení 
a využívání garantovaných prostorových informací a služeb pro výkon agend veřejné 
správy, podpora řešení životních situací občana a rozvoj digitální společnosti (plnění 
programu Digitální Česko),  

− standardizace prostorových dat a služeb ke zvýšení jejich kvality a zajištění jejich 
interoperability na národní i mezinárodní úrovni, včetně plnění mezinárodních závazků 
v této oblasti,  

− zajištění koordinovaného rozvoje prostorových dat a služeb k podpoře a využívání 
propojeného datového fondu veřejné správy k dosažení maximálně možného 
synergického efektu k odstranění duplicit a neefektivních řešení a snížení výše 
veřejných finančních prostředků vynakládaných v této oblasti. 

Vyhodnocovány byly tyto jednotlivé oblasti regulace:  
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 výchovy 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, 
využívání a publikování prostorových informací a sdílení služeb pro prostorové informace 
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 
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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. 

Ad 2 – k ustanovení koordinačního subjektu národní infrastruktury pro prostorové informace: 
Formální institucionální zakotvení Ministerstva vnitra, odboru eGovernmentu, 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 (veřejné správa, profesní samospráva, výzkumné a vzdělávací instituce, komerční 
sféra, neziskové nevládní organizace, veřejnost) a přiřazení jednotlivých rolí, práv 
a povinností při tvorbě, správě aktualizaci, sdílení 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 sběru 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 
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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 
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 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 pro efektivní podporu agend veřejné správy 
i potřeb soukromého sektoru je nutnou podmínkou zřízení integrační platformy pro 
modelování vystavěného prostředí, rovněž jako nedílné součásti referenčního rozhraní 

Ad 7 – k podpoře vzdělávání a výchovy 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, výchovy a osvěty v oblasti 
prostorových informací. 
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Ad 8 – ke stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové informace: 

Stanovení jasných pravidel a zásad pro pořizování, správu, sdílení a využívání prostorových 
informací a služeb zabezpečujících maximální efektivitu a odstranění duplicit se bude řídit 
pravidly sdílení dat/údajů v rámci propojeného nebo veřejného datového fondu dle druhu 
prostorové informace, a to 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. Základem je 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, vydefinovány 
kompetence úřadů, činnostní role atd. Věcným ohlašovatelem a správcem této agendy bude 
Ministerstvo vnitra. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Vyhodnocení nákladů a přínosů fungování navrhovaného řešení ve vztahu k současné situaci 
je obtížné, neboť za současného stavu oblasti prostorových informací je prakticky nemožné 
zjistit skutečné náklady na aktivity v oblasti prostorových informací, protože tyto náklady 
souvisí nejen s externě poskytovanými (komerčními) službami, ale také s pořizovanou 
a provozovanou infrastrukturou pro prostorové informace, s alokací lidských zdrojů a režijními 
náklady, které v současnosti nejsou nijak sledovány vůči konkrétnímu produktu či službě.  

Pro řízení celého procesu pořizování, správy a zpřístupňování prostorových dat v rámci 
veřejného sektoru je nezbytně nutné umět transparentně vyčíslit a následně analyzovat náklady 
na produkci konkrétního produktu nebo služby veřejné správy a porovnat je s přínosy. Aby bylo 
možno přínosy vůbec identifikovat, je nutné 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. To jsou úkoly koordinovaného rozvoje národní 
infrastruktury pro prostorové informace stanovené navrhovanými změnami regulačního rámce. 

Stát musí v nově regulované oblasti prostorových informací zaměřit v případě prostorových dat 
a služeb nad prostorovými daty pozornost na: 

− měření nákladů pořizování, správy a zpřístupňování, 
− nastavení mechanismů financování, 
− určení vlastnictví a správce, 
− jednoznačné stanovení licence. 

Vytvořit podmínky pro nastavení pravidel, která zajistí dosažení efektivního a účelného 
hospodaření v oblasti prostorových informací ve veřejné správě je jedním z cílů navrhované 
právní úpravy. 
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3.1. Identifikace nákladů a přínosů jednotlivých variant 

Náklady 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. 

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 pozemského objektu, jak ji může svými smysly a rozumem vnímat člověk. 

Pro vyjádření přínosu navrhované změny regulačního rámce oblasti prostorových informací 
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 

Přínosy je možno mimo jiné vyjádřit jako 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%. 
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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. 

Změna regulačního rámce 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. 

Změna regulačního rámce 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. 

Změna současného regulačního rámce 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. 

Náklady společné pro všechny identifikované varianty souvisí s provozem a správou 
informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace, který je jedním 
z výstupů výzkumného projektu s názvem Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj Národní 
infrastruktury pro prostorové informace, který byl realizován v rámci implementace Strategie 
v gesci Ministerstva vnitra z finančních prostředků Programu veřejných zakázek v aplikovaném 
výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále též „BETA2”) ve spolupráci 
s Technologickou agenturou ČR. 

Řešení uvedeného výzkumného projektu bylo zadáno s cílem soustředit na jednom místě 
konsolidované, strukturované a průběžně aktualizované informace o zdrojích prostorových dat 
a služeb, o požadavcích uživatelů na prostorové informace a služby (životní situace i agendy 
veřejné správy), které budou následně sloužit pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové 
informace, a vytvořit nástroj na jejich správu. S cílem získat prvotní informace pro naplnění 
budovaného centrálního informačního systému, jehož vytvoření bylo hlavním cílem projektu, 
byla v rámci řešení projektu provedena analýza potřeb a požadavků na prostorová data a služby 
jednotlivých cílových skupin uživatelů, jak z řad veřejnosti, tak i z řad orgánů veřejné správy. 
Informační systém je tvořen třemi funkčními celky: veřejná část bude přístupná z veřejného 
internetu, neveřejná část bude přístupná pouze vybraným uživatelům, kteří budou požadavky 
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dále zpracovávat, a část umožňující elektronickou evidenci projektů v oblasti prostorových 
informací. 

Informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace umožňuje evidovat 
strukturované údaje o zdrojích prostorových informací (metadata), přičemž zdrojem 
prostorových informací se rozumí prostorová data, datové sady19 a služby nad prostorovými 
daty20, požadavky na rozvoj zdrojů prostorových informací a údaje o projektech s dopadem na 
rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, čímž se rozumí projekty financované 
z veřejných finančních zdrojů, jejichž výstupem je zdroj prostorových informací. 

 

Obr. 3 Uživatelské rozhraní informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace 

Existence tohoto informačního systému, jakožto komplexního přehledu disponibilních zdrojů 
prostorových informací, umožní efektivně plánovat pořizování, správu, sdílení a rozvoj fondu 
prostorových dat, optimalizaci a zefektivnění realizovaných projektů. Centralizovaný přístup 
ke standardizovaným prostorovým informacím prostřednictvím jeho funkcionalit ve větším 
rozsahu umožní a zjednoduší využívání prostorových dat celou společností. Předpokládá se, že 
informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace bude postupně provazován 
s Registrem práv a povinností a Portálem veřejné správy. 

V tuto chvíli je informační systém v pilotním provozu v IT prostředí Ministerstva vnitra a pro 
jeho uvedení do rutinního používání v praxi veřejné správy bylo prozatím zajištěno potřebné 
legislativní ukotvení usnesením vlády České republiky ze dne 27. července 2020 č. 799 s tím, 
že je předpoklad jeho potřebného silného legislativního ukotvení v rámci zákona o národní 
infrastruktuře pro prostorové informace včetně jeho správce.  

 

19 Identifikovatelná kolekce prostorových dat 
20 Možné formy zpracování prostorových dat obsažených v datových sadách (např. nahlížení do Katastru nemovitostí, vyjádření o existenci 
sítí technické infrastruktury, navigace pro osoby se zdravotním omezením aj.) 
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Novým zákonem o národní infrastruktuře pro prostorové informace by měla být  stanovena 
orgánům veřejné moci povinnost vyplnit a dále aktualizovat údaje vedené v uvedeném 
informačním systému, zohledňovat a vypořádávat požadavky na zdroje prostorových 
informací při přípravě nových projektů v oblasti prostorových informací v něm uplatněné. 
Editor údajů o infrastruktuře pro prostorové informace bude zodpovědný za aktuálnost údajů 
vedených o dílčí infrastruktuře pro prostorové informace v uvedeném informačním systému, 
aby byl zajištěn soulad vedených údajů s údaji vedenými v jednotlivých dílčích infrastrukturách 
pro prostorové informace. Dalším identifikovatelným nákladem jsou tedy i náklady vznikající 
na straně orgánů veřejné moci, spojené s personálním zajištěním výkonu povinnosti vyplnit 
a dále aktualizovat údaje vedené v uvedeném informačním systému. 

Přínosem informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace je, že údaje 
v něm vedené budou základním podkladem pro rozhodování subjektu koordinujícího rozvoj 
oblasti prostorových informací (v tuto chvíli je jím Pracovní výbor pro prostorové informace). 
Dostupnost aktuálních informací o projektech, o zdrojích prostorových dat a prostorových 
informací a o existujících službách nad prostorovými daty, je základem i pro vznik nových 
služeb nad prostorovými daty vytvořených třetími stranami pro veřejné užití. Veřejná část 
informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace poskytne občanům 
z jediného místa přehled o existujících zdrojích prostorových informací, o jejich kvalitě, 
dostupnosti a podmínkách využití v životních situacích. Existence centrálně spravovaného 
informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace významně přispívá 
k naplňování hlavních cílů eGovernmentu v České republice.  

3.2. Náklady jednotlivých variant 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě všech zvažovaných variant existují na straně 
ústředních orgánů státní správy náklady související se správou a editací již existujícího 
informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace. Konkrétně je možno 
uvést náklady v odhadované výši 1,5 mil. Kč/rok na technickou podporu a rozvoj uvedeného 
informačního systému, které vzniknou na straně Ministerstva vnitra, jakožto jeho správce.  

Na straně Ministerstva vnitra jsou identifikovány další personální i finanční náklady vyplývající 
z povinnosti spravovat informační systém pro potřebu zajišťování Terminologického slovníku 
pro národní infrastrukturu pro prostorové informace i dalších instancí, využívaných jinými 
ústředními orgány státní správy propojených centrální aplikací ve správě Ministerstva vnitra. 
Odhadovaná výše potřebných finančních prostředků je 1 mil. Kč/rok. 

V případě variant č. 2 (novelizace stávajících právních předpisů) a 3 (nový zákon) jsou 
identifikovány na straně dalších orgánů veřejné moci náklady spojené s personálním 
zajištěním povinnosti oznamovat do informačního systému národní infrastruktury pro 
prostorové informace základní metadatové informace o prostorových datech a službách nad 
prostorovými daty ve své gesci, požadavky na prostorová data a služby nad prostorovými daty 
a informace o nově připravovaných projektech v oblasti prostorových informací. 

Dále je nutno zahrnout náklady v odhadované výši 20 mil. Kč na straně stanoveného ústředního 
orgánu státní správy spojené s vybudováním národního geoportálu, jako nadstavby nad 
existujícím národním geoportálem INSPIRE, a roční náklady do 2 mil. Kč na jeho správu 
a rozvoj.  
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Náklady na straně Ministerstva vnitra v odhadované výši 100 mil. Kč a roční náklady ve výši 
do 20 mil. Kč jsou spojeny s vybudováním národní integrační platformy pro prostorové 
informace a její správou a rozvojem. Na straně Ministerstva vnitra vzniknou i náklady spojené 
se zajištěním výkonu nově mu stanovené odpovědnosti, konkrétně vynucováním zákonem 
stanovených povinností a projednáváním přestupků. 

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 jeho správu, provoz, údržbu a rozvoj do 10 mil. Kč. 

Náklady jednotlivých variant jsou přehledně uvedeny v tabulce níže:  

var. č. cílová skupina popis nákladů odhad 
nákladů  

1 
(n

ul
ov

á)
 

veřejná správa 

Ministerstvo 
vnitra 

náklady na správu a rozvoj informačního systému 
národní infrastruktury pro prostorové informace 1,5 mil. Kč/rok 

náklady na správu informačního systému pro potřebu 
zajišťování Terminologického slovníku 1 mil. Kč/rok 

všechny ústřední 
orgány státní 

správy 

náklady na personální zajištění povinnosti 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 (usnesení vlády č. 799/2020) 

 

veřejnost x x 

komerční sféra x x 

2 
(n

ov
el

iz
ac

e 
st

áv
aj

íc
íc

h 
pr

áv
ní

ch
 p

ře
dp

is
ů)

 
a 

3 
(n

ov
ý 

zá
ko

n)
 

veřejná správa 

Ministerstvo 
vnitra 

správa a rozvoj informačního systému národní 
infrastruktury pro prostorové informace 

1, 5 mil. 
Kč/rok 

správa a rozvoj informačního systému pro potřebu 
zajišťování Terminologického slovníku 1 mil. Kč/rok 

vybudování národní integrační platformy pro 
prostorové informace 100 mil. Kč 

správa a rozvoj národní integrační platformy pro 
prostorové informace 20 mil. Kč/rok 

zajištění výkonu nově stanovených odpovědností 
(vynucování zákonem nově stanovených povinností 
a projednávání přestupků) 

zřízení 2 
nových 

služebních 
míst 

v odpovědném 
útvaru 

správce 
národního 
geoportálu 

vybudování národního geoportálu, jako nadstavby nad 
existujícím národním geoportálem INSPIRE 20 mil. Kč 

správa a rozvoj národního geoportálu 2 mil. Kč/rok 

vybudování integrační platformy pro modelování 
vystavěného prostředí 100 mil. Kč 
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Ministerstvo 
průmyslu 

a obchodu 

správa a rozvoj integrační platformy pro modelování 
vystavěného prostředí 10 mil. Kč/rok 

Ministerstvo 
dopravy 

správa a aktualizace metadat v informačním systému 
národní infrastruktury pro prostorové informace 

1 mil. Kč/rok 

všechny orgány 
veřejné moci 

náklady na personální zajištění povinnosti 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 

 

veřejnost x x 

komerční sféra x x 

3.3. Přínosy jednotlivých variant 

var. č. cílová skupina popis přínosů 

1 
(n

ul
ov

á)
 veřejná správa x 

veřejnost x 
komerční sféra x 
celá společnost x 

2 
(n

ov
el

iz
ac

e 
st

áv
aj

íc
íc

h 
pr

áv
ní

ch
 p

ře
dp

is
ů)

 veřejná správa pouze dílčí zlepšení dané oblasti, pokračování pouze resortních aktivit 
v oblasti prostorových informací  

veřejnost pouze dílčí zlepšení dostupnosti služeb nad prostorovými daty 

komerční sféra pouze dílčí zvýšení dostupnosti prostorových dat pro tvorbu nových 
služeb 

celá společnost 

pouze dílčí zlepšení regulačního rámce dané oblasti, nedocílilo by se 
však sjednocení právní úpravy a zpřehlednění právního řádu a nedojde 
k nastavení podmínek pro efektivní pořizování, správu, sdílení 
a využívání prostorových dat 

pouze dílčí zlepšení zvýšení dostupnosti kvalitních prostorových dat 
pořizovaných jednotlivými resorty (bez provázanosti s daty jiných 
resortů); některé agendy s „prostorovým“ potenciálem zůstanou 
nezohledněny, resp. v rámci legislativního procesu snadněji dojde 
k různým variantám aplikace, či dokonce k potlačení uvedených principů 
u jednotlivých norem v gescích různých ústředních úřadů státní správy. 
Nedocílí se tudíž sjednocení právní úpravy a zpřehlednění právního 
řádu, ale naopak bude hrozit riziko dalšího tříštění pravidel pro oblast 
prostorových informací 

3 
(n

ov
ý 

zá
ko

n)
 

veřejná správa 

nastavení koordinace správy a rozvoje národní infrastruktury pro 
prostorové informace jako integrální součásti eGovernmentu 

zjednodušení regulačního rámce oblasti prostorových informací 

zajištění transparentnosti regulačního rámce oblasti prostorových 
informací – zvláštní zákon převezme související témata z ostatních 
zákonů (např. ze zákona o právu na informace o životním prostředí) 

zefektivnění získávání podkladů pro agendy veřejné správy ve všech 
oblastech, kde je potřeba prostorových informací  
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vytvoření podmínek pro zavádění nových nástrojů a další zkvalitňování 
služeb nad prostorovými daty 

garance kvality prostorových dat a služeb nad prostorovými daty 

zvýšení interoperability agendových informačních systémů a eliminace 
vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy 

snížení finančních nároků na pořízení a aktualizaci prostorových 
informací 

zabránění pořizování duplicitních datových sad 

úspora materiálových nákladů (v důsledku používání elektronických 
dokumentů) 

úspora transakčních nákladů při zavedení moderních ICT do procesů 
veřejné správy 

úspora transakčních nákladů při zavedení moderních ICT do procesů 
veřejné správy 

zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy 

zlepšení vnímání veřejné správy 

pozitivní dopad na rozvoj VaVaI a vzdělávání v oblasti prostorových 
informací 

úspora nákladů na výkon veřejné správy 

veřejnost 

dostupnost většího množství prostorových dat, která budou státem 
garantována a lépe a za jasně stanovených podmínek dostupná jak 
veřejné správě, tak komerčním subjektů pro tvorbu nových služeb nad 
prostorovými daty pro potřeby široké veřejnost 

úspora transakčních nákladů při zajišťování potřebných podkladů pro 
veřejné služby 

zvýšení kvality a rychlosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejné 
služby 

zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy 

komerční sféra 

úspora transakčních nákladů při poskytování prostorových dat pro 
potřeby agend veřejné správy 

bude mít k dispozici státem jednoznačně garantovaná a spravovaná 
prostorová data s odstraněnými meziresortními rozdílnostmi 
u podobných datových sad 

bude mít možnost využívat prostorová data za srozumitelně, 
nezpochybnitelně a akceptovatelně definovaných podmínek, za kterých 
budou moci být prostorová data poskytována a licencována v rámci 
národní infrastruktury pro prostorové informace 

garance státu, že jím spravovaná prostorová data vykazují určitou 
kvalitu a to plošně, tedy že jsou odstraněny meziresortní rozdílnosti 
podobných datových sad 

existence srozumitelných a nezpochybnitelných podmínek, za kterých 
jsou prostorová data poskytována a licencována v rámci národní 
infrastruktury pro prostorové informace 

celá společnost 
možnost řešit dostupnost základních prostorových dat nejvyšší úrovně 
podrobnosti, která budou obrazem reálného stavu území celé České 
republiky a která budou legislativně ukotvena, budou mít definované 
procesy pořízení, správy, aktualizace a poskytování a budou závazným 
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podkladem nejen pro výkon veřejné správy, ale i pro potřeby celé 
společnosti 

zajištění jednotného přístupu k prostorovým datům a službám v rámci 
veřejné správy, za jednoznačně stanovených podmínek a způsobů 
připojení 

garance kvality prostorových dat a služeb nad prostorovými daty 

umožní pojmout prostorová data komplexně 

nastaví jednotně obecně použitelné zásady sdílení a poskytování dat 
a další principy tak, aby je bylo možno aplikovat napříč jinými 
speciálními zákony 

přispěje k odstranění roztříštěnosti a nejednotnosti stávajího 
regulačního rámce 

nastavení podmínek pro vznik nových služeb nad sdílenými 
prostorovými daty 

3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

V případě všech uvedených variant vznikají náklady, které souvisí s provozem a správou 
informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace (v případě Ministerstva 
vnitra) a povinností ústředních orgánů státní správy 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. 

Varianta č. 1: Zachováním stávajícího stavu právní úpravy zůstane zachován nevyhovující 
stav a podmínky pro budování 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. Tato varianta nepředstavuje 
žádný přínos. 

Varianta č. 2: 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 zajišťující 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. 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 připraveny jednotně a dostatečně obecně na to, aby je bylo možno 
aplikovat napříč speciálními zákony. Současná právní úprava je roztříštěná, místy 
nejednoznačná a nevymahatelná. V případě, že by bylo přistoupeno k novelizaci jednotlivých 
předpisů, hrozí, že některé agendy s „prostorovým“ potenciálem zůstanou nezohledněny, resp. 
v rámci legislativního procesu snadněji dojde k různým variantám aplikace, či dokonce 
k potlačení níže uvedených principů u jednotlivých norem v gescích různých ústředních úřadů 
státní správy. Nedocílilo by se tudíž sjednocení právní úpravy a zpřehlednění právního řádu, 
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ale naopak by hrozilo riziko dalšího tříštění pravidel pro jednotlivé oblasti zpracování 
prostorových dat. Tato varianta představuje pouze částečný přínos. 

Varianta č. 3: Tato varianta umožní pojmout prostorová data komplexně s tím, že v ideálním 
případě zvláštní zákon převezme související témata z ostatních zákonů (např. ze zákona o právu 
na informace o životním prostředí). Tvorba jednoho komplexního zákona v gesci jednoho 
konkrétního resortu (ve spolupráci s ČÚZK a klíčovými ústředními orgány státní správy) 
umožní nejen uchopit toto téma komplexně, ale také by mohlo usnadnit hledání směřování 
České republiky v řešené oblasti v souladu s evropskými trendy. Bude zajištěn jednotný přístup 
k prostorovým datům a službám v rámci veřejné správy, za jednoznačně stanovených podmínek 
a způsobů připojení, bude položen základ pro zajištění provázanosti výkonu agend veřejné 
správy vůči dostupným prostorovým datům a službám včetně jejich parametrů kvality. 
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. 
Tato varianta představuje maximální možný přínos. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Ze tří uvedených variant se jako nejméně vhodná jeví varianta č. 1 – nulová, v jejímž případě 
zůstanou zachovány všechny současné problémy oblasti prostorových informací. Druhá 
v pořadí je varianta č. 2, která předpokládá novelizaci relevantních právních předpisů. 
Nejvhodnější variantou je, vzhledem k aktuálnímu stavu národní infrastruktury pro prostorové 
informace a potřebám agend veřejné správy v oblasti prostorových informací a služeb, jako 
jediná účelná a celospolečensky nejpřínosnější, varianta č. 3 – příprava návrhu nového 
zákona v rozsahu navrhovaném ve věcném záměru zákona. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Vzhledem k dříve uvedenému se navrhuje příprava návrhu nového  zákona o národní 
infrastruktuře pro prostorové informace – v rozsahu navrhovaném ve věcném záměru 
zákona, a tím vytvořit obecný nadresortní regulační rámec oblasti prostorových informací, který 
bude oporou pro implementaci výše uvedených principů.  

Přijetí nového zákona umožní minimálně i efektivní novelizaci zákona č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je transponována 
Směrnice EP a Rady č. 2007/2/ES ze 14. 3. 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové 
informace v ES (INSPIRE). Z tohoto zákona bude možno vypustit vymezení některých pojmů 
(§ 2) souvisejících s prostorovými daty, protože zákon se v těchto souvislostech stane 
speciálním k zákonu o národní infrastruktuře pro prostorové informace a vymezení pojmů pro 
účely zákona o právu na informace o životním prostředí bude nadbytečné. Ze stejného důvodu 
bude možno upravit ustanovení řešící geoportál (§ 11a), pravidla zpřístupňování dat (§ 11b), 
přístup k prostorovým datům (§ 11c) a omezení a odepření přístupu k prostorovým datům. 
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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. 

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. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Již samotný návrh přípravy nové právní úpravy vychází z přezkumu účinnosti stávajících 
roztříštěných úprav. V případě přijetí nového zákona o národní infrastruktuře pro prostorové 
informace bude nadále sledováno uplatňování nových pravidel a zásad v praxi.  

Protože zákon o národní infrastruktuře pro prostorové informace připraví rámec k zajištění 
efektivní tvorby, sdílení a využívání prostorových informací zejména v agendových službách 
veřejné správy, pro přezkum účinnosti dopadu je doporučena především oblast dostupnosti 
a garance prostorových dat a to jak jejich množství, tak kvalita. 

Jako období přiměřené pro přezkum regulace se doporučuje 3 až 5 let. Jedná se dostatečně 
dlouhou dobu pro shromáždění postačujícího množství údajů pro přezkum účinnosti regulace, 
na druhou stranu doba není tak krátká, aby povinné subjekty neměly možnost se s novou právní 
úpravou seznámit a plně se na ni adaptovat. V rámci přezkumu účinnosti regulace by měly být 
zohledněny poznatky ze sjednocení pravidel pro prostorové informace a rozvoje prostorových 
dat a služeb s důrazem na jejich přínos pro využívání agend veřejné správy a podporu řešení 
životních situací. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Odborné konzultace byly poskytnuty především subjekty řídicí a organizační struktury 
implementace Strategie rozvoje infrastuktury pro prostorové informace v České republice do 
roku 2020, kde dohledovým orgánem je Rada vlády pro informační společnost, řídicím 
a koordinačním orgánem pak Pracovní výbor pro prostorové informace zřízený v rámci 
Výkonného výboru pro Informační koncepci České republiky. Složení Pracovního výboru pro 
prostorové informace Rady vlády pro informační společnost je popsáno v kapitole 
1.2.7 Aktuální stav národní infrastruktury pro prostorové informace. 

Vypracování návrhu věcného záměru zákona i hodnocení dopadů regulace probíhalo v rámci 
činnosti Realizačního výkonného týmu pro legislativu v oblasti prostorových informací, který 
byl zřízen v roce 2018 jako odborná komunikační a pracovní platforma pro identifikaci 
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a odborný popis legislativních limitů rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace, 
zahájení a vedení odborné diskuse identifikovaných limitů a pro vypracování návrhů úprav 
stávajících nebo nových legislativních norem na podporu legislativního ukotvení 
a koordinovaného rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace a tím naplnění 
relevantních cílů Strategie. 

Směřování, postup a aktuální stav prací byly průběžně konzultovány i se členy ostatních 
realizačních výkonných týmů, které Pracovní výbor pro prostorové informace zřídil za účelem 
odborného dozoru nad realizací opatření Akčního plánu Strategie, především se členy 
Realizačního výkonného týmu pro národní sadu prostorových objektů. Dle potřeby byla 
konzultována stěžejní témata navrhované právní úpravy. 

Záměr i pracovní podklady byly průběžně a opakovaně představovány a konzultovány se členy 
Pracovního výboru pro prostorové informace již od dubna 2019. První prezentace podkladů pro 
návrh legislativních změn v oblasti prostorových informací byla provedena na jednání 
Pracovního výboru pro prostorové informace 16. dubna 2019, na jednání 20. srpna 2019 
Pracovní výbor pro prostorové informace vizi návrhu zákona o národní infrastruktuře pro 
prostorové informace jednomyslně schválil a uložil Realizačnímu výkonnému týmu pro 
legislativu v oblasti prostorových informací prezentované pojetí rozpracovat. V průběhu roku 
2020 byl postup prací s Pracovním výborem pro prostorové informace konzultován na 4 
jednáních, 4. srpna, 22. září, 29. září a 6. října, kdy Pracovní výbor pro prostorové informace 
projednávané dokumenty (Návrh věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro 
prostorové informace a Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadu regulace) jednomyslně 
schválil. 

Zdroje dat: 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 
o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) 

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 
(2015) 

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 
2020 (2016) 

Komplexní analýza stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace, 
Mgr. Michal Mazel (2017) 

Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 
v České republice do roku 2020 (července 2020) 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 
2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru 

Digitální Česko, Informační koncepce České republiky 

Evropská strategie pro data (19. 2. 2020) 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

RNDr. Eva Kubátová 
předsedkyně Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace  
vedoucí oddělení geoinformatiky 
odbor eGovernmentu 
Ministerstvo vnitra 
tel. 974 817 535, 603 290 961 
eva.kubatova@mvcr.cz 
 
Mgr. Martin Kraus 
odbor eGovernmentu 
Ministerstvo vnitra 
martin.kraus@mvcr.cz 
 
Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D. 
členka Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace 
oddělení územního rozvoje, odbor územního plánováníMinisterstvo pro místní rozvoj 
tel. 224 862 382, 739 393 981 
katerina.vrbova@mmr.cz  
 
Ing. Bc. Jan Kmínek 
vedoucí Realizačního výkonného týmu 
pro legislativu v oblasti prostorových informací 
Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace 
vedoucí oddělení metodiky zeměměřictví a katastru nemovitostí, 
odbor řízení územních orgánů ČÚZK 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
tel. 284 041 234, 734 393 584 
jan.kminek@cuzk.cz  
 
Ing. Radek Wildmann 
člen Realizačního výkonného týmu  
pro legislativu v oblasti prostorových informací 
Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace 
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 
Ministerstvo obrany 
tel. 973 247 718, 724 850 582 
radek.wildmann@vghur.army.cz   
 
Ing. Radek Makovec 
člen Realizačního výkonného týmu  
pro legislativu v oblasti prostorových informací 
Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace 
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby 
tel. 226 802 319, 723 936 093 
radek makovec@vugtk.cz  
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Ing. Luděk Šesták 
člen Realizačního výkonného týmu  
pro legislativu v oblasti prostorových informací 
Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace 
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 
Ministerstvo obrany 
tel. 973 247 580, 773 246 048 
ludek.sestak@vghur.army.cz  
 
Ing. Jaroslava Kraftová 
členka Realizačního výkonného týmu  
pro legislativu v oblasti prostorových informací 
Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace 
Český svaz geodetů a kartografů 
Tel. 737 286 444 
jkraftova@gis-stavinvex.cz 
 
Ing. Miroslava Stloukalová 
členka Realizačního výkonného týmu  
pro legislativu v oblasti prostorových informací 
za Asociaci krajů ČR 
Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace 
obor územního plánování a stavebního řádu 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
tel. 564 602 375, 603 296 374 
stloukalova.m@kr-vysocina.cz  
 
 
Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. 
vedoucí Realizačního výkonného týmu  
pro národní sadu prostorových objektů 
Pracovního výboru RVIS pro prostorové informace 
ředitel sekce prostorových informací 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
tel. 236 004 642, 731 035 646 
ctyroky@ipr.praha.eu  
 
Ing. Tomáš Hrabík 
člen Realizačního výkonného týmu  
pro národní sadu prostorových objektů 
za Českou asociaci pro geoinformace 
tel. 731 508 898 
tomas.hrabik@gmail.com 
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