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Shrnutí
Cílem předložené metodiky je analytický návrh modelu financování datového fondu klíčových prostorových
informací v České republice v rámci Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice
do roku 2020 (GeoInfoStrategie) přijaté Usneseními vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 837 a 8. července 2015 č. 539.
Předmětem řešení tohoto projektu je zpracování návrhu modelu financování datového fondu klíčových
prostorových informací a na ně navázaných informačních služeb. Stav infrastruktury pro prostorové informace
bezprostředně ovlivňuje bohatost a rozmanitost služeb nad nimi; nevyrovnanost tohoto procesu je způsobena
přerušováním nestabilitou financování procesů nad prostorovými informacemi.
Metodika je zaměřena na optimalizaci finančních nákladů vzhledem k zajištění nezbytných klíčových prostorových
informací pro plnění agend veřejné správy v potřebné kvalitě s minimalizací nákladů na veřejné rozpočty.
Metodika vychází z analýzy současného stavu v ČR a i ze zkušeností z dalších evropských a mimoevropských zemí a
je zaměřena na dosažení široké interoperability. Nutnou podmínkou pro dosažení této interoperability je model,
který řeší spravedlivé a účelné spolufinancování, správu prostorových dat veřejnou správou a uživateli těchto
prostorových dat (veřejný sektor, komerční sektor, akademický sektor, občané).
Metodika vyžaduje legislativní změny a zároveň naplnění řady dalších Opatření přijatých v rámci „Akčního plánu
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020“. Optimální financování
datového fondu klíčových prostorových informací musí být podpořeno řadou dalších opatření. Pouze v takovém
případě bude zajištěna jeho funkčnost. Zmíněné legislativní změny a opatření musí být posuzovány také oproti
Registru práv a povinností pro zajištění efektivního řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a
agendových informačních systémech financovaných z Fondu klíčových prostorových informací
Metodika zahrnuje i využití PPP modelů zahrnující jak spolufinancování klíčových prostorových informací v ČR, tak
i možnost účasti výzkumných organizací a soukromého sektoru při tvorbě a diseminaci klíčových prostorových
informací.
V současnosti existuje více úspěšně fungujících finančních modelů pro prostorová data veřejné správy, jako
například katastrální mapy či Digitálně technické mapy. Metodika nemění financování úspěšně běžících programů
či projektů, ale umožňuje relevantní posouzení nákladnosti stávajících i nově zamýšlených prostorových informací.
Současné i navrhované finanční modely jsou navrženy jako vzájemně kombinovatelné v rámci resortu, organizace,
datové sady či životního cyklu.
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1. Úvod – struktura metodiky
Předložená metodika je rozdělena do čtyř částí:





první část popisuje nutná legislativní opatření a nutná opatření akčního plánu, která musí být splněna pro
fungování metodiky financování,
druhá část popisuje tok vypracování a schvalování finančního modelu pro konkrétní typ klíčové
prostorové informace,
třetí část popisuje metodu zpracování životního cyklu, která bude podkladem pro rozhodování o alokaci
finančních zdrojů pro konkrétní typ klíčové prostorové informace,
čtvrtá část řeší otázky úhrady za poskytování datových služeb a modely případné spolupráce s privátním
sektorem.
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2. Opatření pro realizaci finančního modelu
2.1 Legislativní opatření nezahrnutá do současného akčního plánu
2.1.1 Zřízení Fondu klíčových prostorových informací
Pro optimalizaci financování klíčových prostorových informací je nezbytné řídit finanční toky na financování
klíčových prostorových informací centrálně, z jednoho místa.
Je doporučeno zřídit Fond klíčových prostorových informací (dále jen Fond).
Fond je zaměřen na financování klíčových prostorových informací
Fond integruje finance z různých zdrojů (rozpočet, Evropské fondy) a umožňuje jejich řízené alokování.
Správce Fondu jmenuje vláda, na základě doporučení Řídící výbor GeoInfostrategie.
Řídící výbor Fondu rozhoduje o alokaci finančních zdrojů na základě vypracované Analýzy životního cyklu dat (část
3 metodiky).
Řídící výbor Fondu využívá při vyhodnocování Analýzy životního cyklu dat expertízy Konzultačního týmu Fondu
Finanční zdroje jsou alokovány na období stanovené ve zpracovaném životním cyklu dat pro zajištění dlouhodobé
stability při pořizování, zpracování a údržbě klíčových prostorových informací.
Fond klíčových prostorových informací bude zaměřen na financování klíčových prostorových informací veřejné
správy. V případě, že pro některé z těchto klíčových sad již model financování existuje, resp. je dán ze zákona
(např. katastrální data), Fond bude použit k financování nákladů vznikajících z požadavku implementace
GeoInfoStrategie přesahujících stávající náklady.
Centralizací rozhodování o alokaci finančních zdrojů pro pořizování, údržbu a zpřístupnění klíčových prostorových
informací dojde k odstranění duplicit ve financování a tím i efektivnějšímu nakládáni se zdroji. Centralizované
řízení zdrojů představuje nezbytnou cestu k implementaci GeoInfoStrategie. Bez obdobného řízení zdrojů bude
implementace GeoInfoStrategie pouze obtížně realizovatelná. Celkový dopad na státní rozpočet nelze v této době
jednoznačně vyčíslit. Ten bude možné provést na základě vypracování dalších opatření GeoInfoStrategie,
minimálně O05 Vytvoření koordinačního a řídicího orgánu pro oblast prostorových informací, O08 Monitoring
uživatelských potřeb pro rozvoj služeb veřejné správy a O15 Zpracování analýzy prostorových informací a principů
jejich správy v informačních systémech veřejné správ. Pokud bude Fond klíčových prostorových informací zřízen
při existujícím orgánu státní správy a na rozhodování o alokaci zdrojů bude spolurozhodovat Řídící výbor
GeoInfostrategie, lze náklady se zřízením fondu minimalizovat.

2.1.2 Vypracování seznamu klíčových prostorových informací, určení Gestorů pro tyto klíčové
prostorové informace a výše jejich financování
Řídící výbor GeoInfostrategie vypracuje seznam jednotlivých klíčových prostorových informací, které spadají pod
daný finanční model a jsou z Fondu klíčových prostorových informací plně nebo částečně financovány.
Řídící výbor GeoInfostrategie vymezuje Poskytovatele jednotlivých klíčových prostorových informací (dále jen
Poskytovatel).
Řídící výbor GeoInfostrategie jmenuje Gestora pro každou klíčovou prostorovou informaci (dále jen Gestor)
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Klíčové prostorové informace nemusí nutně pokrývat celé území ČR.
V případech, kdy pro Poskytovatele dnes finanční model existuje ze zákona (veřejní poskytovatelé), může být
klíčová prostorová informace částečně financována z Fondu klíčových prostorových informací do výše nákladů
spojených s poskytováním dat v rámci GeoInfoStrategie.
V případech, kdy je Poskytovatelem privátní organizace, může být klíčová prostorová informace (při zachování
požadavků na kvalitu) částečně financována z Fondu klíčových prostorových informací to do výše nákladů
spojených s poskytováním dat v rámci GeoInfoStrategie.
V ostatních případech je klíčová prostorová informace financována Poskytovateli v plné výši.

2.2 Opatření ze současného akčního plánu
Opatření GeoInfoStrategie1 nutná nikoliv postačující pro fungování modelu financování:


















O01 Zpracování komplexní analýzy stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace a
přehled jejich změn – představuje vstup pro Analýzu životního cyklu dat, definuje agendy závislé na
prostorových informacích. Je nutné tuto analýzu udržovat neustále aktuální.
O05 Vytvoření koordinačního a řídicího orgánu pro oblast prostorových informací – koordinační a řídící
orgán rozhoduje o alokaci financí z Fondu klíčových prostorových informací.
O06 Zpracování analýzy životních situací ve vztahu k využívání prostorových informací – představuje vstup
pro Analýzu životního cyklu dat, definuje agendy závislé na prostorových informacích. Je nutné tuto
analýzu udržovat neustále aktuální.
O08 Monitoring uživatelských potřeb pro rozvoj služeb veřejné správy – definuje agendy závislé na
prostorových informacích. Je nutné tuto analýzu udržovat neustále aktuální.
O10 Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy a využívání prostorových informací pro
podporu konkurenceschopnosti – je podkladem pro rozhodování o finanční úhradě za klíčové prostorové
informace.
O15 Zpracování analýzy prostorových informací a principů jejich správy v informačních systémech veřejné
správy – představuje vstup pro Analýzu životního cyklu dat, poskytuje přehled o existujících datových
zdrojích.
O17 Vypracovat základní metodiku pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat –
podklad pro závěrečnou část studie, určuje, která data budou otevřená.
O20 Vymezit role VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby prostorových dat – bude podkladem pro
implementaci PPP principů.
O24 Zpracování základní analýzy požadavků vybraných agend veřejné správy na využívání prostorových
dat.
O25 Zpracování koncepce technických principů správy a využívání prostorových informací ‐ představuje
vstup pro Analýzu životního cyklu dat.
O26 Vypracování dokumentace vývoje klíčových infrastruktur pro prostorové informace v ČR v časových
verzích 2016 a 2020.
O30 Zajištění centrální evidence stávajících a připravovaných projektů v oblasti prostorových informací.
O31 Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prostorových dat do komplexu prostorových
informací VS.

1

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie).
Ministerstvo vnitra, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, 2015. 36 s. Dostupné na
URL: <http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d>.
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O33 Rozpracování modelových případů využití prostorových informací ve veřejných i komerčních službách.
O36 Stanovení jednotného referenčního polohového a výškového souřadnicového systému včetně způsobů
transformace.
O43 Zpracování návrhu omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací.
O44 Zpracování analýzy datových sad, metadat a funkčností, shromážděných v rámci implementace
INSPIRE.
O45 Zpracování analýzy situace lidských zdrojů v oblasti prostorových informací na trhu práce a jejich
využití.

2.3 Vazby na stávající legislativu
Tento dokument si vzhledem k rozsahu projektu neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem vytvořit právní rozbor
celého relevantního legislativního rámce. Nicméně navrhovaná metodika uvažující zřízení Fondu klíčových
prostorových informací je, většinou nepřímo, spjata s řadou stávajících legislativních dokumentů. Pokud je známo,
navrhovaná metodika není v rozporu se stávajícími právními předpisy, jelikož celý koncept je zamýšlen jako
finanční nadstavba nad existující legislativou. Jediná, o to však v tomto případě důležitější legislativní změna,
souvisí s legislativním zakotvením navrhovaného meziresortního Fondu klíčových prostorových informací.
Lze identifikovat zejména následující vazby mezi níže uvedenou stávající legislativou a navrhovanou metodikou:






2

Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 837 o záměru vypracování Strategie rozvoje
infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 představuje základní legislativní
kámen pro navrhovanou metodiku, který umožnil vytvoření Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury
pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) jako společného
meziresortního počinu Ministerstvo vnitra, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ministerstvo
obrany, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy,
Ministerstva zemědělství a Ministerstvo financí. Navržená metodika sleduje meziresortní principy
financování prostorových informací, v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se pak odvolává na
opatření současného akčního plánu.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů2
představuje transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o
zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství, známou také pod zkratkou
INSPIRE. GeoInfoStrategie respektuje legislativní dokumenty, a proto může být chápána také jako česká
modifikace a nadstavba INSPIRE povinností. Zejména je žádoucí, aby základní principy (včetně datových
modelů) vycházející ze směrnice INSPIRE, byly opětovně využity v rámci GeoInfoStrategie. Tento způsob
implementace také umožní čerpat prostřednictvím Fondu klíčových prostorových informací finanční
prostředky z evropských fondů směřovaných k implementaci INSPIRE (do roku 2016 se jednalo o více než
600 evropských projektů, přičemž Česká republika se zúčastnila pouze jedné setiny z nich).
Návrh Zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (v současné době schválen Vládou České republiky),
který by měl být transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU z 15. května 2014 o
opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací do českého
národního právního prostředí. Směrnice 2014/61/EU se v odstavci 21 odvolává na směrnici INSPIRE.
Některé principy, jako například datový model pro inženýrské sítě a související objekty, by proto mohly
být totožné s INSPIRE a díky této synergii být financovány pouze jedenkrát. Následně by v duchu Směrnice
2013/37/EU a Směrnice 2003/98/ES došlo k opětovnému využití prostorových dat v rámci veřejné správy.

Zejména novelizace Zákonem č. 83/2015 Sb.
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, známější pod označením „stavební zákon“
poskytuje pokyny pro tvorbu územně analytických podkladů. Sjednocením principů územně analytických
podkladů by bylo možné zajistit kvalitní podklady pro více legislativních rámců, které spadají, resp. budou
pravděpodobně spadat, pod rozdílná ministerstva. Pouze meziresortní přístup, nejlépe kombinovaný
s meziresortním financováním prostřednictvím Fondu klíčových prostorových informací, zajistí efektivní
finanční krytí.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 4. dubna 2012 č. 243 o Akčním plánu České republiky Partnertství
pro otevřené vládnutí, jež definuje otevřená data jako data poskytovaná způsobem, který umožňuje
dálkový přístup a která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně
dostupnou specifikací, zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat (licence) s minimem
omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů na jejich získání. Je zřejmé, že
následování těchto principů souvisí také s finančními modely veřejné správy. Rovněž z těchto důvodů je
vhodné použít meziresortní financování prostorových informací, které umožní v odůvodněných případech
také pokrýt náklady na publikaci prostřednictvím mechanismu otevřených dat.
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3. Metodika rozhodování o financování prostorových informací
Pro schválení financování z Fondu klíčových prostorových informací je uplatněn následný postup:





Gestor zpracuje projekt životního cyklu příslušné klíčové prostorové informace s výhledem na financování
s periodou 3 – 5 let, dle typu klíčové prostorové informace. Financování z Fondu tak garantuje
dlouhodobou údržbu dat. Pokud se jedná o klíčovou prostorovou informaci, jejíž Poskytovatel je privátní
nebo pro ní existuje model financování, Gestor může požadovat pouze vícenáklady spojené
s implementací GeoInfoStrategie.
Řídící výbor Geoinfostrategie schválí Plán životního cyklu každé klíčové prostorové informace a alokuje
pro něj finance.
Správce Fondu přiděluje finanční prostředky a zpracovává plán čerpání.
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4. Metodika pro zpracování životního cyklu klíčových prostorových informací
Vyhodnocení životního cyklu klíčových prostorových informací je rozděleno do šesti oddělených etap, kdy
především první tři etapy se budou opírat o výsledky jednotlivých opatření akčního plánu. Jedná se o tyto etapy:







Definice zahrnující popis uživatelských, resp. obchodních, požadavků na prostorové informace na základě
potřeb organizace/projektu/ programu/systému.
Inventarizace/zhodnocení identifikující nejprve interní a posléze i externí datové zdroje.
Získání dat obsahující sběr, zakoupení, transformaci, sdílení, výměnu či vytvoření prostorových dat, jež
byla definována pro naplnění uživatelských, resp. obchodních, požadavků.
Přístup uveřejňující prostorová data a způsob práce s nimi v organizaci (i mimo ni) pomocí mechanismů
dokumentace a nalezení prostorové informace tak, aby i další uživatelé mohli naplňovat svoje požadavky.
Údržba/archivace popisující probíhající procesy a procedury zajišťující soulad prostorových informací s
uživatelskými, resp. obchodními, požadavky.
Užití zahrnující neustálé vyhodnocení, validace a potenciální rozšíření prostorových dat či služby k
naplnění uživatelských, resp. obchodních, požadavků.

4.1 Etapa Definice
Cílem této etapy je analyzovat potřeby kladené na každou klíčovou prostorovou informaci jak uvnitř organizace,
tak vně organizace, agendy a legislativu vztahující se k využívání této klíčové prostorové informace a provádět
specifikaci na datovou strukturu této sady. Cílem je vyspecifikovat požadavky tak, aby byly pokryty požadavky co
nejširší uživatelské komunity. Pouze data pokrývající takto zpracované požadavky garantují opakované použití a
zabrání tím duplicitnímu pořizování dat.
Zpracování této etapy se musí opírat o výsledky následujících opatření akčního plánu GeoInfoStrategie:












O01 Zpracování komplexní analýzy stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace a
přehled jejich změn.
O06 Zpracování analýzy životních situací ve vztahu k využívání prostorových informací.
O08 Monitoring uživatelských potřeb pro rozvoj služeb veřejné správy.
O10 Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy a využívání prostorových informací pro
podporu konkurenceschopnosti.
O24 Zpracování základní analýzy požadavků vybraných agend veřejné správy na využívání prostorových
dat.
O25 Zpracování koncepce technických principů správy a využívání prostorových informací.
O30 Zajištění centrální evidence stávajících a připravovaných projektů v oblasti prostorových informací.
O33 Rozpracování modelových případů využití prostorových informací ve veřejných i komerčních službách.
O36 Stanovení jednotného referenčního polohového a výškového souřadnicového systému včetně
způsobů transformace.
O43 Zpracování návrhu omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací.
O45 Zpracování analýzy situace lidských zdrojů v oblasti prostorových informací na trhu práce a jejich
využití.

Analýza této etapy se skládá z následujících bodů:
1. Existuje seznam uživatelských požadavků na prostorové informace?
2. Identifikace požadavků organizace/projektu/programu/systému na prostorové informace.
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Identifikace požadavku
Pro jakou úroveň veřejné správy jsou
prostorové informace zamýšleny
Odkaz na požadavek vyplývající z legislativy,
norem, vnitřních technických předpisů,
vyhlášek místní samosprávy aj.
Zdroje pro splnění požadavku (lidské,
kapitálové, finanční a technické)
Dostupnost zdrojů

Harmonogram projektu

3. Existuje seznam vnitřních a vnějších potřeb v oblasti prostorových informací?
4. Jak mají být prostorová data vytvářena/vedena (interně, přejímána od jiné organizace veřejné správy či
vytvářena/vedena formou tzv. outsourcingu komerčním subjektem)? Existují vnitro‐ či mezi‐ resortní
duplicity?
5. Jaké jsou možné zdroje financování (včetně vnějších, například projektů)?
6. Dá se počítat se zapojením spolupracujících organizací (státních, soukromých)? Doplňují se prostorová
data Vaší organizace s prostorovými daty jiného subjektu? Jaké jsou role spolupracujících organizací a kdo
bude za jaké prostorové informace zodpovědný?
7. Definice požadavků na prostorová data
 stanovení odpovídajících typů geoprvků;
 identifikace potřebných atributů;
 stanovení datové struktury (například rastr versus vektor);
 identifikace úrovně přesnosti pro jednotlivé atributy, geoprvky, ale i celou datovou sadu;
 stanovení aktuálnosti dat;
 stanovení požadavků na (produkční/výměnný) formát;
 stanovení prostorového rozlišení nebo odpovídajícího měřítka, resp. měřítkového rozsahu;
 identifikace sezónních potřeb ohledně sběru dat či jejich zpracování;
 definice datových vstupů a výstupů;
 stanovení datových modelů s povinností, resp. kardinalitou, typů geoprvků a atributů,
vzájemnými vazbami atp.;
 identifikace požadavků na kvalitu prostorových dat (obvykle zejména poziční přesnost vyjádřenou
buď vůči již existujícím datům, nebo ověřenou měřením v terénu, požadavky na atributovou
přesnost).
8. Definice relevantních norem a standardů v oblasti prostorových informací (odkazy na relevantní normy či
standardy).
9. Vyhodnocení prostorových informací použitých v minulých projektech či programech.
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10. Stanovení, zda nově vytvářená prostorová data jsou v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.
11. Stanovení, zda nově vytvářená prostorová data jsou citlivá či vyžadují specifické zacházení (například
osobní data, omezení distribuce nebo také případy, kdy data sama o sobě citlivá nejsou, ale můžeme je
považovat za citlivá až ve chvíli kombinace s jinými daty).
12. Stanovení hodnocení kvality prostorových dat (v návaznosti na ČSN ISO 19157)



stanovení měr kvality, jež pomohou naplnit uživatelské či obchodní požadavky na prostorová
data;



stanovení procesů pro hodnocení kvality prostorových dat včetně certifikační procedury.

4.2 Etapa Inventarizace/zhodnocení
Cílem této etapy je analyzovat existující datové zdroje, které mohou být využity při tvorbě dané datové sady
klíčových prostorových informací. Tato část analýzy se bude opírat o výsledky následujících opatření Akčního
plánu:
 O15 Zpracování analýzy prostorových informací a principů jejich správy v informačních systémech veřejné
správy – představuje vstup pro Analýzu životního cyklu dat, poskytuje přehled o existujících datových
zdrojích.
 O20 Vymezit role VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby prostorových dat.
 O26 Vypracování dokumentace vývoje klíčových infrastruktur pro prostorové informace v ČR v časových
verzích 2016 a 2020.
 O31 Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prostorových dat do komplexu prostorových
informací VS.
 O44 Zpracování analýzy datových sad, metadat a funkčností, shromážděných v rámci implementace
INSPIRE.
Inventarizace se skládá z následujících bodů
1. Definice oblasti zájmu, kterou mají prostorová data pokrývat (například minimálním ohraničujícím
obdélníkem či explicitními souřadnicemi). Doporučujeme ověřit externí datové zdroje na Národním
geoportálu INSPIRE na URL http://geoportal.gov.cz, ale také v případě otevřených dat na
http://opendata.gov.cz/.
2. Identifikace prostorových informací.
Identifikované prostorové informace
Vhodnost pro naplnění uživatelských /
obchodních požadavků či jejich absenci
Atributy a domény

Naplnění požadavků na kvalitu

Omezení
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Jsou dané prostorové informace pro daný účel
vhodné či nikoli
Revize nalezených prostorových informací
z pohledu uživatelských / obchodních
požadavků
Kontrola oproti dalším zdrojům

3. Pro vybrané datové sady stanovení omezení prostorových informací z hlediska jejich integrace (také
s ohledem na již výše identifikovaná omezení prostorových dat či služeb).
4. Pro vybrané datové sady či webové služby zhodnocení náročnosti jejich konverze (například náročnost
souřadnicové či datové/obsahové transformace) pro naplnění uživatelských, resp. obchodních požadavků.
5. Pro vybrané datové sady doporučení konkrétních postupů pro vytvoření datové sady naplňující Vaše
uživatelské, resp. obchodní, požadavky.
6. Vybrané datové sady, resp. webové služby, doporučujeme mít popsány metadaty ve Vašem katalogu
prostorových informací.

4.3 Etapa Získání dat
Tato etapa se zaměřuje na to, jak lze data potřebná k pořízení konkrétní datové sady fondu klíčových dat získat.
Tato etapa se bude opírat jednak o výsledky předchozích etap a dále o výsledky následujících opatření Akčního
plánu:





O20 Vymezit role VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby prostorových informací.
O25 Zpracování koncepce technických principů správy a využívání prostorových informací.
O31 Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prostorových dat do komplexu prostorových
informací VS.
O43 Zpracování návrhu omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací.

Vyhodnocení etapy se skládá z následujících kroků

4.3.1 Sdílení/výměna prostorových dat
1. Identifikace organizací či jejich vnitřní struktury, jež mají požadované prostorové informace s patřičnou
kvalitou, ať už ve formě samotných prostorových dat nebo ve formě webové služby.
2. Revize smluv a dohod, které mohou omezit nebo zvýšit možnosti sdílení prostorových dat/služeb
(například nemožnost podle licenčních podmínek kombinovat datovou sadu s již vlastněnou datovou
sadou nebo sleva při dokoupení nadstavby k již zakoupené databázi).
3. Zhodnocení, jak jsou prostorové informace strukturovány a jak naplní identifikované požadavky.
4. Identifikace vhodné metody výměny/sdílení prostorových dat/služby.
5. Zvážení pravomocí jedné nebo více osob k výměně prostorových dat Vaší organizace za jiná prostorová
data.
6. Informování druhé strany o změnách ve Vašich prostorových datech pro zajištění maximální možné
aktuálnosti také získávaných dat.
7. Zvážení možnosti jednotného úložiště/informačního systému sdílených prostorových dat společně s
definicí práv jednotlivých osob přistupujících k tomuto úložišti/informačnímu systému.
8. Zvážení možnosti vzájemného zpřístupnění webových služeb (jaká prostorová data, pro jaký počet
uživatelů, omezení užití jako například počet dotazů za den apod.).
9. Zajištění mechanismu aktualizace prostorových dat nabízených přes úložiště/informační systém, resp.
13
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publikovaných webovou službou.
10. Zvážení způsobů ochrany prostorových dat formou omezující jejich (komerční) zneužití (například
vodoznak).

4.3.2 Zakoupení nových prostorových dat
1. Identifikace finančních zdrojů (interních i externích jako například projekty).
2. Zhodnocení vhodnosti prostorových dat/webové služby.
Prostorová data/webová služba

Soupis nezbytných typů geoprvků

Výměnný formát
Médium distribuce (online webová služba,
externí disk apod.)
Souřadnicový systém a kartografické zobrazení
Struktura prostorových dat (atributy, vazby,
domény)
Topologie
Omezení využití (maximální počet uživatelů
atp.)
Soulad s INSPIRE požadavky

Licenční podmínky

Náklady

4.3.3 Úprava stávajících prostorových dat
1. Identifikace nenaplněných požadavků a jejich doplnění.
Prostorová data
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Geometrie

Atributy

Domény

Georeferencování

Další pravidla

Metadata

Náklady

4.3.4 Transformace stávajících prostorových dat
1. Revize a transformace s ohledem na hardwarové, softwarové a znalostní vybavení Vaší organizace.
Prostorová data
Souřadnicový systém, resp. kartografické
zobrazení
Datový formát či způsob uložení prostorových
dat
Datový model

Metadata

4.3.5 Vytvoření prostorových dat z analogových (tištěných) map, tištěných zpráv, archivů, vlastním
měřením apod.
1. Vyhodnocení požadavků pro vytvoření prostorových dat výběrem tematiky, místa a časového určení
vytvářených prostorových dat.
2. Vyhodnocení interních a externích zdrojů (například projekty).
3. Výběr vkládání dat ‐ například import souřadnic GNSS (Global Navigation Satellite System ) přijímače,
vektorizace, skenování, manuální vkládání atp.
15
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4. Vytvoření metadat.
5. Vyhodnocení nákladů.

4.4 Etapa Přístup
Etapa provádí analýzu možnosti sdílení dané klíčové sady s dílčími organizacemi a to jak z veřejného tak i
soukromého sektoru. Vyhodnocení se bude opírat o následující opatření akčního plánu:






O10 Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy a využívání prostorových informací pro
podporu konkurenceschopnosti.
O17 Vypracovat základní metodiku pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat.
O25 Zpracování koncepce technických principů správy a využívání prostorových informací
O33 Rozpracování modelových případů využití prostorových informací ve veřejných i komerčních službách.
O43 Zpracování návrhu omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací.

Etapa bude členěna do následujících kroků

4.4.1 Publikační plán
1. Uvážení potřeb uživatelské komunity a Vaší organizace s ohledem na to, zda mají být prostorové informace
nabízeny prostřednictvím infrastruktury Vaší organizace nebo pomocí třetí strany (například resortní či
národní geoportál) včetně zvážení ochrany (citlivých) prostorových dat.
2. Zvážení interních a externích finančních zdrojů pro publikaci prostorových informací (například projekty)
včetně zvážení publikace otevřených dat (více viz http://www.otevrenadata.cz/).
3. Zvážení publikačních mantinelů (jako například Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o
opakovaném použití informací veřejného sektoru či Zákon č. 123/1998 Sb.).
4. Vytvoření finančního plánu publikace (náklady na rozšíření infrastruktury, údržbu, aktualizace prostorových
dat atp.).
5. Zvolení publikační formy (jedna nebo více z následujících možností)
 náhled na prostorová data prostřednictvím Web Map (Tile) Service a obdobných (například ve
snížené kvalitě oproti produkčním;
 stažení souborů (například zveřejněných na webové stránce, ve FTP úložišti, s ATOM kanálem);
 stažení souborů formou webové služby (například Web Feature Service, Web Coverage Service).
6. Zvolení publikačního formátu (společně s předchozím krokem, jako například PNG, GML, KML, GeoJSON).
7. Publikace (mimo jiné) v souladu s následujícími metadatové normy a na nich založená legislativa (jako
například směrnice 2007/2/ES ‐ INSPIRE), dokumentů informačního práva (zejména uvedení zdrojů v souladu
s autorským zákonem), požadavků organizace, požadavků GeoInfoStrategie.
8. Vymezení partnerství mezi organizacemi včetně modifikovaných pravidel pro partnerské organizace.

4.4.2 Diseminace
1.
2.
3.
4.
5.

Zvážení uspořádání prostorových informací pro jejich další rozšíření (diseminaci).
Zhodnocení způsobu správy prostorových dat.
Zhodnocení, zda organizace má diseminační plán pro interní a externí zainteresované osoby.
Zhodnocení, zda má organizace standardizovaný formát pro diseminaci.
Zhodnocení, zda jsou nabízená data (pro danou tematiku) kompletní i po konfrontaci s dalšími organizacemi
(a případně, zda je možné jednat o propojení těchto prostorových dat).
6. Revize nástrojů pro publikaci prostorových informací (souborovou, prostřednictvím webové služby či jinak) s
ohledem na další specifické požadavky a omezení v rámci organizace (například zamezení FTP z důvodu
možného bezpečnostního rizika).
7. Zvážení proprietárních a otevřených formátů (proprietární, tj. uzavřené formáty určitého výrobce software
užívat nejlépe pouze ve chvílích, kdy je současně publikován i otevřený formát).
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8. Revize souladu publikované webové služby s požadavky směrnice INSPIRE, resp. implementačními
specifikacemi, které vydává Open Geospatial Consortium).
9. Revize diseminačních požadavků včetně přístupnosti (nejen) pro zrakově postižené; požadavků organizace;
požadavků GeoInfoStrategie.
10. Zvážení interní nebo externí diseminace a přístupových úrovní včetně bezpečnosti, autorských práv a
licenčních ujednání.
11. Dokumentace, kde a jak jsou prostorové informace Vaší organizace dostupné.
12. Identifikace a dokumentace uživatelských skupin.
13. Identifikace partnerství, které může ovlivnit harmonogram diseminace.
14. Vyhodnocení diseminačního plánu z hlediska nároků na správu (prostorových informací i související
infrastruktury).
15. Zahrnutí finančních plánů (očekávaný zisk, přínosy) do diseminačního plánu.

4.5 Etapa Údržba/archivace
Etapa se zaměřuje na fázi údržby dat. Vyhodnocení této fáze se bude opírat o výstupy opatření:





O15 Zpracování analýzy prostorových informací a principů jejich správy v informačních systémech veřejné
správy.
O20 Vymezit role VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby prostorových.
O25 Zpracování koncepce technických principů správy a využívání prostorových informací.
O31 Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prostorových dat do komplexu prostorových
informací VS.

Etapa se skládá z vyhodnocené následujících bodů

4.5.1 Plán údržby
1. Zvážení hardwarových a softwarových požadavků potřebných k efektivní údržbě prostorových dat i služeb.
2. Zvážení dalších zdrojů nezbytných k údržbě prostorových dat i služeb
 vytvoření strategie pro evidenci financování a její následnou kontrolu;
 vytvoření strategie pro evidenci partnerských subjektů a jejich následné zhodnocení;
 vytvoření finančního plánu pro údržbu prostorových dat i služby.
3. Zvážení (interních i externích) požadavků na plán údržby.
4. Revize kvality prostorových dat i služby a ujištění, že stále naplňují uživatelské, resp. obchodní, požadavky;
doplnění prostorových dat, jejich aktualizace, vymazání s úzkou vazbou na mechanismy kontrolující kvalitu a i
celistvost databáze.
5. Vytvoření plánu údržby prostorových dat
 ustanovení kontrol pro editace a aktualizace prostorových dat;
 vytvoření a definice revizních cyklů;
 vytvoření metodiky ověřující zachování kvality a celistvosti databáze na vzorku prostorových dat před
dokončením aktualizačního cyklu.
6. Zvážení nezbytnosti terénních měření při údržbě prostorových dat.
7. Vytvoření postupu pro údržbu prostorových informací v návaznosti na uživatelské požadavky;
8. Vytvoření postupu pro procesy verzování a jejich kontroly, zejména
 pokud je to žádoucí, vytvoření manuální kontroly jednotlivých verzí;
 vytvoření dokumentace v případě zásadních změn mezi verzemi (například změny datové struktury,
souřadnicového systému či formátu);
 definice a dokumentace rolí a povinností spojených s kontrolou verzí.
9. Vytvoření a dokumentace strategie pro aktualizační proces údržby prostorových dat, zejména:
 revize povinností souvisejících s údržbou včetně vedoucích osob pro jednotlivé tematiky, rolí osob
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spravujících prostorové informace, dohod o spolupráci mezi Vaší a jinými organizacemi či osobami,
plány pro aktualizaci prostorových dat na národní úrovni;
 přiřazení konkrétních povinností údržby prostorových dat i služeb;
 aktualizace finančních plánů jako součást této strategie;
 upozorňování správců prostorových dat a služeb, stejně jako koncových uživatelů o aktualizaci.
10. Vytvoření servisní smlouvy (anglicky Service‐Level‐Agreement, SLA) prostorových dat a služeb včetně aspektů
jako je záruka, definice běžného užití, k čemu mají být užity, kolik stojí apod.
11. Vytvoření mechanismu pro zpětnou vazbu, aby informace od uživatelů mohly být zařazeny do budoucích
plánů na údržbu.
12. Vytvoření strategie pro zachování lidí s adekvátními znalostmi a zkušenostmi.

4.5.2 Uložení a správa
1.

2.
3.

Stanovení četnosti aktualizací (která může být odlišná pro prostorová data a služby)
 stanovení zda existuje periodicita aktualizací nebo se jedná o aktualizace pouze na základě aktuálního
požadavku;
 vytvoření kontaktního místa a povinností pro aktualizace (zejména v případě partnerství s další
organizací);
 využití metadat pro identifikaci prostorových dat či služeb, jež mají být aktualizovány.
Vyhodnocení zdrojů (zejména lidských a finančních) pro uvažovanou frekvenci aktualizací.
Stanovení dostupných zdrojů včetně

4.

 nákladů (přímých i nepřímých) a dostupného financování;
 personálu;
 existujících či potenciálních partnerství.
Zvážení interních a externích možností uložení prostorových dat, resp. provozování webových služeb včetně

5.

 úrovně přístupu (chráněná versus veřejně přístupná data);
 dostupnosti pro uživatelskou komunitu;
 nákladů za uložení.
Zvážení způsobu uložení a správy prostorových dat a služeb (například databáze, CD, geoportál)

6.
7.

 vyhodnocení úložišť uvnitř i mimo Vaši organizaci;
 vyhodnocení správy uvnitř i mimo Vaši organizaci;
 vyhodnocení partnerství v rámci uložení a správy.
Vytvoření kontroly verzí (manuální, automatické, hybridní).
Vyhodnocení klíčových aspektů prostorových dat či služeb, které jsou zásadní pro jejich uložení či správu.

4.6 Etapa Užití
Poslední etapa se zaměřuje na návrh monitoringu využití klíčové datové sady, a podporu uživatelů
1. Revize požadavků z pohledu, zda užití prostorových dat a služeb odpovídá zamýšleným požadavkům a cílům.
2. Ověření (validace a verifikace), zda prostorová data, resp. služby, stále naplňují uživatelské, resp. obchodní,
požadavky – zejména
 pomohla prostorová informace koncovému uživateli?
 musel uživatel změnit obdrženou prostorovou informaci předtím, než ji použil?
 musel uživatel k obdržené informaci použít nějaká další (prostorová) data?
 je poskytovaná prostorová informace aktuální?
 naplňují atributy uživatelské potřeby?
 jsou doménové hodnoty odpovídající a správné?
 přispívá poskytovaná prostorová informace k naplnění procesů v rámci Vaší organizace?
18
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3. Vyhodnocení prostorových dat jako součásti služby, zejména:
 mohou být prostorové informace Vaší organizace poskytované skrze webové služby nabízeny i dalším
organizacím?
 využívají uživatelé koncové aplikace Vaší organizace nebo raději konzumují služby ve svém software?
4. Vyhodnocení použitých zdrojů a sledování využitelnosti prostorových dat, zejména
 je měřeno využití prostorových dat? Jak?
 naplnily zdroje (lidské, finanční, jiné) původní očekávání?
 využívají uživatelé dostatečně poskytovaná prostorová data prostřednictvím webových služeb?
 využívají uživatelé všechny možnosti/pociťující bariéry v tzv. servisní smlouvě (anglicky Service‐Level‐
Agreement, SLA) prostorových dat a služeb?
5. Stanovení dostupnosti a rozvoje uživatelských skupin o
 nástroje sdílení;
 vývojářské služby (například zpřístupnění vybrané funkcionality přes API);
 podporu partnerství a sdílení zdrojů;
 podporu zpětné vazby mezi producentem prostorových dat, resp. provozovatelem služby, na straně
jedné a uživatelem na straně druhé.
6. Vytvoření mechanismu zpětné vazby mezi producentem prostorové informace, resp. provozovatelem služby,
na straně jedné a uživatelem na straně druhé pro pomoc při dalším rozvoji prostorových dat či služby v
závislosti na způsobu jejich využívání uživateli.
7. Vkládání informací o analýzách a jejich začlenění do mechanismu zpětné vazby
 periodické hodnocení, zda jsou prostorová data, resp. služby, stále relevantní,
 pokud se prostorová data, resp. služba, stanou zastaralými, rozhodnout se pro nezbytné konkrétní
kroky jak s nimi naložit.
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5. Spolupráce s privátním sektorem a otevřená data
V dokumentu Geoinfostrategie 5.2 Prostorová data a služby3 se uvádí, že pro efektivní rozhodování ve veřejné
správě je třeba stanovit množinu dostupných garantovaných a dostatečně přesných prostorových dat a určit
pravidla pro jejich povinné používání. Dále se uvádí, že je třeba eliminovat multiplicitní pořizování stejných nebo
obdobných prostorových dat pro potřeby státní správy a územní samosprávy a tím i neúčelné navyšování výdajů
veřejných finančních prostředků. V neposlední řadě je v tomto dokumentu zmíněno, že jednotná garantovaná a
aktuální prostorová data z celého území ČR jsou nezbytná pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné
správy v území.
Zpracování životního cyklu prostorových dat popsané v předchozí kapitole demonstruje, jak tohoto stavu bude
dosaženo. Analýza životního cyklu předpokládá, že pro účelné využití prostředků lze využít i (prostorových) dat a
eventuálně dodávek ze soukromého sektoru. V některých případech lze předpokládat, že soukromý sektor bude
přímo garantem určitých dat (například inženýrské sítě). Proto musí být vytvořeny předpoklady při zpracování
opatření akčního plánu O20 Vymezit role VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby prostorových dat a O31
Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prostorových dat do komplexu prostorových informací VS.
Stanovení jasných pravidel otevře možnost spoluúčasti komerčního sektoru na tvorbě klíčových prostorových
informací veřejné správy.
Při analýze užití klíčových prostorových informací veřejné správy je třeba mít na zřeteli dva následující fakty:



primárně se týká tvorby, správy a zpřístupnění datového fondu naplnění potřeb výkonu agend veřejné
správy,
jako sekundární se nabízí zveřejnění prostorových informací pro komerční sektor a to buď za úplatu, nebo
v režimu tzv. otevřených dat pro potřebu obyvatelstva a soukromého sektoru.

Tato problematika je řešena dvěma opatřeními: O10 Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy a
využívání prostorových informací pro podporu konkurenceschopnosti a O17 Vypracovat základní metodiku pro
publikování prostorových informací ve formě otevřených dat. Výstupy těchto dvou opatření musí vypracovat
doporučení v jakém režimu a které klíčové prostorové informace poskytovat a též navrhnout metodiku na
publikaci otevřených dat. Otevřenost má i přínosy pro ekonomiku:



nové ekonomické příležitosti a další zdroj pracovních nabídek a nových služeb – lze je využít například v
dopravě, logistice, zdravotnictví, bankovnictví atp.,
data jsou neomezenou a opakovaně využitelnou „surovinou“ pro další zpracování, vytváření aplikací,
generují přidanou hodnotu, zisk a nová pracovní místa.4

Pro otevřená data platí následující požadavky:





neomezují jejich uživatele ve způsobu použití dat,
opravňují uživatele k jejich dalšímu šíření,
musí být uveden autor dat (i při dalším šíření),
při dalším šíření musí i ostatní uživatelé mít stejná oprávnění s daty nakládat ‐ během šíření dat nesmí
dojít např. k omezení jejich využití pouze pro nekomerční účely.

Přes nesporné přínosy je otevřených je třeba mít na zřeteli také následující:

3
4

http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy‐okruh‐5‐2‐prostorova‐data‐pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/otevrena‐data.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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principiálně nelze veškerá data veřejné správy zveřejnit jako otevřená a to buď z důvodů bezpečnosti,
ochrany osobních informací nebo licencí (např. v případě užití dat soukromých firem),
otevření datových zdrojů může přinést výrazně zvýšené náklady na zajištění přístupu k datům a i nároky
na personální zdroje (jak dokladují tuzemské i zahraniční zkušenosti),

První bod definuje jasná omezení. Pro řešení druhého bodu doporučujeme přenesení části nákladů realizace etap
4 a 6 na soukromý sektor. Týkat by se měla především (výhradně) otevřených dat publikovaných dle opatření O17
Vypracovat základní metodiku pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat – jako podklad pro
studii určující, jaká data budou otevřená.
Tímto způsobem by otevřená data veřejného sektoru byla přístupná pomocí souborově orientovaných řešení
stahování dat (FTP, ATOM) a publikace otevřených dat podle opatření O17 Vypracovat základní metodiku pro
publikování prostorových informací ve formě otevřených dat by probíhala na úrovni soukromého sektoru. Hlavní
výhodou je uvažovaná absence investic na úrovni veřejného sektoru (ani do infrastruktury, ani do lidského
kapitálu – seznámení se s novými standardy, principy otevřených dat apod.). Zároveň by umožnila zpřístupnění
značného množství prostorových informací v režimu tzv. otevřených dat. Jednalo by se o variantu poměrně
rychlou a primárně nejsou nutná žádná legislativní opatření, sekundárně jsou nezbytná zejména kompetenční
opatření.
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6. Seznam zkratek
ATOM

Atom (Syndication Format)

ČR

Česká republika

ČSN

Česká technická norma (původně Československá státní norma)

Fond

Fond pro klíčové prostorové informace

FTP

File Transfer Protocol

GeoJSON

Geo JavaScript Object Notation

Gestor

Gestor pro každou klíčovou prostorovou informaci

GML

Geography Markup Language

GNSS

Global Navigation Satellite System

GPS

Global Positioning System

INSPIRE

INfrastructure for SPatial InformaRtion in Europe

ISO

International Organization for Standardization

KML

Keyhole Markup Language

Konzultační tým

Konzultační tým Fondu pro klíčové prostorové informace

KS

Komerční sféra

O

Opatření (GeoInfoStrategie)

PNG

Portable Network Graphics

Poskytovatel

Poskytovatel klíčové prostorové informace

PPP

Public‐Private Partnership

Registr práv a povinností

zák. 111/2009Sb. O základních registrech

SLA

Service‐Level‐Agreement

Správce Fondu

Správce Fondu pro klíčové prostorové informace jmenovaný Řídícím výborem
GeoInfostrategie

TA ČR

Technologická agentura České republiky

URL

Universal Resource Locator

VS

Veřejná správa
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Příloha A UML model finančních vztahů mezi hlavními producenty dat a spotřebiteli
sd UML model finančních v ztahů mezi hlav ními producenty dat a spotřebiteli
Prostorová data

Plány uložení,
správy a údržby

Primární producent

Publikač ní plán

Sekundární producent

Distributor

Spotřebitel

alt v ýchozí paradigma
Státní rozpočet
přebírá a doplňuje()
Fond prostorových informací

vytváří()
přebírá a publikuje()
přebírá a publikuje()

užívá()

opt Definice
identifikace a revize
požadavků(definice)

identifikace a revize
požadavků(definice)

identifikace a revize
požadavků(definice)

identifikace a revize
požadavků(definice)

opt Inv entarizace/zhodnocení
inventarizace/zhodnocení
vytvoření(vhodnosti, nároč nosti atp.)
inventarizace/zhodnocení
vytvoření/přebrání(vhodnosti,
nároč nosti atp.)

inventarizace/zhodnocení využití(vhodnosti, nároč nosti atp.)
inventarizace/zhodnocení využití(vhodnosti, náročnosti atp.)

opt Získání dat
sdílení/výměna prostorových dat()
sdílení/výměna prostorových dat()
sdílení/výměna prostorových dat()

zakoupení prostorových dat()

zakoupení prostorových dat()
zakoupení prostorových dat()

zakoupení prostorových dat()
zakoupení prostorových dat()

úprava stávajících dat()

úprava stávajících dat()

transformace stávajících dat()

transformace stávajících dat()

vytvoření z analogových zdrojů, vlastním měřením atp.()
vytvoření z analogových zdrojů, vlastním měřením atp.()

opt Přístup
definuje()
definuje()
definuje()
diseminuje()

opt Údržba/archiv ace
stanovuje()
stanovuje()
stanovuje()

opt Užití
ověření(validace, verifikace)

ověření(validace, verifikace)
ověření(validace, verifikace)

vyhodnocení(použitých zdrojů, využitelnosti atp.)

vyhodnocení(použitých zdrojů, využitelnosti atp.)
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vyhodnocení(použitých zdrojů, využitelnosti atp.)
vyhodnocení(použitých
zdrojů, využitelnosti
atp.)

