Statut a jednací řád
pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost
Terminologická komise
pro národní infrastrukturu pro prostorové informace
(dále jen „Statut“)

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Terminologická komise pro národní infrastrukturu pro prostorové informace (dále též „TK
NIPI“) je pracovní skupinou Rady vlády pro informační společnost (dále též „Rada“) zřízenou za
účelem koordinace a dosažení jednotného používání terminologie v oblasti prostorových
informací v rámci národní infrastruktury pro prostorové informace (dále též „NIPI“).
(2) Pracovní skupina je zřizována předsedou Rady na základě ustanovení článku 4 odstavce (3)
písmeno h) Statutu Rady. Terminologická komise pro NIPI je přímo podřízena Pracovnímu
výboru pro prostorové informace Rady (dále též „PVPI“).

Obr. 1 – Pozice TK NIPI v organizační struktuře Rady vlády pro informační společnost

Článek 2
Působnost TK NIPI
(1) Úkolem TK NIPI je harmonizace terminologie v oblasti prostorových informací.
(2) Hlavní činností TK NIPI je naplňování a trvalá správa Terminologického slovníku národní
infrastruktury pro prostorové informace (dále též „TS NIPI“), stanovení a trvalé uplatňování
principů zabezpečujících koordinaci řešení terminologie v oblasti prostorových informací
a dosažení jednotného používání terminologie v této oblasti.
(3) Koordinační role TK NIPI spočívá zejména v organizačním zabezpečení a koordinaci řešení
podnětů v oblasti terminologie prostorových informací, která se opírá o shromažďování
podnětů, zpracování podnětů do formalizované podoby, přípravě a předložení návrhu řešení
na PVPI a zabezpečení realizace rozhodnutí přijatých PVPI.
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(4) V rámci své činnosti TK NIPI spolupracuje s jinými terminologickými komisemi a experty,
včetně Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českou agenturou
pro standardizaci a dalšími odbornými subjekty.
(5) Terminologická komise pro NIPI zabezpečuje správu obsahu TS NIPI, která spočívá v realizaci
a následně ve správě jednotlivých terminologických záznamů, v dohledu nad obsahovou
správností a úplností, ale i zajištění formálních náležitostí těchto záznamů.
(6) Terminologická komise pro NIPI zajišťuje v součinnosti s příslušnými technickými útvary
Ministerstva vnitra technickou správu TS NIPI, funkčnost a dostupnost TS NIPI, včetně zajištění
správy nástroje umožňujícího podání podnětu a správy Centrálního systému pro tvorbu
tezaurů a terminologických slovníků (dále též „Centrální systém“). Terminologická komise pro
NIPI na základě vyhodnocení této činnosti předkládá cestou předsedy/předsedkyně PVPI
návrhy na zajištění dalšího technického a technologického rozvoje TS NIPI.
(7) Terminologická komise pro NIPI poskytuje technickou podporu a pomoc svým členům.
(8) Terminologická komise pro NIPI poskytuje potřebnou součinnost ostatním subjektům
organizační a řídicí struktury, v rámci které je zřízena.
(9) Terminologická komise pro NIPI je povinna plnit úkoly jí stanovené PVPI, předkládat PVPI
informace o stavu plnění těchto úkolů v termínech, rozsahu a obsahu podle pokynů PVPI (viz
Statut PVPI).

Článek 3
Složení TK NIPI
(1) Vedoucího TK NIPI (dále též „vedoucí“) jmenuje předseda/předsedkyně PVPI po jeho schválení
PVPI.
(2) Členy TK NIPI jmenuje a odvolává předseda/předsedkyně PVPI na návrh vedoucího.
(3) Členy TK NIPI jsou vedoucí, tajemník, IT administrátor a experti navržení jinými subjekty, jako
odborníci na terminologii jednotlivých dílčích tematických oblastí. K projednávaným otázkám
může vedoucí přizvat hosty.
(4) Tajemníkem TK NIPI (dále též „tajemník“) je zástupce Ministerstva vnitra.
(5) IT administrátorem TK NIPI (dále též „IT administrátor“) je zástupce Ministerstva vnitra.

Článek 4
Jednání TK NIPI
(1) Jednání TK NIPI se koná podle konkrétní potřeby. Jednání svolává a řídí vedoucí nebo jím
pověřený člen TK NIPI.
(2) Jednání TK NIPI organizačně a administrativně zajišťuje tajemník v souladu s pokyny vedoucího.
(3) Jednání TK NIPI probíhá prezenčně, nebo on-line.
(4) Terminologická komise pro NIPI je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční
většina členů TK NIPI.
(5) Nejméně týden před jednáním je členům TK NIPI rozeslán podkladový materiál pro jednání.
(6) Po projednání a případných úpravách materiálu TK NIPI rozhoduje o přijetí jeho finálního znění
hlasováním. Materiál je schválen, pokud pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina
přítomných členů, v případě hlasování per rollam pak nadpoloviční většina všech členů TK NIPI.
(7) Z jednání TK NIPI je zpracováván zápis tajemníkem.
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(8) Materiál schválený TK NIPI předá tajemník k projednání na PVPI cestou tajemníka PVPI.
(9) Materiál schválený PVPI je zapracován do TS NIPI, neschválený materiál je na základě
rozhodnutí vedoucího vyřazen ze zpracování nebo je přepracován a znovu zařazen na jednání
TK NIPI.
(10)O činnosti TK NIPI zpracovává tajemník zprávy, které jsou po schválení ze strany vedoucího
předkládány PVPI cestou tajemníka PVPI.

Článek 5
Vedoucí TK NIPI
(1) Vedoucí řídí a koordinuje, činnost TK NIPI, zastává v TS NIPI roli hlavního redaktora s aktivním
přístupem, řídí rozhodovací procesy pro správu slovníkových záznamů TS NIPI.
(2) Vedoucí odpovídá PVPI za činnost TK NIPI. Při plnění úkolů spolupracuje se sekretariátem PVPI.
(3) Vedoucí dále zejména:
a. navrhuje jmenování a odvolání členů TK NIPI,
b. svolává a řídí jednání, TK NIPI,
c. podepisuje stanoviska, doporučení, zprávy o činnosti a další materiály TK NIPI,
d. průběžně monitoruje procesy správy a údržby TS NIPI,
e. rozhoduje o přidělování rolí při správě TS NIPI členům TK NIPI,
f. zastupuje TK NIPI navenek.

Článek 6
Tajemník TK NIPI
(1) Tajemník administrativně a organizačně zajišťuje činnost a jednání TK NIPI v souladu s pokyny
vedoucího a zastává v TS NIPI roli redaktora a tajemníka.
(2) Tajemník zpracovává podněty a zajišťuje přípravu podkladů pro jednání TK NIPI.
(3) Tajemník zajišťuje realizaci řešení schválených PVPI v TS NIPI.
(4) Tajemník vypracovává informaci o činnosti TK NIPI pro Sekretariát Rady, jak ukládá Statut Rady,
čl. 7, odst. (8).
(5) Tajemník v souladu s pokyny vedoucího dále zejména zajišťuje:
a. správu obsahu TS NIPI,
b. tvorbu slovníkových záznamů a výkladů v českém jazyce,
c. přístup ke statistikám, informacím o provozu a obsahu TS NIPI,
d. provádění průběžného monitoringu procesů správy a údržby TS NIPI,
e. na základě pokynu vedoucího zastupuje, TK NIPI v odborných záležitostech navenek.

Článek 7
IT administrátor TK NIPI
(1) IT administrátor má aktivní přístup do TS NIPI a Centrálního systému v roli IT administrátora
a operátora provozu a zabezpečuje v součinnosti s příslušnými technickými útvary Ministerstva
vnitra technickou správu TS NIPI a Centrálního systému (např. správu záloh systému, nastavení
a změnu parametrů aplikace atd.)
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Článek 8
Expert TK NIPI
(1) Experty TK NIPI jsou zástupci navržení jinými subjekty jako odborníci na terminologii
jednotlivých dílčích tematických oblastí.
(2) Expert TK NIPI zejména:
a. účastní se jednání TK NIPI,
b. zapojuje se do přípravy návrhu odborného řešení terminologie,
c. podává informace o odborné oblasti, kterou zastřešuje.

Článek 9
Terminologický slovník národní infrastruktury pro prostorové informace
(1) TS NIPI představuje jednotnou platformu pro tvorbu, správu a publikování jednotné
terminologie pro oblast prostorových informací v rámci NIPI.
(2) Provoz TS NIPI se bude opírat o aktuální znění Metodiky tvorby, správy a užívání odborného
tezauru a výkladového slovníku1 (dále též „Metodika“) a z ní vycházejících programů pro správu
Centrálního systému a datového systému pro tvorbu tezaurů a terminologických slovníků,
provozovaného Ministerstvem vnitra a spravovaného TK NIPI.
(3) Terminologický slovník NIPI je zaregistrován v Centrálním systému pro tvorbu tezaurů
a terminologických slovníků.

Článek 10
Procesní zabezpečení činnosti TK NIPI
(1) Procesní zabezpečení činnosti TK NIPI popisuje postup řešení požadavků (podnětů) od jejich
předložení až po realizaci schváleného návrhu řešení v oblasti terminologie.

Obr. 2 – Schéma procesního zabezpečení činnosti TK NIPI

(2) K podání podnětu jsou oprávněny orgány veřejné správy, zájmové a profesní organizace,
akademické a výzkumné instituce, soukromé subjekty a fyzické osoby.

1

Tato Metodika byla vytvořena v rámci projektu TA ČT číslo TITIMV702-1 s názvem Metodika a technologie pro
tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace (20182020)
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(3) Podnět je možné podávat prostřednictvím nástroje TS NIPI nebo prostřednictvím kontaktní
adresy viz čl. 12 tohoto Statutu.
(4) Tajemník zpracuje podnět do formalizované podoby a v případě potřeby administrativně zajistí
konzultaci s členy TK NIPI. Finální návrh řešení podnětu je zařazen, jako materiál na jednání TK
NIPI.
(5) Návrh řešení podaného podnětu schválený TK NIPI je cestou tajemníka předložen na nejbližší
jednání PVPI k projednání.
(6) Návrh řešení podnětu, který je vrácen TK NIPI k dořešení, je přepracován/doplněn dle
požadavku PVPI. Po schválení TK NIPI je návrh řešení podnětu opětovně předložen na jednání
PVPI.
(7) Schválený návrh řešení podnětu je vložen do TS NIPI.

Článek 11
Technologické zabezpečení systému
(1) Technické a technologické zabezpečení provozu TS NIPI a Centrálního systému provádí odbor
provozu informačních technologií a komunikací MV.
(2) Popis technického a technologického řešení a požadavky na něj (HW, SW, síťové požadavky,
zpřístupnění TS NIPI, popis nástroje na podání podnětu) jsou obsaženy v Metodice.

Článek 12
Kontaktní údaje
(1) Uživatelé TS NIPI mohou, v případě potřeby, kontaktovat TK NIPI prostřednictvím kontaktní
adresy zveřejněné na Portálu NIPI nebo na Portálu TS NIPI.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení předsedou RVIS v souladu s článkem 4 odst. 3
písm. j) Statutu Rady.
(2) Změny a doplňky tohoto Statutu schvaluje v souladu s článkem 4 odst. 3 písm. j) Statutu Rady
předseda Rady.
(3) Všechna další ustanovení, která nejsou upravena tímto Statutem, se řídí Statutem Rady.
(4) Statut je přístupný v elektronické podobě na internetové stránce Ministerstva vnitra
a současně v jeho sídle. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění Statutu.
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