Symposium GIS Ostrava 24. – 27. 1. 2010

Czech moi towards national geoinformatics concept
Ministerstvo vnitra na cestě k formulování nové politiky státu v oblasti
prostorových dat
Eva Kubátová
Ministerstvo vnitra ČR, Praha, Czech Republic

Abstract. CZECH MOI TOWARDS NATIONAL GEOINFORMATICS CONCEPT Due to the Act No.
365/2000 Coll., on Public Administration Information Systems, the Czech Ministry of the Interior (MoI)
has to coordinate national information and communication technology activities. Regarding
geographic information, MoI is responsible for public administration portal http://portal.gov.cz whose
part is national geoportal operated by Ministry of the Environment, supported by its CENIA agency.
Both ministries also closely cooperate on INSPIRE Directive transposition and implementation into
Czech legislation. The government portal should allow access to future national INSPIRE geoportal.
MoI wants to set up a National Concept of Geoinformatics in accordance with INSPIRE, stating clear
strategy of spatial information use within Czech eGovernment projects. Two startup projects should
produce following deliverables in 2009: (1) National strategy on spatial information outlines; (2) Data
sharing, licensing and eBusiness legislation templates. Based on these, the actual National Concept
of Geoinformatics will be written. MoI is also managing “Public Administration Digital Map
Composition” project. It integrates existing digital cadastral maps (30% coverage so far) and other
resources as aerial maps (complete coverage), digital engineering maps of various municipalities etc.
The system structure will be distributed with administrative nodes on regional level, 14 in total, major
updates to come from construction administration of local authorities. Users expected are local
authorities, public safety organizations and general public as well, via web services. Information
provided should serve for graphic presentation “as is” and has no explicit legal value.
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Abstrakt. Příspěvek je zaměřen na představení aktivit Ministerstva vnitra při vytváření politiky státu v
oblasti prostorových dat. Aktivity plně vycházejí ze strategických záměrů vlády ČR v oblasti budování
eGovernment (strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a Strategie rozvoje služeb
pro informační společnost), dále plně respektují zásady evropských směrnic, ať už směrnice PSI, o
opakovaném použití informací veřejného sektoru, nebo směrnice INSPIRE, o zřízení infrastruktury pro
prostorové informace v Evropském společenství. Bude podána informace o výsledcích dvou
výzkumných projektů, které Ministerstvo vnitra zadalo s cílem získat souhrnný rozsáhlý odborný
podklad pro formulování politiky státu v oblasti prostorových dat. Výzkumný projekt „Politika státu při
správě a užití prostorových dat“ bude základem návrhu principů budoucí státní geoinformační politiky,
výzkumný projekt „Politika státu při poskytování a sdílení dat z informačních systémů“ detailně řeší
problematiku licenčních smluv a zpoplatňování poskytování dat státem, včetně poskytování dat
prostřednictvím elektronického obchodu. Mezi zásadní představované aktivity patří především
mezirezortní projekt Digitální mapa veřejné správy, koordinovaný Ministerstvem vnitra. Strategickým
cílem tohoto projektu je vybudovat v krátkém časovém období ve spolupráci centrálních a
samosprávných subjektů jednotný digitální bezešvý vektorový mapový podklad za celé území ČR,
který bude sloužit jako prezentační vrstva pro agendy a informační systémy veřejné správy,
především pro základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí.
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