
 

DOTAZNÍK O FINANČNÍCH MODELECH DATOVÉHO FONDU 

KLÍČOVÝCH PROSTOROVÝCH INFORMACÍ 

 
  

1. Organizace  

a) název 

b) web. stránka 

 

2. IČO  

 

3. Kontaktní osoba 

a)   příjmení, jméno, titul(y) 

b) e-mail 

c) telefon 

 

Tento dotazník byl vytvořen v rámci projektu Technologické agentury České republiky 

„Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových 

informací“ řešeného pro Ministerstvo vnitra České republiky v návaznosti na Akční plán 

GeoInfoStrategie, jež byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 539. První 

část dotazníku, nazvaná „Nalezení prostorové informace“, slouží pro porovnání s dotazníkem 

Evropské komise, jehož výsledky jsou veřejně dostupné na URL adrese 

http://inspire.ec.europa.eu/reports/consultations/INSPIRE_Public_Consultation_Report_final.p

df.  

Následující odpovědi prosím vyplňte z pohledu Vaší organizace. V případě otázek neváhejte 

kontaktovat odborného řešitele RNDr. Karla Charváta (charvat@ccss.cz) z Českého centra pro 

vědu a společnost. 

Za celý řešitelský tým Vám předem děkujeme za Vaši ochotu a čas strávené s tímto dotazníkem. 

 

4. Typ organizace (vyberte právě jednu možnost) 

  státní nebo jiný orgán veřejné správy na celostátní úrovni 

 státní nebo jiný orgán veřejné správy na regionální úrovni (např. kraj) 

 státní nebo jiný orgán veřejné správy na lokální úrovni (obec) 

 fyzická nebo právnická osoba vykonávající veřejnosprávní funkce 

    státní podnik 

 soukromá právnická osoba 

 výzkumná instituce 

 vzdělávací instituce 

 jiný typ organizace 

 

 

 

 

 

 

 

http://inspire.ec.europa.eu/reports/consultations/INSPIRE_Public_Consultation_Report_final.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/reports/consultations/INSPIRE_Public_Consultation_Report_final.pdf
mailto:charvat@ccss.cz


5. Pro naši organizaci spravuje datový fond na základě smlouvy tato organizace (název, IČO, 

kontaktní osoba – příjmení, jméno, titul(y), e-mail, telefon) 

 

 

6. Pokud jste vyplnili odpověď k otázce číslo 5, pak prosím uveďte, zda v jakém režimu se 

započítávají náklady smluvní organizace do celkových nákladů na prostorová data, 

resp. služby; v ostatních případech berte tuto otázku jako nerelevantní 

 

  

 

 

NALEZENÍ PROSTOROVÉ INFORMACE 

 

7. Naše organizace produkuje nebo využívá prostorové informace k těmto tématikám 

(vyberte všechny možnosti) 

 

Souřadnicové referenční systémy 

 produkujeme  produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Systémy geografických souřadnicových sítí 

 produkujeme  produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Zeměpisná jména 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Územní správní jednotky 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Adresy  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Parcely  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Dopravní sítě  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Vodstvo 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

 



 

Chráněná území 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Nadmořská výška 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Krajinné pokrytí 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Ortofotografické zobrazení 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Geologie

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Statistické jednotky 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Budovy 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Půda 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Využití území 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Lidské zdraví a bezpečnost 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Veřejné služby a služby veřejné správy 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Zařízení pro sledování životního prostředí 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Výrobní a průmyslová zařízení 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Zemědělská a akvakulturní zařízení 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Rozložení obyvatelstva – demografie  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy 

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Oblasti ohrožené přírodními riziky  



 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Stav ovzduší  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Meteorologické prvky  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

 

Bioregiony  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Stanoviště a biotopy  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Rozložení druhů  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Energetické zdroje  

 produkujeme   produkujeme v elektronické formě  využíváme 

 

Nerostné suroviny 

 produkujeme  produkujeme v elektronické formě  využíváme  

 

 

 jiné, doplňte prosím níže: 

 

 

8. Prostorová data naší organizace (vyberte všechny možnosti) 

 mají kvalitu dat hodnocenou (například polohovou přesnost) podle mezinárodního 

standardu (například ISO 19157) 

 mají kvalitu dat hodnocenou podle národních standardů (například kritéria přesnosti) 

 nemají garantovaně hodnocenou kvalitu dat 

 nevím, jak je definovaná kvalita dat v naší organizaci  

Produkujeme: 

 

Produkujeme v elektronické formě: 

 

Využíváme: 

 

Jiný způsob práce s prostorovou informací (přidaná hodnota k datům jiné organizace, kdy je 

výsledek následně využíván třetí organizací): 



 

 

9. Prostorová data naší organizace (vyberte právě jednu možnost) 

 nejsou publikována na webu 

 jsou publikována na webu 

 jsou publikována na webu ve strojově čitelném formátu (například shapefile) 

 jsou publikována na webu ve strojově čitelném otevřeném formátu (například GML) 

 jsou publikována na webu podle RDF standardů 

 jsou publikována na webu podle RDF standardů a provázána s dalšími daty 

 

 

10. Prostorová data a s nimi související webové služby naší organizace jsou 

dokumentované pomocí popisných informací (metadat) v 

 textové podobě (například Microsoft Word či v papírové podobě) 

 tabulkové podobě (například Microsoft Excel, databáze Access, jiná databáze,…) 

 v libovolné XML struktuře (například pomocí metadatového editoru,…) 

 v XML struktuře podle INSPIRE předpisů pro metadata (legislativních či technických) 

 nemáme metadata o našich prostorových datech a webových službách 

 

 

 

11. Prostorová data naší organizace je možné vyhledat v metainformačním katalogu 

(vyberte všechny možnosti) 

 evropský geoportál INSPIRE (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/) 

 národní geoportál INSPIRE (http://geoportal.gov.cz/web/guest/catalogue-client) 

 geoportál naší organizace  

 jiné místo, doplňte níže 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÍ MODELY A DATOVÁ POLITIKA 

 

12. V rozpočtu naší organizace je vyčleněna částka(y) na jednotlivé typy prostorových 

dat/služeb (například existuje klíč k rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé 

odbory/oddělení) 

  ano 

 ne 

 

 

 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/
http://geoportal.gov.cz/web/guest/catalogue-client


13. V naší organizaci existuje seznam priorit v oblasti prostorových dat a souvisejících 

služeb 

  ano, jedná se o následující 

 

 ne 

 

 

14. V naší organizaci je zpracován životní cyklus datového zdroje 

  ano 

 ne 

 částečně, odhadujeme z % 

 

 

15. V naší organizaci je výdej prostorových dat financován následovně 

 

 

 

 

 

 

16. Pro zajištění přístupu/užití prostorových dat či souvisejících služeb je datová politika 

(licence, poplatky, autorská práva,…) naší organizace postavena následovně (vyberte 

všechny možnosti) 

 je nezbytné uzavřít smlouvu 

 potvrzuje se licenční ujednání (například tzv. licence na kliknutí) 

 prostorová data a související webové služby jsou poskytovány volně 

 jiný mechanismus (mechanismy) datové politiky 

 

 

17. Naše organizace má datovou politiku umožňující přístup a užití prostorových dat 

včetně souvisejících webových služeb bez omezení pro jejich opětovné využití (vyberte 

všechny možnosti) 

 data a související webové služby jsou poskytovány bezplatně 

 data a související webové služby jsou poskytovány bezplatně tuzemským i 

zahraničním orgánům veřejné správy v rozsahu jejich působnosti, přístup pro 

soukromý sektor a občany je placený 

 data a související webové služby jsou poskytovány bezplatně pouze tuzemským 

orgánům veřejné správy v rozsahu jejich působnosti, přístup pro soukromý sektor a 

občany je placený 

 

 

 

 



 data a související webové služby jsou placené pro všechny uživatele 

 data a související webové služby jsou předmětem utajovaných skutečností, nejsou 

proto až na případné výjimky poskytovány 

 jiný mechanismus (mechanismy) datové politiky 

 

 

18. Pokud jsou data a související webové služby Vaší organizace poskytovány bezplatně, 

je tomu tak v následujícím množství případů (vyberte právě jednu možnost) 

 všechny 

 z 76 – 99% 

 z 51 – 75%  

 z 26 – 50% 

 z 1 – 25%  

 prostorová data a související webové služby nejsou poskytovány bezplatně 

 

 

19. V případě zpoplatněných prostorových dat a souvisejících webových služeb (vyberte 

právě jednu možnost): 

 je možné objednat si tato v elektronickém obchodu (e-shopu) naší organizace 

 je možné objednat si tato v elektronickém obchodu (e-shopu) jiné organizace, doplňte 

název a URL adresu 

 

 

 

 

 není možné objednat si tato v elektronickém obchodu (e-shopu)  

 

 

20. Po splnění podmínek datové politiky naší organizace je možné získat prostorová data 

(vyberte všechny možnosti) 

 pomocí webové služby (například OGC Web Feature Service) 

 z úložiště s předdefinovanými soubory prostorových dat (například na FTP serveru) 

 posláním datového média (CD, DVD) žadateli (například Českou poštou, s. p.) 

 nahráním kopie na úložiště při osobní návštěvě (například na Flash paměť) 

 jiným způsobem, doplňte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. Uveďte (reálné či odhadované) roční náklady za pořízení/správu prostorových dat i 

souvisejících webových služeb (v tis. Kč) a tržby za prostorová data a související webové 

služby, ideálně jako průměr posledních pěti let 

 

a) náklady na pořízení nových prostorových dat 

b) náklady na správu stávajících prostorových dat  

c) náklady na prodej prostorových dat 

d) náklady na správu souvisejících webových služeb 

e) tržby za prodej prostorových dat  

f) tržby za prodej souvisejících webových služeb 

 

 

22. Popište 3 největší výhody finančního modelu a datové politiky Vaší organizace  

 

 

 

23. Popište 3 největší bariéry finančního modelu a datové politiky Vaší organizace 

 

 

 

 

24. Domníváte se, že by pro Vaši organizaci bylo přínosné poskytování veřejných služeb 

(prostorová data, související webové služby) prostřednictvím spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru (tzv. PPP, Public-Private Partnership)? 

 určitě ano 

 spíš ano 

 spíš ne 

 určitě ne 

 nevím, nedokážu odpovědět 

 

 tis. Kč 

 tis. Kč 

  tis. Kč 

 

 tis. Kč 

  tis. Kč 

 

 

 

 tis. Kč 

 



 

25. Libovolný komentář 

 

 


