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cíl aktivity

Získat informace:

▪ o datech

▪ datových tocích

▪ činnostech potřebných pro plnění agend resortu 

= Datový audit

zjištění stávajících DPZ činností:
▪ zapojení DPZ technologi a, dat 

▪ mapování zkušeností s využíváním DPZ a kapacity 
týmu v resortních organizacích a odborech MŽP.



Metody, Rozsah

Metody pro získání informací: dotazníkový výzkum +
řízené rozhovory + otevřené zdroje

▪ Metadatové záznamy v MISu (Metainformační systém 
rezortu ŽP)

▪ Dotazník pro 12 rezortních organizací - předvyplněný z 
metadat

▪ Dotazník pro odbory MŽP – osloveno 13 odborů

▪ Následovaly přímé rozhovory s určenými pracovníky

▪ Analýza veřejných informačních zdrojů (např. databáze 
projektů) 



Limity

Podmínky nutné k naplnění úkolu datového auditu:

▪ plná součinnost všech zainteresovaných odborů a resortních 
organizací 

▪ přístup k dokumentům popisujícím agendy a na ně navázané 
činnosti.

Narazili jsme na:

▪ neexistence procesní mapy MŽP

▪ neúplný MIS

▪ Rozdílný přístup odborů MŽP i rezortních organizací

Informace důležité pro zhodnocení potenciálu DPZ:



Dotazník

Kategorie Číslootáz
ky

Otázka Popis

Legislativa 1. Uveďte důvod tvorby prostorových dat Výběr ze seznamu typučinností

Legislativa 2.a Vyberte ze seznamu legislativu, na kterou se 
tvorbaprostorových dat váže.

Výběr ze soupisu legislativy 
azávazných činností

Legislativa 2.b Doplňte další související legislativní povinnosti nebo závazné 
úkoly, na které se váže tvorba prostorovýchdat.

Doplnění další souvisejícílegislativy 
a/nebo závaznýchčinností

Způsob
tvorby dat

3. Vyplývá z legislativy povinnost tvorby prostorovýchdat? ano/ne

Způsob
tvorby dat

4.a Určuje legislativa způsob pořizování prostorovýchdat? ano/ne

Způsob
tvorby dat

4.b Popište stručně způsob tvorby. (klasifikace,vektorizace nad 
podkladem, …)

Stručný popis způsobupořízení dat

Způsob
tvorby dat

4.c Je pro tvorbu prostorových dat závazný podklad státní 
mapové dílo?

ano/ne

Využití DPZ 5.a Používáte pro tvorbu datové sady data DPZ? ano/ne

Využití DPZ 5.b Pokud ANO uveďte, jaká data DPZ využíváte. Pokud NE, 
uveďte důvod.

Soupis použitých datDPZ/důvod 
jejich nevyužití

Využití DPZ 5.c Pokud data DPZ pro tvorbu datové sady nevyužíváte,myslíte 
si, že do budoucna by bylo vhodné/možnéDPZ využít.

ano/ne

Zpracovatel 6.a Jste jediným zpracovatelem této datové sady? ano/ne

Zpracovatel 6.b Pokud ne, uveďte, kdo další do této datové sadypřispívá. Název organizace

Zpracovatel 6.c. Jakým způsobem do této datové sady přispívajíjednotlivé 
organizace?

Způsob zapojení do tvorby datové 
sady

MIS 7. Pro nově doplněnou datovou sadu v tomto seznamuuveďte 
důvod, proč není uvedena v MIS?

Odůvodnění pro není datová sada 
evidovaná vmetadatovém katalogu

▪ popis vazeb legislativa -> 
činnost -> odbor --> zadavatel -
> zhotovitel -> existující či 
chybějící data 

▪ řešitelskému týmu se nakonec 
podařilo získat informace jen 
na velmi obecné a neúplné 
úrovni.



Heatmapa odbory MŽP



Heatmapa rezortní organizace



Heatmapa odbory MŽP



1.faze

V 1. fázi byl zjištěn pouze potenciál obecný 

plně nahradit DPZ podpořit DPZ činnost program Copernicus
jiný 

program/družice

posouzení rizik ohrožení erozí, detekce erozních událostí ANO viz 2. fáze

Soulad s vykazovaným druhem pozemku, např. zjistit nálety na 

travním porostu či orné půdě pro následnou kontrolu v terénu. 

Zda je orná půda využívána jako orná půda?

ANO

viz 2. fáze

Kontrola rozsahu skutečně zastavěné půdy. Roční nárůst 

zpěvněných ploch. (V současné době brána data z katastru 

nemovitostí)

ANO

viz 2. fáze

Kontrola využití zemědělské půdy jako plantáž dřevin ANO viz 2. fáze

Správa mapových podkladů a 

geografických informačních 

systémů (GIS) vztahujících se k 

působnosti ministerstva ve 

státní správě

pořádání školení pro práci s výpočetní technikou (podnět 

odboru personálnímu a státní služby)
ANO

obecné

činnosti spojené v Koordinační radě ministra dopravy pro 

koordinaci kosmických aktivit vlády ČR a činnostech v oblasti 

kosmických aktivit obecně (zejména při tématech ESA, Galileo, 

Copernicus)

ANO

obecné

Činnost Pracovní skupiny státního tajemníka pro podporu řízení 

resortní informatiky
ANO

obecné

Implementace iniciativ souvisejících s geoprostorovými 

informacemi
ANO

obecné

podpora koncových uživatelů vnitřní sítě ministerstva ANO obecné

ISVS ve smyslu ustanovení zákona č. 365/2000 Sb., o 

informačních systémech veřejné správy
ANO

obecné

v oblasti informačních technologií a služeb ANO obecné

strategické, koncepční a metodické dokumenty resortu pro 

užívání a rozvoj informačních technologií
ANO

obecné
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Potenciál identifikovaný odbory ministerstva životního prostředí - 1.etapa

existující prostorová data činnosti, kde neexistují prostorová data, ale potenciálně by mohla vznikat metodami DPZ
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změna/přizpůsobení strategie

změna/přizpůsobení 
strategie:

▪ Na top-down přístup -
identifikovat možnosti 
DPZ a předpokládané 
„high-level“ potřeby, 
potenciálně naplnitelné 
metodami DPZ - k nim 
hledat konkrétní 
zodpovědné odbory či 
organizace

▪ bottom up pouze pro 
vybrané odbory sekce 600



Tabulka potenciálu strukturovaná dle oblasti 
kompetenčního zákona



Obecný potenciál DPZ

Objektivita sběr údajů je objektivní, neboť čistě technicky detekuje a zaznamenává
reálné jevy a jejich intenzitu

Pokrytí umožnuje globální pokrytí, umožňuje důsledně sledovat rozsáhlá území

Porovnatelnost poskytuje porovnatelná harmonizovaná data pro různá území či časové
periody

Opakovatelnost zajištuje opakovaný sběr dat pro stejné oblasti s pravidelnou frekvencí
(časové rozlišení)

Kontinuita kontinuita datových toků dovoluje vynaložit investice a čas na získání
zkušeností a zdokonalení systémů práce bez rizika zmařených investic

Tematický detail množství satelitních senzorů k dispozici umožňuje efektivní výběr pro
širokém spektrum oblastí a měřítek

Připravenost pro analýzu poskytuje digitální data, která mají potenciál pro automatizované
zpracování

Rychlost čas potřebný od pořízení ke zpracování je stále kratší, data mohou být k
dispozici v řádu dnů či dokonce hodiny

Synergie stejná data lze využít pro různorodé aplikace

Dostupnost v archivech díky potenciál opětovného využití, lze detekovat a analyzovat i historické
události

Cenová dostupnost s konkurencí komerčních satelitů dochází také k poklesu ceny, otevřené
mise umožňují volný a otevřený přístup



Obecný potenciál navíc Copernicus

Otevřená data zdarma Copernicus portfolio je dostupné zdarma, v režimu free and open

Strukturovaná nabídka Copernicus portfolio je tematicky členěno tak, aby umožnilo uživatelům
orientaci v jednotlivých produktech

Standardy Copernicus portfolio je založeno na standardních službách s GIS-ready
produkty připravenými pro tematické analýzy

Garantovaná dostupnost Copernicus portfolio poskytuje garantovanou produkci s předem uvedenou
aktualizační periodou

Infrastruktura Copernicus program obsahuje i strukturu vysokokapacitních výpočetních
služeb v rámci DIAS

Podpora uživatelů Copernicus program nabízí i řadu možností pro podporu uživatelů (odborné
skupiny, školení…)



2.faze

▪ Probíhaly cílené rozhovory s odbory sekce 600
Ukázka jedné oblasti: DŘEVINY ROSTOUCÍCH MIMO LES

Potřebné údaje 
Copernicus DPZ 

• reálná výměra mimolesní dřevinné vegetace 
  

• struktura mimolesní dřevinné vegetace (disperze, konektivita) 
  

• údaje o kontextu (intravilán versus extravilán) 
  

• monitoring změn 
  

 



2.faze

▪ Probíhaly cílené rozhovory s odbory sekce 600
Ukázka jedné oblasti: KRAJINNÝ RÁZ - KVANTITATIVNÍ I KVALITATIVNÍ PARAMETRY 

KRAJINY Potřebné údaje Copernicus DPZ 

• plošný podíl krajinného krytu (land cover), resp. využití krajiny (land use) ve 
vazbě na geomorfologii, hydrogeologii, regionální odlišnosti land cover   

• struktura krajinného krytu (land cover), resp. využití krajiny (land use) - 
jemnost krajinného zrna (heterogenita – disperze), diverzita land cover, 
fragmentace   

• úbytky a přírůstky v čase, trendy; nevratné zábory krajiny, urban sprawl 
  

• reálná struktura krajiny x evidenční nebo statistické údaje (např. katastr 
nemovitostí)   

• struktura land cover v rámci druhu pozemků „ostatní plocha“   
  

 



Aplikační listy

Parametry výběru aplikací:

• aplikace DPZ přináší zcela nový zdroj informací, případně
jasnou přidanou hodnotu proti současnému způsobu
řešení

• aplikace významně využívá existující nabídku služeb
Copernicus a proto náklady na data DPZ jsou nízké či
nulové

• aplikace DPZ je realisticky implementovatelná v
krátkodobém horizontu a bude tak dobře sloužit jako
demonstrační příklad pro podporu dalšího využívání
možností DPZ.



Tabulka listů



Ukázka listu - struktura a obsah
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