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Abstrakt: Článek představuje možný přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise 
Architecture v prostředí veřejné správy. Popisuje cestu od poznání cílů a potřeb 
organizace, posouzení současného stavu GIS přes legislativní, bezpečnostní a 
výkonové požadavky až k návrhu efektivního zajištění poskytovaných služeb s plným 
respektováním Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro 
období 2014 – 2020. Zaměřuje se zejména na motivační, procesní a aplikační vrstvu 
architektury GIS s přesahem do celkové architektury organizace. Zároveň představuje 
možný referenční model GIS s využitím metodického rámce TOGAF. 

Klíčová slova: Enterprise Architektura, referenční GIS architektura, eGovernment, 

standardizace, TOGAF. 

Abstract: The article introduces one of possible approaches to GIS management as a 
part of Enterprise Architecture in the enviroment of public sector/administration. It 
describes the way from goal recognition, needs of an organization, evaluation of GIS 
current status through out legislation, security and power requirements to final design 
of effectively provided services fully respecting  the Strategic Framework for the 
development of public administration in the Czech Republic for 2014 - the 2020th. 

It focuses mainly on motivational, process and application layer of GIS architecture 
covering also architecture of the whole organization. It also represents a possible 
reference model GIS using methodological framework TOGAF. 

Keywords: Enterprise Architecture, reference architecture of GIS, electronic 

government, standardization, TOGAF. 

1. Úvod 

Stupňující se požadavky na standardizaci a sdílitelnost služeb v oblasti eGovernmentu 
v ČR vyústily ve stanovení metodického rámce TOGAF jako závazného rámce pro 
popis Enterprise architektury doprovozené doporučením na modelování v jazyce 
ArchiMate (Ministerstvo vnitra ČR, 2015c; Ministerstvo vnitra ČR, 2016) Odborem 
Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (OHA). Tyto požadavky se již 
promítly do prvních výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) a zcela jistě budou aplikovány i v dalších připravovaných výzvách, mezi 
kterými bude i výzva zaměřená na prostorová data a služby, viz projektový okruh 5.2. 

Přestože v českém pojetí eGovernmentu jsou prostorová data a služby zpravidla 
vnímána jako poměrně autonomní a specifický blok (terminologicky jako Geografický 
informační systém / GIS), který má často definovanou vlastní koncepci rozvoje, je 
nutné k němu přistupovat jako k jiným částem informačního systému veřejné správy. 
Tomu odpovídá i připravovaná novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů (zákon o ISVS), která fakticky ruší kategorii tzv. provozních informačních 
systémů. 

Cílem příspěvku je ukázat aplikovatelnost doporučené metodiky OHA a představit 
možný referenční model GIS včetně vazeb na ostatní prvky architektury s možností 
sdílet některé služby, ať již interní nebo externí. 

2. Východiska 

Požadavky na architekturu GIS a její popis nebyly dosud nijak formálně 
standardizovány, s výjimkou Úvodní typové studie GIS krajů (Asociace krajů ČR, 
2003), a Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů (Ministerstvo vnitra, 
Logica CMG, 2002), kdy byla popsána základní architektura GIS krajských úřadů 
včetně požadavků na funkcionalitu. Architektura však byla popisována pouze 
z pohledu aplikační a datové vrstvy bez jakékoli návaznosti na služby veřejné správy, 
a bez využití jakéhokoli metodického rámce typu Zachman, PEAF či TOGAF. 

Určitou snahou o plošnou standardizaci funkcionality dílčí části řešení v oblasti 
prostorových dat a služeb opět na úrovni krajů byly tzv. typové (typizované) projekty 
Digitální technická mapa (DTM) a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických 
podkladů (Portál ÚAP), ale ani ty nepřekročily hranice aplikační a datové vrstvy. 

První snahu o vytvoření komplexních referenčních modelů pro jednotlivé segmenty 
veřejné správy (ústřední správní úřady, kraje, statutární města, obce s rozšířenou 
působností) přinesla až aktivita Ministerstva vnitra resp. výstupy projektu Efektivní 
tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernmentu, obsahující 
referenční modely ve dvou stavech – současném a budoucím s horizontem roku 2020. 
Tyto referenční modely však byly popsány pro celkovou architekturu, tedy pro 
jednotlivé bloky pouze na obecné úrovni. V případě prostorových dat a služeb to 
představuje fakticky jednu aplikační komponentu Geoportál Digitální mapy veřejné 
správy s jedním datovým objektem Geografická data a metadata a dvě služby 
(Aplikační a Datovou), nicméně je zde již naznačena vazba na ostatní části 
informačního systému, zejména na komponentu Manažerský IS a Business 
Intelligence, a to prostřednictvím komponenty Datové pumpy. 

3. Přístup k řízení a architektuře 

Přístup k řízení eGovernmentu, popisu architektury a její standardizaci představuje 
Národní architektonický plán, který je v širším kontextu tvořen: 

 Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky pro období 
2014-2020 (SRRVS) s jednotlivými implementačními plány pro strategické 

cíle a definovanými projektovými okruhy, 

 Strategií rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC 
služeb a stanovenými Základními zásadami postupu při čerpání finančních 
prostředků na výdaje související s informačními a komunikačními 
technologiemi s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně, 

 pravidly pro zpracování studií proveditelnosti v rámci výzev IROP a 
Metodickým pokynem k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta 
eGovernmentu k plánovanému ICT projektu (dále i jen Metodika), 
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 architektonickými vzory sdílených služeb eGovernmentu, 

 připravovanou novelou zákona o ISVS. 

Dle Metodiky je architektura popisována na 4 horizontálních a 4 vrstvách vertikálních, 
viz schéma. 

 

Obr. 1 Struktura domén Národní architektury VS ČR,  

volně z (Ministerstvo vnitra ČR, 2016) 

Architektura výkonnosti v kontextu referenčního modelu nebude detailněji popisována, 
vždy vychází z konkrétních podmínek jednotlivého subjektu a stanovených cílů, 
obecně je cílena do oblastí zvýšení hospodárnosti, účinnosti a účelnosti (princip 3E). 

Popis jednotlivých domén pro referenční model GIS je obsahem následujících kapitol. 

4. Referenční architektura pro prostorová data a služby 

Návrh referenčního modelu pro prostorová data a služby není koncipován pro 
konkrétní segment, je zobecněn tak, aby mohl být referenčním pro jakýkoli orgán 
veřejné moci. V případě, kdy určitá komponenta nebo popis je specifický pro určitý 
segment, je tato skutečnost v textu zmíněna nebo je k ní uvedena alternativa. 

Prostorová data a služby představují dílčí architekturu sloužící pro podrobnější 
porozumění určité oblasti, v kontextu Metodiky se tedy jedná o architekturu 
schopností. 

4.1 Motivační vrstva (strategie a směrování) 

Motivační architektura je tvořena zejména zásadními strategickými dokumenty 
v oblasti eGovernmentu v kontextu prostorových dat a služeb s dopadem na orgán 
veřejné moci (OVM). Klíčovým externím motivátorem je Strategický rámec rozvoje 
veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále i jen SRRVS), resp. 
zúžený jeho strategickým cílem 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a projektovým okruhem č. 5.2 
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Prostorová data a služby, doplňkově také projektovými okruhy č. 4 Zpřístupnění 
obsahu, transparentnost, opendata a č. 5.1 Rozšíření, propojení a konsolidace 
datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých 
agend. Cíle projektového okruhu č. 5.2 jsou: 

1. Vybudování národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), která 
zajistí koordinovanou tvorbu, správu, propojení datového fondu prostorových 
informací veřejné správy a jednotný garantovaný přístup pro data a služby - 
Národní geoportál (NGP). 

2. Vytvoření technického zázemí pro tvorbu a prezentaci prostorových informací 
pro složky integrovaného záchranného systému (IZS) s ohledem na 
specifické úkoly v oblasti IZS a krizového řízení. 

3. Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat České republiky 
pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností (s garancí 
identifikace a polohy na celém území státu v potřebném detailu), a to 
vytvořením tzv. Národní sady prostorových objektů (NaSaPO) nebo 
rozšířením a konsolidací datového obsahu existujících informačních systémů 
s prostorovými daty (RÚIAN, IS o vodních tocích, IS dopravní infrastruktury, 
ZABAGED aj.) a jejich následným propojením s NaSaPO. 

4. Zajištění garantovaných služeb veřejné správy a IZS pro správu a vytvoření 
legislativního rámce a efektivní využívání prostorových informací pro činnosti 
veřejné správy a další široké využití celou společností (včetně využití 
prostorových dat při řešení životních situací). 

Dalším stěžejním dokumentem formujícím motivační architekturu je Strategie rozvoje 
infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020, který navrhuje sadu 
opatření k naplnění vize a stanovených cílů nejen v oblasti řízení, infrastruktury, 
datového fondů a poskytovaných služeb, ale také rozvoje lidských zdrojů. 
Zjednodušeně lze konstatovat, že klíčové okruhy a definované cíle byly promítnuty do 
výše uvedených cílů projektového okruhu č. 5.2 v rámci implementačního plánu 3 pro 
SRRVS. 

Na pomezí mezi interními a externími motivátory se nachází strategie orgánů veřejné 
moci prosazující společné zájmy v určitém segmentu, např.:  

 Asociace krajů ČR ve formě Strategie rozvoje informačních a komunikačních 
technologií (ICT) regionů ČR v letech 2013 – 2020 (Digitální strategie krajů), 
detailněji pro oblast prostorových informací rozpracovaná materiálem 
Společné priority krajů v oblasti geografických informací, nebo 

 Svaz měst a obcí Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+. 

Mezi interní motivátory patří zejména zpracované informační strategie resp. informační 
koncepce konkrétního OVM zpracované dle povinností vyplývajících ze zákona  
o ISVS, které reflektuje na požadavky definované externími vlivy i interními 
požadavky, ať již provozního charakteru, tak zejména strategií obecnějšího rázu typu 
resortní strategie, program rozvoje územního obvodu kraje či obce. 

Samostatnou motivační složku tvoří možnosti získání finančních prostředků na rozvoj 
řešení či získání kompetencí. Zde mohou sehrát klíčovou roli IROP a Operační 
program zaměstnanost, zprostředkovaně rovněž Státní fond dopravní infrastruktury. 
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4.2 Business architektura (procesní vrstva) 

Protože prostorová data a služby jsou pouhým nástrojem pro podporu výkonu agend 
veřejné správy, ať již na úrovni státní správy, tak i na úrovni samosprávy, je pro 
stanovení referenčního modelu na úrovni business architektury zásadní definovat 
klíčové konzumenty poskytovaných služeb ve formě agend a činností (dle terminologie 
základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností). Je 
zřejmé, že business vrstva bude odlišná pro jednotlivé segmenty, nicméně vykazuje 
určité společné rysy, zejména v řídících a podpůrných činnostech. Z pohledu podpory 
tzv. hlavních činností je důležitá vazba na Registr práv a povinností zakládající určité 
kompetence pro výkon konkrétních agend ve smyslu vazby na legislativu a jednotlivé 
aktéry (účastníky). Pro definování standardu pro výkon jednotlivých agend se vkládají 
velká očekávání do projektu Procesní modelování agend veřejné správy, nicméně 

výstupy projektu jsou zatím pouze v rovině metodické (Ministerstvo vnitra, Accenture 
Central Europe B.V, 2013), podpořené dostupným nástrojem. Jako určitý referenční 
model tak lze aktuálně pro business vrstvu využít některý model řízení typu CorSet 
Framework či CIMAF (Common Integrated Management and Assessenet  
Framework). Společné je pro ně základní členění na strategické a řídící procesy, 
hlavní procesy a podpůrné. Uplatnění prostorových dat a služeb lze fakticky nalézt ve 
všech oblastech, typicky, bez ohledu na konkrétní segment, při: 

 formulování strategických dokumentů souvisejících zejména s rozvojem 
území, služeb (např. zdravotnictví, školství, sociální služby) či správou zdrojů, 

 podpoře výkonu agend veřejné správy související např. s územním 
plánováním, výstavbou, životním prostředím, dopravou, památkami, lesním 
hospodářstvím či integrovaným záchranným systémem, 

 správě majetku, zejména při evidování, údržbě a opravě, investování (např. 
budovy, pozemky, komunikace, zeleň, infrastruktura), 

 plánování kontrolních činností či řízení rizik v kontextu prostorových 
souvislostí.    

Z pohledu interních funkcí realizovaných při správě a rozvoji prostorových dat a služeb 
lze identifikovat obdobné činnosti jako u ostatních částí informačního systému, proto je 
lze často vzájemně sdílet. Ke členění lze využít některého z ověřených rámců typu 
COBIT, TOGAF či ITIL, ve velmi zobecněné úrovni se jedná o: 

 řízení architektury a rozvoje řešení,  

 správu infrastrukturních zdrojů (webové, aplikační a databázové servery, 
desktop klienti, tisková zařízení, zařízení pro sběr dat), 

 správu datových zdrojů, 

 řízení incidentů, požadavků a problémů, 

 řízení bezpečnosti, 

 analytické a konzultační služby, 

 podporu uživatelům, 

 rozvoj vzdělávání a školení. 

Rozsah těchto interních funkcí bývá zpravidla formálně ukotven v organizačním řádu 
příslušného OVM. 
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Součástí business architektury je rovněž identifikace klíčových zainteresovaných 
skupin (stakeholders). Mezi externí lze zařadit veřejnost (fyzické osoby, fyzické osoby 
podnikající, právnické osoby), odborná veřejnost, zřizované a zakládané organizace 
konkrétním OVM, partneři a dodavatelé. Mezi interní patří např. politická reprezentace, 
vedení OVM, zaměstnanci vykonávající konkrétní agendy a činnosti a také zástupci IT 
útvaru jako poskytovatelé IT (GIS) služeb. 

4.3 Aplikační a datová architektura (architektura informačních 
systémů) 

Při popisu aplikační architektury lze využít TNI CEN/TR 15449-1 (Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014), OGC Reference Model (Open 
Geospatial Consortium Inc., 2011) či architekturu INSPIRE (Network Services Drafting 
Team, 2008). Aplikační architekturu lze členit do vrstev:  

 prezentační obsahující různé typy klientů (webový, desktopový, mobilní) 
s různými způsoby užití (publikace, editace, analýzy, e-shop, administrace),  

 aplikační obsahující mapové, katalogové, geodatové služby, geoprocessing, 
workflow, řízení oprávnění, součástí aplikační vrstvy jsou rovněž služby 
integrační (vnitřní a vnější s registrací služeb),   

 datovou, jejíž součástí jsou datové zdroje v režimech produkční, publikační 
(např. harmonizovaná dle datových specifikací INSPIRE) a archivační; typem 
uložení se může jednat o geodatabáze, souborové uložiště prostorových dat, 
metadata či dokumenty. 

Služby dle specifikace OGC nejsou striktně vázány na jednotlivé komponenty, ale jsou 
využívány napříč architekturou dle potřeb souvisejících s jejich užitím. 

Datová architektura je tvořena datovými sadami, které je možné členit na: 

 základní (referenční), mezi která patří RÚIAN, data katastru nemovitostí, 
digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000, 1:50 000, 1:200 000, 
soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území ČR, 
digitální barevné ortofoto, digitální topologicko-vektorová data ZABAGED, 
GEONAMES, 

 tematická, ať již vytvářena příslušným subjektem nebo jiných poskytovatelů 
(např. Český statistický úřad, Česká geologická služba, Ředitelství silnic a 
dálnic, Národní památkový ústav). 

Z pohledu datových entit se jedná na nejobecnější úrovni o prostorová data, služby, 
dokumenty, metadata, práva a uživatele. 

 



Tomáš Hrabík 

 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2016 44 

 

 

Obr. 2 Aplikační architektura (referenční model GIS) 
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4.4 Technologická infrastruktura 

Technologická architektura není zpravidla v rámci GIS samostatně realizována, ale je 
nedílnou součástí technologického centra a komunikační infrastruktury příslušného 
subjektu, nebo využívá sdílených služeb eGovernmentu (bude akcentováno zejména 
po realizaci Národní strategie cloud computingu). Definuje tedy na infrastrukturu 
požadavky týkající se kapacity, dostupnosti a bezpečnosti pro webové, aplikační a 
databázové servery. Vhodné je disponovat kromě produkčního prostředí rovněž 
prostředím testovacím a prostředím pro školení. Součástí infrastruktury jsou kromě 
serverových komponent i koncová uživatelská zařízení, tisková zařízení 
(velkoformátová) a GPS přijímače. 

4.5 Shoda se standardy 

Mezi klíčové standardy, které je nutné v rámci řízení rozvoje a provozu GIS 
respektovat a aplikovat, patří zejména: 

 standardy Open Geospatial Consortium (WMS, WFS, WCS, WPS, CSW, 
GML apod,) 

 technické specifikace INSPIRE  

 ISO normy (např. ISO 19139:2007, ISO 19128:2005, ISO 19118:2011, ISO 
19142:2010)  

Z pohledu legislativních povinností je nutné respektovat jak evropské, tak národní 
právní prostředí. V kontextu prostorových dat a služeb jsou zásadní zejména: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 
o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství 
(INSPIRE); v prostředí ČR implementovaná zákonem č. 380/2009 Sb., který 
novelizoval znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, 

 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který zavádí mj. povinnost 
užívat referenční údaje při výkonu agend veřejné správy, mezi které patří i 
údaje vedené prostřednictvím Registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí (RÚIAN) a editované prostřednictvím Informačního systému 
katastru nemovitostí (ISKN) a Informačního systému územní identifikace 
(ISUI), 

 směrnice Evropské unie o opakovaném využívání informací veřejného 
sektoru (původní směrnice 2003/98/ES ze 17. 11. 2003, aktualizovaná 
směrnicí 2013/37/EU (otevřená data), jejíž implementace do národního 
prostředí se připravuje návrhem zákona o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce a o změně některých zákonů, 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a jeho 
připravovaná novela. 

Vzhledem ke skutečnosti, že mnohá prostorová data naplňují charakteristiky 
„dokumentu“ tak, jak je definuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech 

http://portal.gov.cz/zakon/256/2013
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výkonu spisové služby, a Národní standard pro elektronické systémy spisové služby 
vedený pod č. j. MV-74291-3/AS-2012 publikovaným ve Věstníku MV č. 64/2012, je 
nutné respektovat rovněž tyto předpisy, a to i vzhledem k požadavkům na archivaci. 

4.6 Bezpečnost 

V současné době obecně orgány veřejné správy moci provozují značné množství 
ISVS. Z bezpečnostního hlediska se na tyto systémy již po delší dobu vztahují 
požadavky vyplývající ze zákonů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, které jsou však poměrně 
obecné, tudíž ISVS, jichž se týkají, nemusí mít konzistentní úroveň zabezpečení.  
V návaznosti na přijetí zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a její 
prováděcí vyhlášky č. 316 ze dne 15. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, 
kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení 
náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti), dochází v této oblasti k výrazné změně. Tento zákon pro vybrané typy 
důležitých ISVS (tzv. významných informačních systémů a systémů kritické informační 
infrastruktury) předepisuje konkrétní bezpečnostní požadavky. Jedná se převážně  
o zavedení metodiky řízení bezpečnosti informací v intencích ČSN ISO/IEC 27001 a 
následné zavedení technických opatření na základě zhodnocení bezpečnostních rizik. 

5. Vztah k ostatním prvkům vnitřní architektury 

Vztah k ostatním prvkům vnitřní architektury organizace lze popsat po jednotlivých 
vrstvách. V případě business vrstvy je referenční model GIS nedílnou součástí 
enterprise architektury, protože fakticky podporuje velké množství agend a činností, ať 
se jedná o strategické a řídící, či hlavní nebo podpůrné agendy, lze proto poměrně 
jednoduše referenční model GIS začlenit do referenčního modelu příslušného 
segmentu, např. s využitím výstupů projektu „Efektivní tvorba a implementace vládních 
strategií v oblasti eGovernment“ (Ministerstvo vnitra, sdružení e2020, 2014). 

Z pohledu technologické a infrastrukturní vrstvy GIS reálně využívá sdílené 
infrastruktury a služeb technologického centra organizace, pouze fakticky definuje 
požadavky na jejich rozsah, kvalitu a kapacitu. Na úrovni aplikační a datové vrstvy je 
situace nejvíce různorodá, lze, vzhledem k typům sdílených datových objektů a 
možností vizualizace, identifikovat vztah k následujícím interním systémům. 

 

Interní systém Vztah a popis sdílení 

Agendové informační 
systémy (AIS) 

Mezi AIS patří systémy podporující výkon konkrétní agendy, 
např. stavební, vodoprávní, na úseku dopravy, životního 
prostředí, památkové péče, lesního hospodářství, krizového 
řízení apod. Tyto aplikace vytváří „agendové“ údaje, které je 
možné lokalizovat a vizualizovat v mapě, sdílí si vzájemně 
vybrané datové objekty. V případě potřeby dochází k vytvoření 
tematického geoobjektu s vazbou na některý referenční údaj 
typu RÚIAN či základní státní mapové dílo. 

Integrace je zpravidla realizována na úrovni sdílení datových 
objektů či integrace mezi klienty. 



Referenční model GIS v kontextu enterprise architektury veřejné správy 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2016  47 

Interní systém Vztah a popis sdílení 

Správa majetku a 
řízení investic 

Majetek je primárně evidován a spravován v ERP (zpravidla 
v provázaných modulech evidence a údržby majetku a řízení 
investic s vazbou na účetní evidenci a rozpočet). Pro správu 
majetku jsou klíčová data katastru nemovitostí (vedená  
v ISKN) obsahující jak popisnou, tak i grafickou složku. Tato 
data ISKN jsou zpravidla v pravidelných intervalech dávkově 
aktualizována (lze však rovněž využít webových služeb 
dálkového přístupu katastru nemovitostí ČÚZK), přičemž 
dochází k často k duplicitní správě dat (včetně pravidelných 
aktualizací) rovněž v GIS. 

Optimální je zajistit společnou správu referenčních dat, zajistit 
jejich sdílení a vzájemnou iteraci na úrovni klientů. 

Spisová služba a 
digitální spisovna 

Vztah mezi spisovou službu a digitální spisovnou a GIS není 
zpravidla realizován, přestože množství vstupů a výstupů 
z GIS má charakter dokumentu v kontextu zákona č. 499/2004 
Sb. a národního standardu, viz výše. GIS se v takových 
případech chová jako samostatná evidence dokumentů, 
nicméně nerespektuje příslušné legislativní povinnosti. Jedním 
z možných řešení je realizace vazby právě na spisovou 
službu. 

Dále spisové služby často pracují s adresním systémem, tedy 
RÚIAN, nicméně proces správy a sdílení s ostatními 
komponentami architektury není často zajištěn.  

Business Intelligence 
/ Datový sklad 

Integrace s GIS je minimálně potřebná pro vizualizaci 
prezentovaných informací v mapě, s využitím kartogramů či 
kartodiagramů. Informace jsou prezentované vždy v kontextu 
prostorových souvislostí, jsou zpravidla vázaná k určité 
jednotce (např. správní). 

Životní situace 

Řešení životních situací není zpravidla podpořeno efektivním 
využíváním prostorových informací. Významnou roli zde 
mohou sehrát georeporty jako prostředek sdružující dotčené 
informace potřebné např. pro realizaci úplného elektronického 
podání. Jedná se tedy o poskytnutí prostorových informací 
souvisejících s výkonem konkrétní agendy, které jsou 
k dispozici díky centrálním sdíleným službám nebo datového 
fondu příslušné organizace. V případech, kdy se jedná o 
výkon státní správy, je nutnou podmínkou umožnění využití 
těchto informací příslušnou legislativou. 

Otevřená data 

Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce má jako jeden z pilířů i problematiku 
otevřených dat. Většina informací má nějaký vztah k prostoru, 
lze jej lokalizovat, prezentovat v prostředí mapy. Publikace 
prostorových dat je tedy úzce svázaná s mapovým portálem 
příslušné organizace, stejně tak s metadatovým katalogem.  
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Interní systém Vztah a popis sdílení 

Identitní systém 

Správa uživatelů včetně organizační struktury se prolíná 
celým informačním systémem. Je vhodné zajistit jednotnou 
správu prostřednictvím identitního systému napojeného na 
personální systém tak, aby byla vytvořena a spravovaná 
jednoznačná identita zaměstnance napříč jednotlivými 
aplikacemi. 

6. Vztah ke sdíleným prvkům národní architektury 

Využívání centrálních sdílených služeb eGovernmentu přispívá k zefektivnění správy a 
poskytování ICT cílovým skupinám. Jedná se o stěžejní princip promítnutý do 
strategických dokumentů eGovernmentu v ČR, podporovaným prostřednictvím 
stanovených podmínek poskytování dotačních prostředků, zejména v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. Přestože ke dni zpracování článku 
není veřejně dostupný seznam sdílených služeb vyjma architektonických vzorů pro 
Centrální místo služeb, CzechPOINT, Datové schránky, Elektronická identita, 
Propojený datový fond a Úplné elektronické podání, lze v kontextu referenčního 
modelu GIS předpokládat vazbu na sdílené služby detailněji popsané v následující 
tabulce. 

 

Sdílená služba Vrstva Popis sdílení 

Registr územní 
identifikace, adres 
a nemovitostí 
(RÚIAN) 

Aplikační a 
datová 

Jeden ze základních registrů veřejné správy. 
Přístup k RUIAN je možný prostřednictvím 
informačních služeb RÚIAN (eGON služeb 
ISZR), prostřednictvím výměnného formátu 
RÚIAN (VFR), prostřednictvím síťových 
služeb nebo klientem Veřejného dálkového 
přístupu. 

Informační systém 
katastru 
nemovitosti (ISKN) 

Aplikační a 
datová 

ISVS spravující data katastru nemovitostí. 
Přístup k datům katastru nemovitostí je možný 
prostřednictvím aplikace Dálkový přístup k 
údajům katastru nemovitostí České republiky 
(DP), prostřednictvím webových služeb 
dálkového přístupu (WSDP) nebo 
prostřednictvím výměnného formátu ISKN.  

Národní geoportál 
INSPIRE 

Aplikační a 
datová 

Prostorová data povinných subjektů musí být 
zpřístupněna na Národním geoportálu 
INSPIRE, prostředí umožňuje vystavit své 
služby a metadata prostřednictvím portálu, a 
to včetně validace metadat a služeb vůči 
Metadatovému profilu ČR. 

Z pohledu využití sdílených prvků se jedná  
o možnost využití prohlížecích služeb různých 
poskytovatelů.  
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Sdílená služba Vrstva Popis sdílení 

Národní katalog 
otevřených dat VS 
ČR (NKOD) 

Aplikační a 
datová 

NKOD je součástí Portálu veřejné správy, 
v rámci kterého se budou zveřejňovat datové 
sady otevřených dat buď přímým zápisem 
nebo harvestováním lokálních katalogů. Je 
vhodné zajistit integraci lokálního katalogu 
obsahujícího rovněž prostorová data s NKOD. 

Registr pasivní 
(fyzické) 
infrastruktury (RPI) 

Procesní, 
aplikační a 
datová 

RPI, jehož realizace je předpokladem pro 
informační zabezpečení Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU o 
opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, bude obsahovat data o pasivní 
infrastruktuře, spravovaná jednotlivými 
vlastníky. Tato data jsou rovněž aktuálně 
spravována a publikována prostřednictvím 
Portálů pro územně analytické podklady. Lze 
v budoucnu očekávat sdílení dat a služeb 
mezi jednotlivými komponentami architektury. 

7. Závěr 

Představený referenční model patří do tzv. architektury schopností, je zaměřen na 
architekturu prostorových dat a služeb bez zaměření na konkrétní segment. Tento 
referenční model je možné využít při zmapování současného stavu řešení příslušného 
orgánu veřejné moci, může tedy sloužit jako jakési vodítko při hledání silných a 
slabých stránek konkrétního řešení. Zároveň může posloužit při formování cílové 
architektury a ukázat na komponenty, které je vhodné ve stanoveném časovém rámci 
rozvíjet či utlumovat. 

Referenční model GIS je formován tak, aby respektoval metodiku Ministerstva vnitra 
pro řízení enterprise architektury, lze jej tedy po upravení do individuálního modelu 
konkrétního subjektu a rozpracování do konkrétního projektového záměru využít při 
zpracování studie proveditelnosti pro podávání žádosti o dotační prostředky. 
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