DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY
–
MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI
PRO KOMERČNÍ SFÉRU
HRDLIČKA, INTERGRAPH, GEODIS, GEOVAP, GEPRO, T-MAPY
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ÚVOD
Prezentace MV 10.11.2009 – RNDr. Eva Kubátová
„Hlavním cílem projektu DMVS je zajistit garantované jednotné digitální vektorové mapové podklady
pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, včetně následné správy užitých
digitálních vektorových podkladů. Zpřístupněním jednotných, aktuálních, garantovaných
digitálních mapových podkladů subjektům veřejné správy, podnikatelským subjektům i občanům
bude významným způsobem podpořena elektronizace těch agend veřejné správy, které pracují s
prostorovými daty, a bude také podpořena transparentnost výkonu veřejné správy. Budou rozšířeny
možnosti pro další optimalizaci služeb veřejné správy.“
•Cílem typizovaného projektu ÚKM je vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s
obsahem katastrální mapy (dále jen KM), pokrývající území kraje.
•Cílem projektu DTM je především zajistit efektivní správu příslušných datových vrstev (po stránce
finanční, procesní, personální, technologické).
•Projekt ÚAP si klade za cíl vytvoření předpokladů pro zefektivnění procesů při poskytování údajů o
území, zejména údajů v digitální podobě, vytvoření nástrojů pro ukládání a správu údajů o území,
včetně správy metadat, založení systematické správy pasportů údajů o území, jako jednoho z
východisek pro tvorbu metainformací ve smyslu směrnice INSPIRE, a zpřístupnění ÚAP obcí s
rozšířenou působností a krajů v rozsahu a způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
ZPŮSOB SOUTĚŽENÍ
•8x samostatně soutěžené projekty (včetně 3 krajů, které dosud nevyhlásily)
•1x spojení projektů (portál ÚAP + ÚKM)
•1x spojení projektů (portál ÚAP + ÚKM + DTM)
•2x v rámci sdruženého „e-G“ výběrového řízení
HODNOCENÍ VLASTNÍCH VŘ Z POHLEDU KOMERČNÍHO SEKTORU
•příliš dlouhá doba přípravy
– zejména u ÚKM až kritické zkrácení termínů pro realizaci
– koncentrace VŘ před novelizací Zákona o zadávání VZ
•téměř vždy jediné hodnotící kritérium: CENA => důsledky
– dumpování u ÚKM
– výrazné snížení cen a některé spekulativní nabídky u GP ÚAP
– tedy: nevyužití významné části alokovaných prostředků
•specifický aspekt ÚKM: trojstranný vztah dodavatel – kraj – katastrální úřad
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HODNOCENÍ PROJEKTŮ – SOUČASNÝ STAV
Účelová katastrální mapa
•zahájeny projekty na všech 12 krajích
•ke konci roku 2012 bude hotov cca polovina projektů
•reálné předání všech projektů během roku 2013
Portál ÚAP
•1 hotov (Vysočina)
•7 rozpracováno (dokončení 2013)
•3 nedosoutěženy
– LK a KHK na ÚOHS
– ZLK bude znovu vyhlášen
•2 dosud nevyhlášeny (MSK a JČK)
Digitální technická mapa
•1 hotova (ZLK – již před DMVS)
•2 rozpracovány (KVK a PZK)
•1 nedosoutěžena - na ÚOHS (LIK)
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HODNOCENÍ A BUDOUCNOST PROJEKTŮ
Účelová katastrální mapa
•přes počáteční „ostražitost“ dobrá úroveň pracovních vztahů
•přes všechny nedostatky vznikne (s výjimkou Pardubického kraje) „homogenní“ dílo pokrývající celou ČR
•možnosti a příležitosti pro komerční sféru
– na vlastní aktualizaci ne (nadále již „pouze“ projekty digitalizace přímo pro resort)
– v oblasti přidané hodnoty nad KM
• využití KM jako referenčního mapového podkladu
• rozvoj a širší využití SW aplikací
Portály ÚAP
•hodnocení nyní předčasné (jen 1 projekt hotov)
•portály ÚAP se stávají klíčovou součástí GIS krajů, přitom
– panuje technologická (4-5) a dodavatelská (7 - 9) různorodost
– projekt neřeší (již svým zadáním) problémy samotné tvorby a údržby dat
•výzvy
– sjednocení datových modelů a vizualizace (ÚAP i ÚPD, v kraji i ČR)
– posun v kvalitě procesů
• vlastní aktualizace ÚAP
• spolupráce s poskytovateli na celostátní a regionální úrovni
• spolupráce s ORP a pořizovateli ÚPD
• spolupráce na celostátní a meziresortní úrovni (MV, ..., MMR)
• zlepšování legislativy (již nyní – Novela stavebního zákona, vyhlášky)
– souhrnně: zvyšování kvality ÚAP = zvyšování kvality veškerých geodat v ČR
Digitální technická mapa
•projekt jako „nepovinný“ pokrývá pouze 1/3 krajů
•výzvy
– zásadní posun DTM do pozice standardního díla v kvalitě min. současných DTMM
– 3D
– využití nových technologií
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Děkuji za pozornost
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