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Rámec projektu

TITXMZP709 - Analýza stávajících DPZ činností v rezortu 
MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ 

 obecný požadavek zvýšit úroveň využívání dat z 
programu Copernicus a DPZ obecně ve státní správě a 
samosprávě  

 iniciativa vedení MŽP a Národního sekretariátu 
GEO/Copernicus

 přímá podpora MŽP

Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních
vztahů
Ing. Michal Pastvinský, Odbor mezinárodních vztahů
Mgr. Lukáš Pokorný, Anna Pasková, M. A.



Cíle projektu

TITXMZP709 - Analýza stávajících DPZ činností v rezortu 
MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ 

 zmapovat datové toky and informační procesy na MŽP 

 zmapovat stávající použití dat DPZ

 identifikovat procesy s potenciálem pro větší podporu 
DPZ 

 navrhnout perspektivní případy použití 

 vyhodnotit náklady a přínosy těchto návrhů

 navrhnout a prioritizovat možnou etapu implementace



Složení teamu

 GISAT (hlavní řešitel) - soukromá firma s dlouholetou 
praktickou zkušeností v mnoha aplikačních oblastech 
DPZ 

 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta -
akademická instituce zajišťující výuku a výzkum 
geoinformatiky včetně DPZ

 CENIA, česká informační agentura životního prostředí -
příspěvková organizace Ministerstva životního 
prostředí, rezortní informační agentura úzce spojená s 
činností MŽP



Aktivity/výstupy

 MZP 001 - Úvod do problematiky a rešerše dostupných dat 
 MZP 002 - Datový (informační) audit resortu MŽP
 MZP 003 - Analýza stávajících DPZ činností v resortu MŽP
 MZP 004 - Identifikace činností vhodných pro nahrazení / doplnění 

daty DPZ a tvorba přehledu použitelných datových zdrojů 
 MZP 005 - Limity využití dat DPZ v resortu MŽP
 MZP 006 - Návrh aplikací DPZ v činnostech a procesech resortu MŽP
 MZP 007 - Vyhodnocení a závěr
 MZP 008 - Cost-benefit analýza

Výsledek 1: Přehled stavu a možností využití DPZ v rezortu MŽP 
Výsledek 2: Metodika k vyhodnocení nákladů a přínosů využití DPZ v 
rezortu MŽP (cost-benefit)
Prezentace na závěrečném, meziresortním semináři (Copernicus User 
Forum)

Y1

Y2



Harmonogram prací

Originální plán

Prodloužení +2Q
 nedostatečné podklady pro datovou analýzu
 dopad Covid na plánované aktivity  



Motivace teamu

 využití dlouholetých zkušeností teamu v oblasti DPZ v  
nejrůznějším tematickém a aplikačním kontextu

 výjimečná příležitost přispět k většímu využití dat 
Copernicus a DPZ obecně v resortu MŽP  (a ve státní 
správě a samosprávě obecně)

 inspirace a možný přenos zahraničních přístupů 
zkušeností 

 využití podpory MŽP via TAČR aktivitám teamu 



Potřeba hledat řešení. Společně.

 nabídka
 Program Copernicus a jeho služby
 nové konstelace, noví hráči v DPZ 
 rostoucí využití radarových dat
 škálovatelné zpracovatelské platformy 
 umělá inteligence (AI) - strojového učení (ML/DL) 
 synergie s ostatními informačními zdroji
 PaaS, AaaS, SaaS služby

 poptávka
 komplexní výzvy vs. neúplné informační zdroje
 rozhodování na základě faktů jako poznaná(?) nutnost
 European Green Deal (8th EAP) + post-Covid ‘new normal’
 environmentální i ekonomické benefity

Propojení technických možností a informačních potřeb 
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