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Příloha č. 1 Projektový rámec 
Jako základ  pro zadání projektu ve veřejné zakázce dle §2 odst 2 písmena g) zákona č.130/2002 Sb. 
podle podmínek programu  veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní 
správy BETA2, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016. 

Předběžně uvažovaný typ zadání – Přímé zadání 

RESORT :  Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 1222/12, 110 15, Praha 1 

Zástupce odborného gestora VaV:  Olga Krištofíková (ZG) 

Výkonný projektový (odborný) zástupce na straně resortu (odborný garant) pro úkony v informačním 
systému ISRB: Lukáš Kolín, ÚCL, odbor letišť a leteckých staveb 

Projekt bude řízen resortem  

Projekt realizuje výzkumné potřeby: TIMD0013 Systém stavu pohybových ploch letišť v České 
republice pro připravovanou agendu ÚCL (etapa IV) (P) 

Vazba potřeby na resortní strategie a koncepce: Vazba na specifický cíl BETA: "Zvýšení bezpečnosti 
a environmentální šetrnosti dopravy s cílem snížení celospolečenských ztrát tím, že se vyvinou nové 
technické a technologické standardy." Výsledky projektu umožní získat státnímu dozoru ze strany ÚCL 
kvalifikované podklady a poznatky jako výchozí předpoklad zajištění provozování – v tomto případě 
vyhovění požadavku ust. § 26 zákona č. 49/1997 Sb., na kontinuální zajištění právního vztahu k letištním 
pozemkům. Letiště je ve smyslu stavebního zákona veřejně prospěšnou stavbu. Jako součást letištní 
dopravní sítě je veřejný zájem na provozování letišť propagován v rámci dokumentu “Dopravní politika 
České republiky pro období 2014 - 2020“. Současně s novelou leteckého zákona dochází k vypořádání 
připomínek veřejného ochránce práv na uplatnění vlastnických práv u pozemků, které jsou užívány k 
provozování. Včasná identifikace změny vlastnických poměrů tak garantuje snížení rizika přerušení, či 
dokonce uzavření letišť. Přidaná hodnota průběžné kontroly majetko-právního vypořádání umožní 
provozovateli letiště možnost přijmout nápravné opatření formou žádosti o 
zřízení věcného břemene či cestou zákona o vyvlastnění.    
 
Související strategické dokumenty: Koncepce letecké dopravy pro období 2016- 2020 
(ust. 5.5) Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 (ust. 4.2) 

Vazba na podprogram: Výzkum a vývoj v oblastech udržitelné dopravy, interoperabilní dopravy, 
bezpečné dopravy, ekonomické dopravy, inteligentní dopravy. 

Realizace výzkumné aktivity za účelem kvalitnějšího a efektivního výkonu státní správy s požadavkem 
Zdokonalení, Dozorová činnost, Dovednost, Informační a řídící produkt a postup,  

Související dokumenty: 
- projekt TB9500MD103 
- projekt TB9500MD203 
- projekt TB9500MD303 
- novela zákona č.49/1997 Sb., o civilním letectví 
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Řešení výzkumné potřeby bude na výše uvedené projekty navazovat nebo z nich vycházet. V žádném 
případě se nejedná o duplicitu.  

EN Název projektu  

Airport status of aerodrome areas in the Czech Republic for the upcoming CAA agenda (Stage IV). 

CS Klíčová slova: UCL 

EN keywords: CAA 

Hlavní obor CEP: Informatika (I) : Informatika (IN) 

Vedlejší obor CEP:  

CS Hlavní cíle projektu: 
Dokončit funkční vzor systému stavu pohybových ploch letišť v České republice pro připravovanou 
agendu ÚCL jako serverovou část s  napojením na stávajícího softwarového klienta. 

EN Main project goals  
Complete the functional case for system of aerodrome motion areas in the Czech Republic for the 
upcoming CAA agenda by connecting to the server solution. 

Bližší popis cíle ve vztahu k potřebě (options) 
Zajištění editační možnosti mezi serverovou částí Systému stavu pohybových ploch letišť v České 
republice a stávajícím klientem GRAMIS. Dokončení funcionality serverové části Systému ve zkušebním 
provozu. 
 
Vybrané vazby na resortní strategie: 
Vazba na specifický cíl BETA: "Zvýšení bezpečnosti a environmentální šetrnosti dopravy s cílem 
snížení celospolečenských ztrát tím, že se vyvinou nové technické a technologické standardy." 
Výsledky projektu umožní získat státnímu dozoru ze strany ÚCL kvalifikované podklady a poznatky jako 
výchozí předpoklad zajištění provozování – v tomto případě vyhovění požadavku ust. § 26 zákona č. 
49/1997 Sb., na kontinuální zajištění právního vztahu k letištním pozemkům. Letiště je ve smyslu 
stavebního zákona veřejně prospěšnou stavbu. Jako součást letištní dopravní sítě je veřejný zájem na 
provozování letišť propagován v rámci dokumentu “Dopravní politika České republiky pro období 2014 
– 2020“. Současně s novelou leteckého zákona dochází k vypořádání připomínek veřejného ochránce 
práv na uplatnění vlastnických práv u pozemků, které jsou užívány k provozování. Včasná identifikace 
změny vlastnických poměrů tak garantuje snížení rizika přerušení, či dokonce uzavření letišť. Přidaná 
hodnota průběžné kontroly majetko-právního vypořádání umožní provozovateli letiště možnost 
přijmout nápravné opatření formou žádosti o zřízení věcného břemene či cestou zákona o vyvlastnění.    
 
Související strategické dokumenty: 
Koncepce letecké dopravy pro období 2016 – 2020 (ust. 5.5). Dopravní politika ČR pro období 2014 - 
2020 s výhledem do roku 2050 (ust. 4.2). 
 
Charakter projektu:  Experimentální vývoj 

 
 
Doplňující informace k projektu - uvažovaný způsob řešení (options): Potřebnost projektu, jeho 
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cílů a výstupů je odůvodněna skutečností, jež byla identifikována v souvislosti s novelou leteckého 
zákona, který nově ukládá Úřadu pro civilní letectví dozorové povinnosti ve vztahu k letištním 
pozemkům, z nichž je provozováno letiště. SW musí zajistit komplexní řešení pro monitoring (vkládání 
dat, jejich úprava, specifické zobrazení dle SPI, kontrolu a vektorizaci dat v řešeném katastrálním 
území), sdílení dat (pro potřeby státní správy, provozovatelů letišť) a kontrolu na místě s využitím 
mobilního zařízení (identifikace polohy, zobrazení dat, práce s rastrovými a vektorovými daty, 
pořízení fotodokumentace). 
 
Návrh řešení: Formou komunikačního modulu, který umožní editaci/změnu dat v rámci serverového 
řešení a stávající GIS platformy.  
 
Konsekvence řešení: Poslední část Systému stavu pohybových ploch letišť v České republice. 
 

Obdobné projekty (vypořádání podobností): Projekt je poslední plánovanou etapou pro dokončení 
systému  stavu pohybových ploch letišť v České republice pro připravovanou agendu daného úřadu 
(označený jako etapa IV).  
 

Popis výzkumné činnosti AV/EV/I” 

 

Pro naplnění cíle jsou požadovány následující výsledky: 

 

Výsledek č. 1  kód: R 

API modul (můstek) mezi serverovým řešením systému stavu pohybových ploch letišť v České 
republice a klientem 

Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, 
jehož byl autor členem. Jedná se   o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením výzkumné 
aktivity a jeho autorem je či jsou osoby podílející se u příjemce (nebo dalšího účastníka) na   řešení výzkumné aktivity, 
a který může být využíván v souladu s licenčními podmínkami vlastníka a v souladu s § 16 zákona. Softwarem není: 
software, který příjemce vytvořil   pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník; 
software, který jsou určeny výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn., pokud není jejich vývoj   dán požadavkem 
právních předpisů). 

Koneční uživatelé a popis jejich práce s 
výsledkem 

ÚCL ČR 

Předpokládaný způsob implementace  Poslední fáze "Systému stavu pohybových ploch letišť 
v České republice" umožňující komunikaci se 
stávajícím klientem SW GRAMIS včetně editaci dat 
získaných serverovým řešením (III. část) a polním 
měřením (II. část) na základě metodiky sběru dat (I. 
část) prostřednictvím API rozhraní. 

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v 
projektu 

Lukáš Kolín, ÚCL, odbor letišť a leteckých staveb 
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Certifikaci zajistí Není relevantní 

Osoby participující na využití výsledku Lukáš Kolín, ÚCL, odbor letišť a leteckých staveb ,   
Vladislav Vaníček, MD, odbor civilního letectví ,   Radek 
Jelínek, MD, odbor civilního letectví 

 

Výsledek č. 2  kód: R 

Serverová část řešení (funkční vzor) 

Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, 
jehož byl autor členem. Jedná se   o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením výzkumné 
aktivity a jeho autorem je či jsou osoby podílející se u příjemce (nebo dalšího účastníka) na   řešení výzkumné aktivity, 
a který může být využíván v souladu s licenčními podmínkami vlastníka a v souladu s § 16 zákona. Softwarem není: 
software, který příjemce vytvořil   pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník; 
software, který jsou určeny výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn., pokud není jejich vývoj   dán požadavkem 
právních předpisů). 

Koneční uživatelé a popis jejich práce s 
výsledkem 

ÚCL ČR 

Předpokládaný způsob implementace   

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v 
projektu 

Lukáš Kolín, ÚCL, odbor letišť a leteckých staveb 

Certifikaci zajistí Není relevantní 

Osoby participující na využití výsledku Lukáš Kolín, ÚCL, odbor letišť a leteckých staveb ,   
Vladislav Vaníček, MD, odbor civilního letectví ,   Radek 
Jelínek, MD, odbor civilního letectví 

 

Indikativní údaje pro výsledky a vazbu na požadované činnosti při řešení: 

 č. 1 - R – API modul (můstek) mezi serverovým řešením systému stavu pohybových ploch letišť v 
České republice a klientem 

Činnost (kód)- 
Povinná? 

Popis činnosti Uvažovaná odbornost pro 
činnost 

Počet hodin/cena Celkem Kč 

IT, povinná, IT 

činnosti/progra

mování 

 

činnost 

programátora 

programátor GIS 370  

 

 

 

     

Celkem 370 hodin   
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 č. 2 - R – Serverová část řešení (funkční vzor) 

Činnost (kód)- 
Povinná? 

Popis činnosti Uvažovaná odbornost pro 
činnost 

Počet hodin/cena Celkem Kč 

IT, povinná, IT 

činnosti/progra

mování 

 

činnost 

programátora 

programátor GIS 600  

 

 

 

     

Celkem 600 hodin   

 

Výchozí technické podmínky pro řešení projektu 

 

Datové nástroje:  

• Systém musí umožnit vyhodnocování stažených dat z nadřízených systémů. 

Data ČÚZK:  

• spouštění aktualizace v pravidelných intervalech 

• spouštění aktualizace ad hoc, řízení přítupu skupin uživatelů 

• změna hesla pro přístup k datům ČÚZK. 

API – zadávání dat do systému: 

• identifikace pozemků (seznam letištních pozemků včetně identifikace zřízeného 
věcného břemene) 

• identifikace názvu letiště 

• identifikace provozovatele letiště 

• identifikace druhu letiště (už. číselník) - možnost zápisu více druhů najednou 

• identifikace odpovědné osoby 

• identifikace data zápisu letiště do evidence 

• identifikace data výmazu letiště z evidence 

Zobrazení dat systému (Webový prohlížeč): 

• identifikace názvu letiště 

• identifikace provozovatele letiště 

• identifikace odpovědné osoby 
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• identifikace druhu letiště (už. číselník) - možnost zápisu více druhů najednou 

• identifikace pozemků (seznam letištních pozemků včetně identifikace zřízeného 
věcného břemene) 

• identifikace data zápisu letiště do evidence 

• identifikace data výmazu letiště z evidence 

• předdefinované tiskové sestavy 

 

Doporučené technické podmínky pro řešení projektu 

 

Data ČÚZK: 

• aktualizace dat z ČUZK (grafická - pouze pro DKM) 

API – zadávání dat do systému: 

• způsob právního vztahu (už. číselník) 

• identifikace letiště (LKXX) 

• identifikace e-mailu provozovatele letiště 

• možnost generování už.jmen a přístupových hesel 

• možnost zaslání už. jména a hesla na oficiální e-mail 

Zobrazení dat systému (Webový prohlížeč): 

• identifikace letiště 

• možnost zavedení filtru do seznamu pozemků 

• možnost exportu seznamu pozemků v *.csv 

• propojení na nahlížení do KN 

• zobrazení stavu pozemků (grafické zobrazení stavu právního stavu s využitím systému 
zelená - žlutá- červená) 

• vyhledání a výběr pozemků 

 

Výchozí netechnické podmínky pro řešení projektu 

 

Dostupnost zdrojového kódu:  

• Výsledné řešení bude k dalšímu užití ÚCL bez omezení autorských práv. 
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Vizualizace:  

• Systém musí obsahovat vizualizaci dat pro jednotlivé skupiny uživatelů (letiště, UCL) 

 

 
 
 

 

 


