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Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové 
informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) 

Zpracovatelský tým 

 

Abstrakt 
V rámci příspěvku bude podána informace o meziresortním projektu tvorby návrhu Strategie 
rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 
(GeoInfoStrategie), který probíhal pod koordinací Ministerstva vnitra ve spolupráci Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního a ministerstev obrany, životního prostředí, pro místní 
rozvoj, dopravy, v konečné fázi projektu i Ministerstva financí, na základě usnesení vlády České 
republiky ze 14. listopadu 2012 č. 837.  

Úvodem příspěvku bude stručně shrnut postup projektu tvorby GeoInfoStrategie, jehož konečný 
termín byl s ohledem na vývoj v roce 2013 posunut rozhodnutím vlády ČR do 30. září 2014, 
hlavním cílem však je představit návrh GeoInfoStrategie, jak byl připraven k projednání vládou 
České republiky. Pozornost bude věnována zejména klíčovým tématům, která představují 
návrhovou část GeoInfoStrategie:  

 Optimalizace regulačního rámce v oblasti prostorových informací,  
 Nastavení účinné koordinace oblasti prostorových informací, 
 Vytvoření Národní sady prostorových objektů jako souboru základních a vazebních 

prostorových objektů, na nichž má veřejná správa zájem, 
 Vybudování Národní integrační platformy pro prostorové informace jako technologické 

platformy pro integraci a publikování sdílených služeb pro prostorové informace, 
 Vybudování Národního geoportálu jako ústředního rozcestníku na dostupné služby 

a data primárních poskytovatelů a současně rozhraní pro automatizovaný přístup 
k prostorovým i atributovým datům pořizovaným a aktualizovaným veřejnou správou, 

 Zajištění služeb veřejné správy nad prostorovými daty, a to pro všechny druhy subjektů, 
s využitím sdílených služeb, poskytovaných prostřednictvím Národní integrační 
platformy pro prostorové informace a objektů Národní sady prostorových objektů,  

 Umožnění využívání prostorových informací třetími stranami jako nutné podmínky 
rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou a podpory konkurenceschopnosti sektoru 
ICT služeb v České republice, 

 Publikování otevřených prostorových dat a otevřených služeb nad prostorovými daty, 
 Zajištění systematického a soustavného rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a vědy, 

výzkumu a inovací v oblasti prostorových informací,  
 Publikování prostorových dat a služeb nad prostorovými daty respektujících 

mezinárodní závazky a mezinárodní interoperabilitu. 

Závěrem příspěvku bude nastíněn další postup – tvorba Akčního plánu implementace 
GeoInfoStrategie.  


