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Usnesení vlády ČR č. 837/2012 

 vláda ČR dne 14. listopadu 2012 

• schválila záměr vypracování GeoInfoStrategie 

• uložila 

 ministru vnitra vypracovat návrh GeoInfoStrategie  
ve spolupráci s předsedou ČÚZK a ministry životního 
prostředí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy 

 ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy poskytovat podporu při zpracovávání návrhu 
Strategie 

• doporučila hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, 
primátorům statutárních měst a starostům obcí při zpracovávání 
návrhu GeoInfoStrategie spolupracovat 
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Problémy  
v oblasti prostorových informací 

 není jednoznačně stanoven referenční mapový podklad  
pro agendy a informační systémy veřejné správy 

 chybí ucelené, přehledné, systematické a formální 
stanovení národní infrastruktury pro prostorové informace 
(NIPI) 

 přetrvává neefektivní vynakládání veřejných finančních 
prostředků na opakované pořizování (již existujících) 
prostorových dat 

 nejsou  jasně stanovena pravidla pořizování, správy 
a využívání prostorových dat včetně 

 chybí aspoň minimální zásady pro vytváření jednotných 
uživatelských i aplikačních rozhraní 

 není dostatečná koordinace jednotlivých rezortních aktivit 
a potřebný legislativní rámec 
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GeoInfoStrategie  
a koncepce rozvoje veřejné správy  

 

Katalogizace 
služeb 

Automatické 
nárokové 

Poloautomatické 
nárokové 

Nenárokové / 
neautomatické 

Standardizace 
agend 

Implementace ve 
veřejné správě 

Zpětná kontrola 

RPP 

Napříč územní 
působností 

Napříč věcnou 
působností 

Napříč osobní 
působností 

Řízení kvality 

Outsourcing 

Postavení úředníků 

Servisně 
orientovaná 
architektura 

eGovernmentu 

RIA / CIA 

Nákladově 
orientovaný výkon 

Administrativní 
členění 

Zpětná vazba 
klientů 

Permanentní revize  
agend 

Veřejnoprávní 
smlouvy 

Financování přen. 
působnosti 

PMA I - II 
Strategický rámec 

VS 2014+ 
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Projekt tvorby GeoInfoStrategie 

 organizační struktura projektu  
• Gestor (předseda Řídicího výboru) a koordinace - MV 
• Řídicí výbor (MV, ČÚZK, MO, MŽP, MMR, MD) 
• Zpracovatelský tým – experti na danou problematiku 
• Konzultační tým 

o veřejná správa 
o profesní sdružení 
o akademická sféra 

• Pracovní skupiny (zainteresované subjekty veřejné  
i soukromé sféry) 
o pro konkurenceschopnost  
o pro datovou oblast (PS NaSaPO) 
o pro globální architekturu a technická řešení 

 

 http://www.geoinfostrategie.gov.cz  
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Postup projektu tvorby GeoInfoStrategie 
Analytická část 

 cesta maximálního využití existujících evropských i národních 
zdrojů a podkladů legislativního i nelegislativního charakteru 

• INSPIRE 

 intenzivní shromažďování existujících  
a sběr nových podnětů pro návrhovou část (cca 150 podnětů 

 TOP podnět - řešit dostupnost základních prostorových dat 
nejvyšší úrovně podrobnosti 

 obraz reálného stavu území celé ČR 
 legislativní ukotvení 
 definované procesy pořízení, správy a aktualizace 
 závazný podklad pro výkon veřejné správy 
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Postup projektu tvorby GeoInfoStrategie 
Návrhová část 

 s využitím principů čtyřvrstvé architektury 
eGovernmentu navrženy strategické cíle 

• Řídicím výborem schváleny v říjnu 2013 

• součást podkladů ke kondicionalitám ČR pro čerpání 

finančních prostředků EU na období 2014 – 2020 

 prosinec 2013 rozhodnutí o změně postupu a obsahu 

dokumentu 
• termín předložení do vlády je 30. září 2014 

• aktuální verze dokumentu má charakter strategického 

rámce a obsahuje kromě popisu výchozího a cílového 

stavu popis několika klíčových témat 
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