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Abstrakt 

V rámci příspěvku bude podána základní informace o implementaci Strategie rozvoje infrastruktury pro 

prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) na základě Akčního plánu, který 

byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539.  

Úvodem budou stručně zmíněny základní informace o projektu GeoInfoStrategie, následně bude ve větším 

detailu představen obsah Akčního plánu, který byl vypracován pod koordinací Ministerstva vnitra 

ve spolupráci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a ministerstev obrany, životního prostředí, pro 

místní rozvoj, dopravy, financí a zemědělství na základě usnesení vlády České republiky z 8. července 2014 

č. 815 jakožto řídicí dokument pro implementaci GeoInfoStrategie ve vazbě na Strategický rámec rozvoje 

veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, strategický cíl 3 – Zvýšení dostupnosti 

a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. Prezentace bude zakončena 

informací o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie na národní úrovni. 

Abstract 

The paper will be given basic information about the implementation of the Strategy for the Development 

Infrastructure for Spatial Information in the Czech Republic 2020 (GeoInfoStrategie) based on the Action 

Plan, which was approved by Czech Government Resolution dated July 8, 2015 No. 539. 

At the outset be briefly discussed basic information about the project GeoInfoStrategy, then will be in greater 

detail presented the contents of the Action Plan, which was drawn up under the coordination of the Ministry 

of Interior in cooperation of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre and the Ministry of 

Defence, Ministry of Regional Development, Ministry of Transport, Ministry of Finance and Ministry od 

Agriculture based on the Czech Government resolution from July 8, 2014 no. 815 as a control document for 

the implementation GeoInfoStrategy in relation to the strategic framework for the development of public 

administration in the Czech Republic for 2014-2020, Strategic Goal 3 - Increasing the availability and 

transparency of public administration through tools eGovernment. Presentations will conclude with 

information on the current status of implementation GeoInfoStrategy at the national level. 
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