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Abstrakt: V rámci příspěvku bude podána informace o aktuálním stavu aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací, a to
ve všech jeho rolích, které budou úvodem stručně zmíněny, včetně informace o realizované relevantní změně v organizační struktuře
Ministerstva vnitra, kterou je zřízení oddělení geoinformatiky. Dále bude prezentován průběh a aktuální stav dvou klíčových aktivit
Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací, konkrétně 1) projektu Vybudování informačního systému technické infrastruktury
veřejné správy (ISTI), který by měl být realizován v rámci plnění opatření 1.4 Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu Digitální Česko s
využitím Evropských strukturálních a investičních fondů, Integrovaného regionálního operačního programu, a 2) implementace
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále jen „GeoInfoStrategie“), kde těžištěm
podávané informace bude sdělení o průběhu a stavu plnění opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie v gesci Ministerstva vnitra, která
jsou řešena formou výzkumných projektů, realizovaných ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky s využitím
finančních prostředků Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2, konkrétně 1)
Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace,
2) Katalog potřeb pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, 3) NaSaPO – Národní sada prostorových informací a 4)
Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy. V průběhu prezentace bude podána informace o posílení koordinace rozvoje
národní infrastruktury pro prostorové informace – zřízení Pracovního výboru pro prostorové informace (PVPI) v rámci organizační
struktury Rady vlády pro informační společnost.

Title: Current status of the Ministry of the Interior activities in the spatial information field

Abstract: A brief information on the current status of the Ministry of the Interior (MoI) activities in the spatial information field will be
presented. Main MoI responsibilities and relevant organizational changes made will be mentioned in its beginning. Next, a status
information of two key MoI activities in the given field will follow. These are 1) Project of Building the Information System of Public
Administration Technical Infrastructure and 2) GeoInfoStrategy implementation. We would like to inform on four research projects
solved in cooperation with the Technological Agency of the Czech Republic, namely 1) Methodology and Technology for the Creation of
Specialized Thesauri and Dictionaries for Development of the National Infrastructure for Spatial Information, 2) Catalog of Needs for
Development of the National Infrastructure for Spatial Information, 3) NaSaPO - National Set of Spatial Objects and 4) Unified
Exchange Format of Digital Technical Map. Finally, coordination reinforcement of the National Infrastructure for Spatial Information
development through the Working Committee for Spatial Information Establishment will be announced.


