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Abstrakt

V rámci příspěvku budou představeny stěžejní projekty a aktivity Ministerstva vnitra v oblasti 
prostorových dat. Zejména bude prezentován aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné 
správy (dále jen projekt DMVS) a postup prací na formulování strategického dokumentu 
v oblasti prostorových dat, který je pracovně nazýván „Politika státu v oblasti prostorových 
informací“. 

V rámci prezentace projektu DMVS bude podána informace o aktuálním stavu budování 
digitální mapy veřejné správy (dále jen DMVS) kraji v rámci výzvy k předkládání žádostí 
o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu NA ROZVOJ SLUŽEB 
EGOVERNMENTU V KRAJÍCH (č. 08 IOP). Budou představeny další, na vybudování 
DMVS navazující, projekty - projekt „Informační systém digitální mapy veřejné správy“ 
(IS DMVS), jehož záměrem je vytvořit prostředí, ve kterém bude možno generovat podklady 
pro rozhodování v agendách veřejné správy a poskytovat je formou tzv. georeportů, 
dostupných např. prostřednictvím Czech POINT nebo zasláním do datových schránek, 
a projekt „Komplexní program vzdělávání a odborné přípravy budoucích uživatelů projektu 
Digitální mapa veřejné správy“ (EDU DMVS), jehož cílem je vybudovat dostatečně pružný 
vzdělávací systém, který zabezpečí komplexní, ale diferencovanou přípravu uživatelů 
z oblasti veřejné správy, dotčených využitím projektu DMVS.

Základem budoucí strategie dalšího postupu při zajištění správy a užití prostorových dat v ČR
– Politiky státu v oblasti prostorových informací (POSOPI), jsou výsledky výzkumných 
projektů „Politika státu v oblasti prostorových dat“ a „Politika státu při poskytování a sdílení 
dat z informačních systémů“, které byly dokončeny v březnu a schváleny koncem května 
letošního roku. 

Bude představena studie proveditelnosti s názvem „Dopady Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/2/ES (INSPIRE ) na územní orgány veřejné správy České republiky“ (dále jen 
DOPIN), která se zabývá dopady směrnice INSPIRE na územní orgány veřejné správy 
na všech úrovních - na základě provedené analýzy je formulován obecný postup, který je 
následně konkretizován ve formě typových postupů pro kraje, územně členěná statutární 
města a hlavní město Prahu a pro obce a města.




