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Projekty IOP  

IOP – Výzva č. 8 
 
 Elektronická spisová služba 
 TCK 
 Digitalizace a ukládání 
 Vnitřní integrace úřadu 
 Datové sklady 
 Digitální mapa veřejné správy 

 
 1,7 mld Kč; max. dotace 135 MKč na kraj 
 Realizace většiny projektů v roce 2012 
 
 



P. Pavlinec 

Projekty IOP  

DMVS v IOP 
 
 Projekt DMVS je jedním z projektů, které jsou podporovány v rámci výzvy 08. 

 

 Projekt DMVS není totožný s „Digitální mapou veřejné správy“, kterou zmiňuje 
Memorandum o DMVS, ale přispívá k jejímu vytvoření 

 

 Projekt DMVS vychází z Best Practices a je zaměřen na: 
 

 Účelovou katastrální mapu – povinná služba, maximální alokace  10 mil. Kč 
 

 Digitální technickou mapu – nepovinná služba, maximální alokace 30 mil. Kč 
 

 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů – povinná 
služba maximální alokace  10 mil. Kč 

 

 Umožní krajům na tato témata čerpat alokaci až v maximální  výši 50 mil. Kč/ 
kraj 
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Projekty roku 2011 – 2012 - IOP 
 

Technologické centrum kraje – hotovo kromě tras ROWANetu 
 Dodavatel Autocont; dodáno, namontováno, běží od 30.11.2011;  
 Dokončeny 2 nové trasy sítě ROWANet 
 Přechod ROWANetu na DWDM a MPLS síť (H3C) 
 http://www.rowanet.cz/tck 
 

Digitální mapa veřejné správy – hotovo 
 Digitalizace – Geodis – hotovo, aktualizace listopad, předáno na Katastr (spolupráce O.K.) 
 Portál DMVS – VARS Brno – implementace dokončena 
 

Rozšíření datového skladu kraje - hotovo 
 Upgrade DWH – Asseco, Gordic – nová tržiště, migrace, hotovo 
 Nestrukturovaná data  - Asseco - hotovo 
 

Vnitřní integrace úřadu - hotovo kromě IDM 
 Logování a migrace MS Exchange – Autocont 
 Rozhraní na registry – Marbes - hotovo 
 IDM – Autocont - v implementaci  
 

Digitalizace a ukládání - hotovo 
 KDJ, KDU i KDS – ICZ a.s . - hotovo 

http://www.rowanet.cz/tck�
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Portál DMVS Kraje Vysočina 
 

Zakázka 
 Únor 2011, otevřené nadlimitní řízení 
 Předpokládaná hodnota 4,3 mil Kč s DPH 
 Předmětem veřejné zakázky je dodávka Geoportálu integrovaného do 

technologického centra (dále jen "TC") kraje Vysočina, která bude 
obsahovat nástroje pro ukládání, správu a publikování geograficky 
lokalizovaných dat včetně metadat v souladu se Směrnicí INSPIRE 
(Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství). 
 

Výsledek 
 Duben 2011, 5 nabídek, 1 vyloučena na kontrole formálních náležitostí 
 Hodnoceny nabídky - Assecco, T-Mapy, HelpServis, VARS 
 Vítězná nabídka – VARS – 3,2 mil Kč (roční servis 25 tis Kč) 

Portál DMVS 
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Zakázka 
 Únor 2011, otevřené nadlimitní řízení 
 Předpokládaná hodnota 13,5 mil Kč s DPH 
 Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a dodávka ÚKM dle Pravidel pro tvorbu 

ÚKM kraje Vysočina. Vytvoření ÚKM Kraje Vysočina předpokládá začleňování 
aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu katastrálních map, vedených 
na plastové fólii (analogové mapy), do ÚKM minimálně 2x ročně, do doby převzetí 
ÚKM do správy RUIAN (předpoklad  převzetí do RUIAN koncem roku 2012), 
předání souvislého mapového díla ÚKM kraje Vysočina pokrývajícího celé území 
kraje. Prvotní vytvoření ÚKM je požadováno do 31.12.2011. Součástí dodávky je i 
první aktualizace po 6ti měsících, t.j. nejpozději do 31.7.2012. 
 

Výsledek 
 Duben 2011, 7 nabídek 
 Hodnoceny nabídky – Georeal, Hrdlička, T-Mapy, GB-Geodezie, geodis, Blom, 

Ekotoxa 
 Vítězná nabídka – Geodis – 6,5 mil Kč 

Účelová katastrální mapa Kraje Vysočina 



P. Pavlinec 

Stav projektu DMVS v jednotlivých krajích 

Stav projektu DMVS v krajích k 20.9.2012

Kraj Stav UAP Stav UKM Stav DTM
Zlínský opakování VZ hotovo nerealizuje
Olomoucký realizace realizace nerealizuje
Plzeňský realizace hotovo realizace
Ústecký VZ VZ nerealizuje
Středočeský realizace realizace nerealizuje
Jihomoravský realizace realizace nerealizuje
Liberecký VZ VZ VZ
Královéhradecký VZ realizace nerealizuje
Vysočina hotovo realizace nerealizuje
Karlovarský realizace realizace realizace
Jihočeský příprava VZ hotovo nerealizuje
Moravskoslezský příprava VZ realizace nerealizuje
Pardubický nerealizuje nerealizuje nerealizuje
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DMVS a co dál?? 

 

 Příprava strategie krajů 2014-2020 
 Základní priority – ROP -> iROP 
 Čekání na novou KI AKČR 
 Předpoklad úzké spolupráce s KISMO 
 Další verze dokumentu „Strategie rozvoje informačních a 

komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 
2007-13“ ??? 

 V oblasti GIS provázanost se Strategií rozvoje 
infrastruktury pro prostorové informace v České 
republice do roku 2020  

 Problémy projektových kapacit a řízení iROP 
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Kontakty 

 
Děkuji za pozornost…. 
 
 
Petr Pavlinec – vedoucí  OI 
 Pavlinec.p@kr-vysocina.cz, +420 564 602 114 

 

www.kr-vysocina.cz/it 
www.kr-vysocina.cz/tck 
www.kr-vysocina.cz/gis 
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