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Důvody vzniku

Obce, města, kraje a další subjekty jsou opakovaně tázány různými 

orgány veřejné správy na své priority, plány a připravené projekty. Sesbírané 
údaje často nebývají systematicky zpracovány a zanalyzovány, výsledky 
nejsou zveřejňovány a mnohdy není potřeba sběru informací ani náležitě 
odůvodněna. Velmi často nedochází ke sdílení sesbíraných dat mezi 
jednotlivými institucemi.

➢ Různé způsoby sběru
➢ Odlišná struktura dat
➢ Nesdílení získaných informací
➢ Opakované sběry
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Řešení

➢ Jednotný informační systém
➢ Shodná datová struktura
➢ Průběžná aktualizace dat
➢ Sdílení informací
➢ Rozsáhlá databáze projektových záměrů
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o Vytvoření jednotné databáze projektových záměrů
o Průběžná aktualizace dat místo jednorázových sběrů
o Skladebnost informací o projektových záměrech z celého 

území ČR díky jednotné struktuře dat
o Sdílení dat o projektových záměrech
o Možnost výběru požadovaných záměrů ze širokého spektra 

evidovaných informací



Proč ISPZ používat

Vznikne rozsáhlý zdroj informací reflektující aktuální potřeby území, 
které jsou zásadní při tvorbě strategických dokumentů, či nastavení 
dotační a regionální politiky na regionální i národní úrovni



Produkční verze
projektovezamery.cz

Informační stránka

info.projektovezamery.cz

Testovací verze

test.projektovezamery.cz

E-mail

ispz@mmr.cz
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ISPZ - přihlašování

➢ Jednotný identitní prostor (JIP)
➢ Státní správa a samospráva

➢ Informační systém datových schránek (ISDS)
➢ Statní správa a samospráva, komerční a soukromé subjekty

➢ Národního bod pro identifikaci a autentizaci (NIA)
➢ Občané

o Přihlašování prostřednictvím autentizačních a autorizačních IS státní 
správy

o Vytváření uživatelských účtů, nastavení hodnot, řešení 
zapomenutých hesel ad. je plně na straně uživatelů těchto IS



• Nositel projektu
• IČ, název, právní forma

• Základní informace o projektu
• Název, popis, výsledek, místo realizace, spolupracující subjekty,…

• Kategorizace
• Tematická kategorizace 

• Časový rámec a náklady
• Stav rozpracovanosti, celkové náklady, počátek a konec realizace

• Financování
• Podrobný rozklad financování pro záměry nad 50 mil.

• Studie a dokumentace
• Informace o stavu připravenosti dokumentace (EIA, DUR, DPS, DSP, ad.)

• Doplňková data
• Správci doplňované vazby na Strategii regionálního rozvoje, operační programy, 

národní dotační tituly, ad.

Struktura dat



Podoba ISPZ



Aktuálně dostupná data v ISPZ

o Data ze sběru pro Národní investiční plán (NIP) z roku 2018

o Aktualizovaná data ze sběru pro NIP z roku 2018 – úprava do 
podoby bližší aktuální struktuře dat (2019)

o Aktualizace dat pro NIP z roku 2020 – pouze města a kraje

o Data z vlastních sběrů krajů



• Připravujeme zakázku na další rozvoj

• Lepší správa záměrů pro územní celky

• Revize struktury dat

• Otevřená data 

• Zapracování vazby na možné zdroje financování

Další rozvoj a benefity
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