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Data a strategická práce

základem rozhodování je disponovat daty a informacemi

Základ pro územně cílenou regionální politiku

MMR v rámci své gesce zajišťuje a spravuje široké spektrum dat, 
která také poskytuje dále



V rámci koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 
(KOVS) implementujeme SC 3.4. Zvýšit význam a kvalitu 
provádění strategického řízení v rámci koncepce 

• projekt Podpory strategického řízení ve veřejné správě
• SC 3.4 řeší podporu, rozvoj a využívaní relevantních nástrojů a 

jejich provázanost s datovou základnou
• v rámci dané tematiky se podílíme i na dalších specifických 

cílech koncepce, např. týkajících se principu evidence-informed

Role MMR 

MMR je gestorem strategického řízení a plánování ve VS



Práce s daty ve vazbě na 
strategickou práci

vybrané příklady / nástroje / aplikace MMR



SRR 21+ a územní dimenze

• vymezení metropolí a aglomerací – kombinace 
statistických dat a dat mobilních operátorů

• vymezení regionálních center – dle standardů 
dostupnosti veřejné infrastruktury = fyzická a časová 
dostupnost

• vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území 
(podíl nezaměstnaných os., intenzita bytové výstavby, index 
stáří, čistý přírůstek obyvatel, intenzita podnikatelské aktivity)

Disponibilní příjmy domácností



SRR 21+ a územní dimenze



Informační systém projektových záměrů

projektovezamery.cz info.projektovezamery.cz ispz@mmr.cz

jednotná 
struktura dat

zdroj informací 
reflektující 

aktuální potřeby 
území

intuitivní vzhled 
i správa

připraven k 
využití

http://www.projektovezamery.cz/
http://info.projektovezamery.cz/
mailto:ispz@mmr.cz


Informace pro území = budoucí uživatele
• do 31. 8. 2021 bude probíhat první fáze „čištění“ databáze 

• informace o ISPZ a uživatelský manuál jsou dostupné na 
info.projektovezamery.cz

• primárním kontaktem je sekretariát RSK

• pro technické záležitosti ispz@mmr.cz

• Moravskoslezský kraj používá vlastní IS http://hrajemskrajem.cz/

• Lze začít využívat ISPZ pro sběr a správu projektových 
záměrů

http://info.projektovezamery.cz/
mailto:ispz@mmr.cz
http://hrajemskrajem.cz/


Regionální informační servis MMR
www.risy.cz

Mapový server MMR
mapy.mmr.cz

http://www.risy.cz/
mapy.mmr.cz


volně přístupný 
informační portál 
MMR poskytující 
základní informace 
o územních celcích 
a regionálním 
rozvoji

RIS je:

regionálně zaměřené databázové 
informace o ČR, samostatných 
krajích i jednotlivých obcích ČR

RIS obsahuje:

regionálně zaměřené 
specifické vyhledávače (CLLD, 
EU projekty, národní dotace, 
statistická data, euroregiony, 
vesnice roku, …)Data jsou průběžně 

aktualizována



MS zobrazuje data z RIS a interpretuje je v mapě

MS 
obsahuje 
i další 
tematické 
mapové 
aplikace



nástroj pro tvorbu 
programu rozvoje obce 
(provede i realizací a 
hodnocením)

využívaný zejména 
malými obcemi 

Nástroje pro strategickou práci

Databáze strategií ObcePRO

knihovna strategických dokumentů

příprava dokumentů dle eMetodiky
a další pokročilé funkcionality

využívaný na všech úrovních, 
zejména národní a krajské 



Aplikace Smart City Compass

• nástroj pro podporu rozhodování řídících pracovníků obcí

• umožní obcím zorientovat se v základních parametrech udržitelných 
chytrých měst, využít je pro vlastní plánování a začít je vyhodnocovat

• probíhá pilotní provoz se zájemci stran obcí (např. Kopřivnice, Česká Lípa, 
Kladno ad.), od roku 2022 plánujeme bezplatné poskytování aplikace

• 25. června od 10:30 pořádáme ve spolupráci s ČVUT seminář pro 
zájemce o zapojení do pilotního provozu

Software pro podporu implementace a evaluace chytrých opatření ve městech



Cestovní ruch

tourdata.cz

analýzy, reporty, 
tabulky, grafy, 
mapy

tracking data

využití satelitního 
účtu i GSM

COVID data

https://tourdata.cz/


Bydlení

bytová politika

poskytujeme 
vybrané údaje o 
bydlení minulých 
let

model hodnotových 
map nájemného

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika


Fondy EU

data klíčová 
pro řízení 
fondů EU 
(statistiky, 
evaluace)

DotaceEU -
Statistiky a 
analýzy

data.mmr.cz

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy
http://data.mmr.cz/


Ing. David Koppitz
náměstek pro řízení sekce 
regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu

Děkuji za pozornost


