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Informační systém veřejné správy VODA

• Aktuální informace – stavy a průtoky, 
srážky, hladiny VN, kvalita vody

• Přehled opatření v plánech oblastí 
povodí (2010)

• Povinné informace z evidencí dle 
vodního zákona ČR

• Legislativní rámec zveřejňovaných evidencí
• Kontaktní informace na všechny spolupracující subjekty



Informace na ISVS - VODA

• V současnosti rozhraním pro přesměrování k 
datovým zdrojům

• Relevantní legislativní odkazy včetně překladu do 
EN

• Interaktivní mapa vodních útvarů a navržených 
opatření z plánů povodí

• Detailní informace o původním projektu



Legislativní opora projektu

• Vodní zákon (č. 254/2001 Sb., § 21 a 22)

• Evidenční vyhláška (č. 252/2013 Sb.)

• Vyhláška o vodoprávním rozhodnutí (413/2013 Sb.)

• INSPIRE

• Zákon o ISVS (č. 365/2000 Sb.)

• Primární důvod existence ISVS – VODA a projektu na jeho 

rozvoj



Podstata projektu

1. na jednom místě souhrnně a jednotně prezentovat informace o

vodním hospodářství nezávisle na dělení kompetencí ve vodním

hospodářství mezi jednotlivými resorty.

2. plnění povinností stanovených vodním zákonem, a to v souladu s

evidenční vyhláškou

3. respektovat vzájemnou provázanost jednotlivých evidencí

4. nastavit a realizovat nástroje pro zajištění mezirezortní

spolupráce



Schéma plánovaných datových vazeb MZe



Nová webová prezentace
 Zpracování a prezentace přehledu legislativy mající vztah k předmětu IS.

 Zlepšení současné prezentace MZe a MŽP s využitím jednotného rozhraní integrujícího 

všechna vstupní data, tj. povinné evidence, doprovodné údaje a mapové vrstvy.

 Rozšíření možností pro stahování dat koncovými uživateli, a to do té míry, aby bylo 

možné stáhnout data z jakékoliv evidence v rozsahu stanoveném evidenční vyhláškou.

 Poskytování prostorových dat formou služby WMS.

 Poskytování státem garantovaných dat využitelných pro rozhodování orgánů státní 

správy a samosprávy, akademické účely a v neposlední řadě pro zlepšení informovanosti 

veřejnosti.

 Poskytovat přístup k datům, jak ve formě tabulkových přehledů, tak ve formě prostorové 

informace s využitím geoportálu.

 V rámci webového portálu využít možnosti webové analytiky.

 Zavedení více úrovní autentizovaného přístupu.

 Jednotné a přehledné zpracování metadat, jednak strukturovaně s využitím 

metadatových standardů v souladu s požadavky směrnice INSPIRE a jednak formou 

extenzivního popisu ve formě textu.

 Zpracování a prezentace životních situací pro veřejnost.



V jednoduchosti je krása (a účel)



Úprava přenosu dat, včetně tvorby 

komunikačního rozhraní a nastavení 

webových služeb

• Informační systém připravit tak, aby v budoucnu mohl využívat referenčního rozhraní pro

příjem i poskytování dat

• Zajištění řádné certifikace systému.

• Zajištění bezpečnosti systému dle požadavků NBÚ na významné informační systémy.

– Vzhledem k charakteru poskytovaných informací rozhodl Národní bezpečnostní úřad o zařazení

ISVS -VODA mezi významné informační systémy



ISVS – VODA není jen k prohlížení

C
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Nové řešení centrální evidence vodních 

toků
 Sjednocení dat o říční síti na národní úrovni ve spolupráci se všemi zainteresovanými 

subjekty.

 Nastavení mechanismu spolupráce se subjekty podílejícími se na pořizování a editaci dat o 

říční síti tak, aby byl zachován princip jednotné říční sítě spravované různými subjekty dle 

platné legislativy.

 Zásadní zvýšení praktické využitelnosti dat v evidenci vodních toků.

 Eliminace rozdílů a nejasností mezi existujícími daty o říční síti (CEVT, ZABAGED, 

DIBAVOD).

 Využití nejlepších dostupných dat o geometrii vodních toků garantované ČÚZK společně 

s dalšími atributy garantovanými správci povodí.

 Uplatnit tuto evidenci jako závaznou při tvorbě přímo závislých dat v jiných evidencích 

(rozvodnice, vodní útvary atd.) a zajistit tak jejich kompatibilitu.

 Poskytovat jedinou závaznou evidenci vodních toků pro činnost vodoprávních úřadů.

 Zajistit jednotnost podkladových dat pro další vodohospodářskou a výzkumnou činnost.



Návrhové řešení platformy zajišťující 

harmonizaci dat říční sítě



ISVS -VODA – rámcový harmonogram



Organizace projektu

• Základní úrovně řízení projektu

– Řídící výbor je vrcholným rozhodovacím a řídícím orgánem projektu

– Hlavní tým projektu je nástrojem operačního řízení. Úkolem HTP je 

koordinovat práci jednotlivých pracovních/projektových týmů

– Pracovní/projektový tým provádí činnosti vedoucí ke splnění projektových úloh



INSPIRE – ISVS - VODA

• Princip, že za data odpovídá 
pořizovatel

• Zlepšení popisu dat

• Poskytování státem 
garantovaných dat veřejnosti

• Přenos dat v rámci systému i 
mimo něj webovými službami

 Zamezení duplikace dat, pokud je 
to možné

 Využití doporučených formátů 
metadatových profilů

 Respektování požadavků na 
stanovené datové formáty 
dostupnost dat pro veřejnost

 Využití stanovených formátů 
webových služeb pro zajištění 
široké kompatibility



Děkuji za pozornost


