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Proč ISSI ?

Zadání:

…vybudovat centrální informační systém, který bude 

sloužit k zajištění veškerých povinností Ministerstva 

vnitra jakožto odpovědného subjektu za národní 

datovou sadu tématu 6. Veřejné služby a služby 

veřejné správy přílohy III směrnice INSPIRE, 

stanovených národní legislativou a v souladu s 

nařízeními, kterými se provádí směrnice INSPIRE.

(https://www.mvcr.cz/clanek/issi.aspx)
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Financování projektu

Spolufinancováno z EU:

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

Průběžná výzva č. 26: eGovernment I.
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Výchozí legislativa

Evropská legislativa: 

• Směrnice 2007/2/ES  (Směrnice INSPIRE)

-> Legislativa ČR:

• Zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí

Novelizace stanovující odpovědnost za jednotlivá 
témata INSPIRE je ve schvalovacím procesu

Téma III/6: Veřejné služby a služby veřejné správy
Gestor: Ministerstvo vnitra ČR
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INSPIRE téma III/6

Patrně „nejkošatější“ téma INSPIRE

7 Aplikačních schémat:
• Správní a sociální státní služby

• Zařízení environmentálního managementu

• Společné prvky (technických) sítí veřejných služeb

• Elektrická síť

• Kanalizační síť

• Teplovodní síť

• Vodovodní síť

• Síť ropovodů, plynárenská síť a sítě pro rozvod chemických 
látek
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Gestor a spolugestoři

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Katastrální úřad

Vlastníci technické infrastruktury
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Data spadající do ISSI

Správní a sociální státní služby:

MŠMT: Registr škol

MZdr: Registr poskytovatelů zdravotních služeb

data Asociace zdravotnických záchranných služeb

MPSV: Registr poskytovatelů sociálních služeb

MV: Katalog služeb veřejné správy (orgány veřejné moci)

Působnost policejních oddělení *)                        *) pouze metadata

Data hasičského záchranného sboru

MO: Vojenská zařízení *)
….

Zařízení environmentálního managementu:

MŽP: Čistírny městských odpadních vod

Technické sítě:

Katastrální úřad, Krajské úřady: Digitální technická mapa
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Jak bude ISSI fungovat?

• Gestor poskytne data a metadata

• Data projdou vstupní kontrolou

• Data jsou harmonizována dle požadovaných 
datových struktur INSPIRE

• Proběhne validace dat INSPIRE validátorem

• Nad daty jsou publikovány prohlížecí a stahovací 
služby

• Vazba na -> Národní geoportál INSPIRE

-> Evropský geoportál INSPIRE

8



Stav budování ISSI

• Projekt realizován od ledna 2020, v první polovině 
roku 2023 poběží neveřejný pilotní provoz

• Vývoj software je téměř u konce

• Dodavatelé řešení:
- NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.)

- SEVITECH CZ s.r.o.

• CENIA se účastní jako konzultant pro výstupy pro 
INSPIRE
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Děkuji za pozornost

miroslav.fanta@cenia.cz
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