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Informační systém projektových záměrů prošel rozsáhlou obnovou 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo v tomto roce Informační systém projektových záměrů (ISPZ), 

který umožňuje průběžný sběr a správu projektových záměrů z území. Systém je zaměřen především 

na záměry ze strany měst, obcí, krajů, ale i dalších subjektů. Smyslem ISPZ je jednotná evidence 

absorpční kapacity, která bude sloužit pro efektivnější nastavení regionální politiky na úrovni státu i 

regionů. Cílem MMR je využití tohoto systému pro sběr projektových záměrů především pro lepší 

nastavení národních dotačních titulů, čehož může využít i Ústecký kraj pro své potřeby. 

Ústecký kraj již v minulosti o ISPZ informoval a mnohé obce se již začaly seznamovat s možnostmi 

jeho využívání. Ačkoliv je tento systém zatím stále v podobě dobrovolného nástroje, je nutné 

podotknout, že čím více subjektů se do něj se svými záměry zapojí, tím vyšší bude jeho celková 

efektivita, přínos a využitelnost. 

Na základě zkušebního provozu i během prvních fází „ostrého“ provozu vzešlo ze strany uživatelů i 

MMR několik podnětů k vylepšení, které by přispěly k příjemnějšímu uživatelskému nastavení během 

prohlížení, vkládání i editace projektových záměrů. Zpracovatel systému zavedl několik nových 

funkcionalit, které byly otestovány a nyní jsou již plně v provozu. Mezi novinky patří například: 

možnost hromadného mazání záměrů, automatické generování identifikačních čísel, změny ve 

viditelnosti, sdílení záměrů, změna znakové sady i formátu při exportu dat, vyhodnocování duplicit a 

podobně. Tyto nově implementované funkcionality umožňují snazší práci s daty, ale zároveň zvyšují 

požadavky na jejich kvalitu. 

I nadále platí, že uživatelské pozice jsou rozděleny do třech úrovní: zadavatel projektového záměru 

(primární zadavatel, obce, města, ostatní subjekty), krajský správce (kraj) a správce systému (MMR). 

Vstup do systému je podmíněn již existujícími účty v autentizačních a autorizačních systémech státní 

správy, tj. Jednotný identitní prostor (JIP), Informační systém datových schránek (ISDS) či Národní 

bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).  Pokud chce tedy například obec využívat ISPZ, nemusí si 

vytvářet žádnou novou registraci, ale může využít údaje například ze své datové schránky. 

Veškeré další informace jsou na informační stránce na webu www.projektovezamery.cz. V případě 

dotazů lze využít také informace z Regionální stálé konference Ústeckého kraje na www.rskuk.cz.   

http://www.projektovezamery.cz/
http://www.rskuk.cz/

