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Souhrn problematiky
Analytický geoinformační systém (AGIS) je interaktivní řešení, které v plné interoperabilitě propojuje data hned
z několika registrů a databází (RUIAN, NPÚ apod.), a to ve spojení s výsledky unikátního terénního
šetření veřejné infrastruktury a obslužnosti venkova, které provádí SMS ČR s podporou MMR a dalších institucí
(ČUZK, NPÚ a dalších). Jednou z mnoha předností systému je jednoduché vkládání dat, spojené s efektivním
vyhodnocováním a prostorovém zobrazováním ve vlastním přehledném mapovém portálu. V systému,
který by měl obcím pomáhat při strategickém plánování, jsou v tuto chvíli informace o území a infrastruktuře
obcí do 3 tisíc obyvatel.
Ve spolupráci s MMR, MŠMT a dalšími institucemi vznikla ucelená databáze obsahující široké spektrum
geografických i popisných informací o území. Byla získána data z veřejných registrů a databází z oblastí
školství, zdravotnictví, sociálních věcí, ochrany přírody a krajiny, cenových úrovní pronájmů a dalších. Ta
byla následně doplněna o výsledky vlastního podrobného terénního šetření.
Starostové tak mají k dispozici aktualizované informace o infrastruktuře obce doplněné o fotografie, dostupné
jsou demografické údaje o obyvatelstvu, přehled o pobírání vybraných druhů sociálních dávek, anebo
modul ochran, přehledně publikující kulturní i přírodní památky na našem území. Systém umí také
jednoduše zobrazit veškerý nemovitý majetek obce, brownfieldy, vyloučené sociální lokality, nebo například
údaje o nezaměstnanosti v konkrétní oblasti.
Co AGIS čeká v nejbližší době?
Systém by měl nově poskytovat sestavu nemovitého majetku obce s vyznačením přírůstků a úbytků. Každá
obec navíc bude mít možnost napojit do systému vlastní pasporty a vytvořit tak ještě komplexnější mapu svého
území. Dále začne třetí etapa mapování, která obsáhne všechny obce do 10 tisíc obyvatel. V
dlouhodobějším časovém horizontu se pak plánuje zavádění dalších funkcí, především dotační modul, díky němuž
získají starostové přehled o dostupných dotačních titulech. Systém se bude neustále udržovat a aktualizovat,
přičemž data se budou obnovovat ve čtvrtletní až roční frekvenci.
Jak a za jakých podmínek se na AGIS dostanete?
Systém je dostupný přes webové rozhraní na www.smscr.cz/agis. Individuální přístupové údaje byly vygenerovány a
zaslány do datových stránek starostů během února 2019. Obce mohou AGIS využívat za poplatek 500 Kč bez DPH za
měsíc, členské obce za zvýhodněnou cenu 200 Kč za měsíc a 2400 Kč bez DPH za rok.

Přílohy
1. https://www.smscr.cz/cz/1741-agis
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