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Osnova 
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Téma projektu 

Koordinace a rozvoj veřejné správy na základě analýz „Big dat“ 

Data z geolokační sítě zachycující pohyby a pobyty SIM karet 

 Zisk a analýza dat o pohybu obyvatelstva ČR 

 Podrobné údaje o pohybu na úrovni obcí za celé území státu 

 Identifikace základních prostorových vzorců chování obyvatel  

 Možnosti adaptace správní sítě vůči dopravnímu chování obyvatel 

 Získání jedinečného datového fondu pro analýzy dostupnosti 

veřejné správy 

 Sdílení dat s ostatními resorty 
• Data budou k dispozici i dalším subjektům  

(ministerstva, kraje, obce, SMO, i široké veřejnost  

 

 

 

 

 



Případové studie  

Pilotní studie testující možnosti využití dat pro potřeby veřejné správy 
 

 Středočeský kraj   

– analýza vyjížďkových a dojížďkových vztahů mezi SO POÚ 

– detailní analýza vztahů SO POÚ Jesenice a Černošice 

 Pardubický kraj 

- analýza dojížďkových vztahů 

- detailní analýza denních rytmů  

- detailní analýza významných míst pobytu 

- Turnovsko 

- analýza dojížďkových vztahů SO ORP Turnov a Semily  

Pilotní studie 
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Středočeský kraj 

Pilotní studie 
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Pardubický kraj 

Pilotní studie 



 

11 

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hodiny

V1 (100)

V2 (141)

V3 (91)

S1 (49)

D1 (23)

D2 (4)

D3 (2)

T1 (26)

T2(10)

T3 (4)



 

12 

Pilotní studie – Pardubický kraj  

model časoprostorové mobility 

Pilotní studie 
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Pilotní studie 
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Turnovsko 

Pilotní studie 
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Údaje SLDB 2011 

Geolokační data 2017 
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SO ORP Turnov 09/2017 SO ORP Semily 09/2017 

Pilotní studie - Turnovsko  

srovnání dojížďkových vazeb SO ORP Turnov a Semily 

Pilotní studie 



Základní informace 
• Fondy EHP a Norska 2014 - 2021  

• Program Good governance (Řádná správa věcí veřejných)  

• Délka trvání 48 měsíců 

• Počátek realizace podzim 2019 
 

Cíle projektu 
• Zisk a analýza geolokačních dat mobilních operátorů  

• Jejich využití pro potřeby optimalizace územní struktury výkonu veřejné správy 

a návrhy na úpravu územněsprávního uspořádání státu  

• Lokalizace úřadů tam, kde se lidé reálně pohybují a koncentrují 

• Vytvoření široké znalostní platformy s ostatními stakeholdery v ČR pro 

společný postup a sdílení dat 

• Specifikace dat, stanovení formátu dat - metodika 

• Využití znalostí zahraničních vědecko-výzkumných institucí (partneři projektu) 

 

 

 

 

roject introduction Informace o projektu 
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 Noroff University College, Kristiansand 

– Dr. Isah A. Lawal, B.Eng. (Hons.) M.Sc., Ph.D., MIET. 

 

 Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU), Trondheim 

– Ass. Prof. Patrick Mikalef PhD. 

 

 Vestlandsforsking, Sogndal 

– Prof. Rajendra Akerkar 
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Partneři projektu 
 



Aktuální přípravné činnosti 

 

 Květen 2019 – bilaterální iniciativa v rámci Fondů EHP a Norska 

– Jednání s Norskými partnery o jejich zapojení do projektu  
• Specifikace jejich role v projektu, 

• Zřízení expertního panelu 

• Definice odpovědností za konkrétní aktivity či úkoly 

• Nastavení způsobu komunikace 

 Příprava dohody o spolupráci s jednotlivými partnery 

 Příprava projektové žádosti 

 Síťování jednotlivých stakeholderů v ČR 

 Poslední pilotní studie agregující data za celou ČR 
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Závěr 
 



Václav Jaroš 

vaclav.jaros@mvcr.cz  

 

Odbor strategického rozvoje  

a koordinace veřejné správy 

Ministerstvo vnitra ČR 

Děkuji ! 
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