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INSPIRE  
a 

 poskytovatelé dat o sítích 



Kdo je povinným subjektem? 
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§ 2 písm. b) zákona 123/1998 Sb. 

1. správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány 
územních samosprávných celků, 

2. právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních 
právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy 
působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu 
prostředí, 

3. právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené 
subjekty uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby 
pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů 
nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které 
ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek 
(dále jen "pověřená osoba"); 

= nejen instituce rezortu životního prostředí 



Kdo je jiný poskytovatel? 
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§ 11a odst.3 zákona 123/1998 Sb. 
 

Ministerstvo životního prostředí na geoportálu zpřístupní i jiná 
prostorová data než ta, jejichž témata jsou uvedena v prováděcím 
právním předpise, pokud o to povinný subjekt požádá a pokud jsou 
splněny technické požadavky. Ministerstvo životního prostředí na 
geoportálu zpřístupní data i osoby, která není povinným subjektem 
(dále jen „jiný poskytovatel prostorových dat“), pokud o to jiný 
poskytovatel prostorových dat požádá nebo tak stanoví jiný právní 
předpis a pokud jsou splněny technické požadavky 

JINÝ POSKYTOVATEL 

= povinný subjekt zpřístupňující data mimo 34 témat INSPIRE 

= poskytovatel, který má data INSPIRE, ale není povinným 

   subjektem 
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Co jsou data INSPIRE? 

1. souřadnicové referenční 
systémy  

2. zeměpisné soustavy 
souřadnicových sítí 

3. zeměpisné názvy 

4. správní jednotky 
5. adresy 
6. katastrální parcely 
7. dopravní sítě 
8. vodopis 
9. chráněná území 

1. nadmořská výška 

2. ortofotosnímky 

3. geologie 

4. krajinný pokryv 

Příloha I 

Příloha II 
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1. statistické jednotky 
2. budovy  
3. půda 
4. využití území 
5. lidské zdraví a bezpečnost 
6. veřejné služby a služby veřejné 

správy  
7. zařízení pro sledování ŽP 
8. výrobní a průmyslová zařízení 
9. zemědělská a akvakulturní 

zařízení 
10.rozložení obyvatelstva – 

demografie 

11.správní oblasti, chráněná 
pásma, regulovaná území a 
jednotky podávající hlášení 

12.oblasti ohrožené přírodními 
riziky 

13.stav ovzduší 
14.zeměpisné meteorologické 

prvky 
15.zeměpisné oceánografické 

prvky 
16.mořské oblasti 
17.bioregiony  
18.stanoviště a biotopy 
19.rozložení druhů 
20.energetické zdroje 
21.nerostné suroviny 

Příloha III 

Co jsou data INSPIRE? 
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• pro datové sady a síťové služby publikovat a 
aktualizovat metadata 

•  vytvořit interoperabilní data -  v souladu s 
implementačními pravidly 

•  zajistit síťové služby 

•  monitorovat využívání infrastruktury 

Povinnosti poskytovatelů dat pro INSPIRE 
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Přehled nařízení 

• Implementační pravidla v platnosti: 

• Nařízení pro metadata, 1205/2008 

• Nařízení pro síťové služby, 976/2009, 1088/2010 

• Nařízení pro „sdílení dat“, 268/2010 

• Rozhodnutí komise pro monitoring a reporting, 2009/442/ES  

• Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb přílohy I., 1089/2010 

 

• Implementační pravidlo v přípravě: 

• Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb přílohy II. a III.  

• Nařízení pro síťové služby (spouštěcí služby) 
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Vývoj datových specifikací přílohy II a III 

Vývoj datových specifikací přílohy II a III 

• registrace pro testování ideálně před začátkem do 20.6.2011 

• 20.6.2011 - zpřístupnění verzí 1.9 datových specifikací 

• 22.6.2011 internetový kick-off meeting 

• do 21.10.2011 - veřejné připomínkování verze 2.0 a testování 
datových modelů 

• 11/2011 – 03/2012 (???) – zpracování připomínek a vytvoření 
verze 3.0, která bude schvalována v výboru pro INSPIRE v 
červnu 2012 

• Dotazy k registraci: inspire@cenia.cz, 267 225 294, CENIA 

• Dotazy k testování: TPS Data (KOVIN): koordinátor Ing.Petr 
Souček, ČÚZK (petr.soucek@cuzk.cz) 

 

mailto:inspire@cenia.cz


Technické pracovní skupiny 

Technické pracovní skupiny 

Sekretariát  
KOVIN 

KOVIN 

Finanční  
dopady  

implementace 

Legislativa,  
licence 

Interoperabilita,  
datové  

specifikace 

Geoportály,  
 síťové služby 

Metadata, 
 katalogové služby,  

datová kvalita 

Monitoring, 
reporting 

MŽP MF? ČÚZK MŽP MŽP ČÚZK 

- členství v TPS otevřené všem (i soukromým subjektům)  
- přihlášení na kovin@cenia.cz 
- mohou vznikat další pracovní skupiny s jiným zaměřením 

Vzdělávání? 

CAGI 

mailto:kovin@cenia.cz
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inspire.gov.cz 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 

geoportal.gov.cz 

Zdroje informací 



Děkuji za pozornost 
 

Jiří Hradec 

jiri.hradec@cenia.cz 
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Závěr  

mailto:jitka.faugnerova@cenia.cz

