
 

 

Inspirujme se…hodnocením  

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 proběhla v prostorách Vzdělávacího a informačního 

centra Floret v Průhonicích již třetí česko-slovenská konference s názvem Inspirujme 

se…, tentokrát …hodnocením. Díky spolupráci CENIA, české informační agentury 

životního prostředí a Slovenské agentúry životného prostredia a záštitě obou 

ministerstev životního prostředí byla uspořádána akce pro 120 účastníků. Akce proběhla 

také díky podpoře 3 partnerů: generální partner akce firma Help Service Remote Sensing, 

s.r.o., a další dva partneři: firmy TopGis s.r.o. a ARCDATA Praha. Všem velmi děkujeme.  

Konferenci zahájili zástupci obou Ministerstev životního prostředí. Za Českou republiku 

pan Jan Landa – 1. náměstek ministra, za Slovensko pan Ondřej Kliment zástupce státního 

tajemníka Vojtěcha Ference. Následování byli prezentacemi organizátorů CENIA a SAŽP 

a prezentacemi zástupců obou katastrálních úřadu, tedy Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního a Ústavu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky. Účastníky konference přivítal i generální sponzor Stanislav Holý za Help 

Service Remote Sensing s.r.o. 

Všichni úvodní řečníci se velmi dobře drželi podtitulu konference a hodnotili. Hodnotit 

INSPIRE přijeli i nejpovolanější - zástupci Evropských úřadů, za Evropskou komisi pan 

Robert Konrad, za Evropské výzkumné centrum pan Robert Tomas a za Evropskou 

agenturu životního prostředí pan Stefan Jensen. Hodnotili ale také mnozí prezentující 



během následujících dvou dnů v téměř 30 prezentacích. A hodnotili i účastníci akce, 

z nichž více než polovina odevzdala vyplněné dotazníky a každý den tři vylosovaní pak 

obdrželi tašky plné dárků. Inspirujme se…hodnocením se skutečně drželo svého hlavního 

tématu. 

Seminář v druhý den konference věnovaný Národnímu geoportálu INSPIRE a projektu 

eENVplus o nástroji pro harmonizaci dat byl naopak reakcí na hodnocení povinných 

poskytovatelů. „INSPIRE je příliš složitý, chce toho po nás příliš mnoho, nemáme kapacity, 

jak plnit povinnosti, nemáme dostatečnou infrastrukturu apod.“. To vše byly podněty 

pro organizátory k tomu, aby 120 minut věnovali pomoci všem, kteří se s INSPIRE snaží 

vypořádat. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 7 let poté je INSPIRE tématem. Těšte se na pokračování Inspirujme se… V roce 2015 na 

Slovensku! 

Všechny prezentace jsou k dispozici na stránkách konference v sekci program: 

http://www.inspirujmese.cz/ 

Ing. Jitka Faugnerová 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

Jitka.Faugnerova@cenia.cz 
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