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Abstrakt 
Nejen u nás, ale i v jiných zemích Evropy to s životním prostředím nevypadalo v minulém století 
nijak růžově. V České republice se informace o životním prostředí začaly dostávat k veřejnosti 
až v 90. letech minulého století a delší dobu ještě trvalo, než přišla vůbec nějaká opatření nebo 
omezení. V roce 2004 v souvislosti se vstupem do Evropské unie jsme přijali za své kromě 
mnoha a mnoha dalších povinností i reportingové směrnice pro různé oblasti životního 
prostředí.  

A proč se vlastně na největším setkání geoinformatiků v ČR vůbec bavíme o environmentálním 
reportingu a ještě v souvislosti s INSPIRE? Tak trochu napoví už sama zkratka ESRI 
(Environmental Systems Research Institute), životní prostředí a geografické informační systémy 
spolu už dlouhá léta souvisí. INSPIRE je několik let platná česká legislativa pojednávající 
o zpřístupňování prostorových dat  

Část reportingových povinností je plněna právě pomocí prostorových dat, zástupce všech 
reportujících organizací na ESRI konferenci jistě potkáte. Co reportují, proč a kam, bude 
představeno v prezentaci. INSPIRE, ve svém novém pracovním programu do roku 2020 (shoduje 
se s posledním rokem pro splnění všech povinností v INSPIRE), však postavil data nutná pro 
reporting na vrchol pyramidy a v současné době je považuje za prioritní. Mnoho reportujících 
organizací se ptá, proč máme jedna data poskytovat do Evropské informační a pozorovací sítě 
pro životní prostředí (EIONET) a zároveň do INSPIRE? Stejnou činnost provádíme dvakrát, což 
je přesně to, co má fungující e-government odstranit. INSPIRE a jeho datové modely se přibližují 
datovým modelům reportingových směrnic. Ze zkušeností poskytovatelů dat reportujících v roce 
2015 a 2016 víme, že datové modely jsou v mnoha případech již shodné a právě rok 2020, nebo 
možná spíše roky další, by měl vést k tomu, aby reporting byl prováděn v maximální možné míře 
(ideálně pouze, ale nejsme idealisty) s využitím infrastruktury INSPIRE. Proto všechny 
organizace odpovědné za reporting budou mít v následujících letech vyřešenou s nejbližším 
reportingem i harmonizaci dat pro INSPIRE. 

  


