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Abstrakt 
Letošní evropská INSPIRE konference začínala neobvyklým workshopem s názvem „Co kdyby-
chom neměli INSPIRE?“. Jednalo se o zamyšlení, diskusi nebo možná jen hru na to, že je rok 2016 
a směrnice INSPIRE neexistuje. Zpočátku to bylo vnímáno jako vtip, po chvilce přemýšlení začali 
všichni zúčastnění diskutovat a rozvíjet nápady a ve zkratce skončili u toho, že bychom měli asi 
něco jiného, co zajistí, aby se zpřehlednila situace tvorby prostorových dat, aby všichni povinně 
popisovali data metadaty, aby tato metadata byla dostupná na jednom místě, aby se data dala 
prohlížet, v ideálním případě stahovat. Jenže toto všechno směrnice INSPIRE v sobě obsahuje. 
A mnoho z nás je spokojených s tím, jak se situace s dostupností dat za posledních pár let v České 
republice vyvinula.  

Situace se ale vyvíjí jen díky povinným poskytovatelům, kteří na tom tvrdě pracují. A když 
náhodou nepracují, jsme na Evropském geoportálu INSPIRE za dané téma na nule. Což bylo 
jedním z důvodů pro setkání zástupců ČR a DG Environment v Bruselu v březnu letošního roku. 
V INSPIRE jsou oblasti, ve kterých potřebujeme přidat, ale zase existují oblasti, které jsou 
splněny beze zbytku, a ve kterých jsme v Evropě na prvním místě. Zajímavým a rozporuplně 
hodnoceným jevem je český přístup k vytváření Národní datových sad a stanovování Gestorů 
a Spolugestorů za tyto Národní datové sady INSPIRE. Společné rozhodnutí Koordinačního 
výboru pro INSPIRE o Národních datových sadách INSPIRE je v České republice tématem málo 
diskutovaným, proto se v prezentaci budeme snažit uvést vše na pravou míru. 

V roce 2016 Evropská komise předala Evropské radě, tak jak ji povinuje směrnice INSPIRE, 
zprávu o tom, jak si Evropa s INSPIRE stojí. Zpráva byla krátká, stručná, až by se dalo říci nic 
nevypovídající. Máme však k dispozici detailní podkladový materiál, ze kterého bude 
představeno více. 

A co INSPIRE v roce 2017? Představíme své cíle a budeme s vámi diskutovat ty vaše. 

  


