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Reportingové směrnice
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Směrnice stanovující dílčí cíle evropských environmentálních politik a 
obsahující povinnost reportingu. Některé příklady:

Hluková směrnice

Vodní rámcová 
směrnice

Směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť…

Rámcová směrnice o 
mořských oblastech

Směrnice o 
odpadních vodách

Směrnice o kvalitě 
vzduchu

Směrnice o pitných 
vodách

Povodňová směrnice



Prioritní data pro INSPIRE
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Textová zpráva

Tabelární data

Prostorová data

Různé reportingové 
povinnosti jsou plněny 
různým typem dat

Seznam reportingových 
povinností s jejich 
povinnými termíny (jedna 
směrnice má obvykle více 
reportingových povinností 
s různými termíny)

31.12.2016

Reportingová 
směrnice



European Environment Information and 
Observation Network - EIONET
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Ukládání reportingových dat



Role CENIA v INSPIRE a reportingu
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Národní kontaktní místo 
pro INSPIRE 

+
Národní kontaktní místo 
pro EIONET



Zajištění prioritních dat do INSPIRRE
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Zajištění prioritních dat do INSPIRRE
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Zajištění prioritních dat do INSPIRRE
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Koho se v ČR týkají prioritní data

9



Povinnosti k prioritním datům
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i
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i

• Data popsat metadaty (ideálně jednotný název)
• Metadata dat zpřístupnit na Národní geoportál INSPIRE, označit do EU
• Data harmonizovat (termín bude někdy i dřívější než 2020, jak říká 

směrnice INSPIRE), reportingové datové modely by měly vycházet z 
INSPIRE

• Vytvořit nad daty prohlížecí službu
• Vytvořit metadata k prohlížecí službě
• Službu popsat metadaty
• Metadata služby zpřístupnit na Národní geoportál INSPIRE, označit do EU
• Vytvořit na NGI s využitím služby mapovou kompozici

PROHLÍŽECÍ

STAHOVACÍ

DATA

• Vytvořit k datům stahovací službu (WFS) nebo
• Uložit data ke stažení na vlastní portál nebo Národní geoportál INSPIRE 

jako tzv. předpřipravené datové sady
• Vytvořit metadata služby (skutečné služby nebo předpřipravených dat)
• Metadata služby zpřístupnit na Národní geoportál INSPIRE, označit do EU



Harmonizace prioritních dat

11

Datový model reportingu

Datový model INSPIRE
Najdi 10 rozdílů…nebo použij 
nástroj „Find your scope“

http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action

Příklad ze směrnice o čištění městských odpadních vod

Příklad z datových specifikací k tématu III.11


