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Úhly pohledu

• INSPIRE    

– Východiska a současná situace

• Role ČÚZK na mezinárodní scéně (INSPIRE, ELF)

• European Location Framework 

– Východiska a současná situace

• CAGI   (?)

16.5. 2014 GIVS 2014 2



Vytvořit celoevropskou infrastrukturu 
není snadné

• Evropa je mozaikou mnoha zemí             
s různými tradicemi, kulturami a 
socioekonomickými modely.

• To se odráží i v různých způsobech 
správy prostorových dat. 
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Evropské právní předpisy 
a mezinárodní pravidla

1) V zemích EU jsou pravidla dána 
evropskými právními předpisy -
Směrnice, Nařízení a Rozhodnutí, včetně 
harmonogramu implementace, a
prováděcími pravidly.

2) Směr a rámec určují strategické a 
rámcové dokumenty EU.

3) Interoperabilitu dat, služeb, technologií 
umožňují mezinárodní technické normy 
a standardy (ISO, OGC aj.) 

16.5. 2014 GIVS 2014 4



Obecná pravidla a nástroje 
pro tvorbu specifikací INSPIRE
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Prováděcí předpisy INSPIRE 
platné ve všech státech EU
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady

2007/2/ES týkající se metadat

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o síťové služby

Nařízení Komise (EU) č. 1088/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby
stahování dat a transformační služby

Rozhodnutí Komise č. 2009/442/ES, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (oznámeno pod číslem K(2009) 4199)

Nařízení Komise (EU) č. 268/2010, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových
dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek

Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

Nařízení Komise (EU) č. 102/2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad
prostorových dat a služeb prostorových dat (číselníky)

Tyto PP upřesňují dále prováděcí pokyny. V případě interoperability datových sad jde o podrobné
technické popisy pro jednotlivá témata (rozsah 100-200 stran).
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Mezníky implementace INSPIRE
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Mezníky implementace INSPIRE
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a související právní předpisy ČR

Kompetenční zákon č. 2/1969, Sb.

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, 
§ 3 (1) c) Úřad zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí 
České republiky,

Nařízení vlády č.430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů 
a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, 
ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

Směrnice INSPIRE transponovaná zákonem č. 380/2009 Sb.: novely z. 123/1998
Sb. a zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, kde: 
§ 4 (3) Zeměměřické a katastrální orgány, které vytvářejí a vedou prostorová data z území České 
republiky, poskytují pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství4a) tato 
základní prostorová data:  a) základní státní mapová díla pro veřejné použití,

b) geodetické údaje o zařízeních geodetických základů,

c) Databáze (ZABAGED),

d) ortofotografické zobrazení území celé republiky,

e) databázový soubor geografického názvosloví.

Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech – ČÚZK zajišťuje správu RÚIAN
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Termín plnění Požadavek Plnění 

28.2.2010/ + rok Monitorovací zpráva splněno

3.10.2010 Metadata dat a služeb k tématům z Přílohy I a II splněno

9.5.2011 Vyhledávací služby s počáteční provozní způsobilostí splněno

9.5.2011 Prohlížecí služby s počáteční provozní způsobilostí splněno

9.11.2011 Vyhledávací služby splněno

9.11.2011 Prohlížecí služby splněno

28.6.2012 Stahovací služby s počáteční provozní způsobilostí splněno

28.6.2012 Transformační služby s počáteční provozní způsobilostí splněno

23.11.2012 Interoperabilita dat k tématům z Přílohy I  (nové a rozsáhle měněné datové sady) 
Splněno: referenční systémy; 

adresy, územně admin.členění; 
parcely

28.12.2012 Stahovací služby splněno

28.12.2012 Transformační služby splněno

3.12.2013 Metadata dat a služeb – Příloha III V přípravě: budovy, 

23.11.2017 Interoperabilita dat k tématům z Přílohy I  (DS bez zásadních změn) 
Splněno: zeměpisná jména,                

vodstvo-ZÚ, (dopravní sítě ZÚ)

x.10.2015 Interoperabilita dat – Příloha II a III (nové a rozsáhle změněné DS) 
V přípravě: budovy, orthofoto, 

výškopis, krajinné pokrytí 

x.10.2020 Interoperabilita dat – Příloha II a III (DS bez zásadních změn) 

neupřesněno Spouštěcí služby s počáteční provozní způsobilostí 

neupřesněno Spouštěcí služby 

Přehled plnění implementačních požadavků 
INSPIRE v resortu ČÚZK
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Datové sady, metadata a síťové služby podle INSPIRE
dostupné na:   http://geoportal.cuzk.cz



16.5. 2014 GIVS 2014 12

Metadata a síťové služby INSPIRE nad daty resortu ČÚZK 
dostupné také na: http://geoportal.gov.cz



a mezinárodní spolupráce

1) Členství v EuroGeographics aj.  

2) Bilaterální spolupráce se sousedními státy 

3) Účast v mezinárodních projektech, např.

4) Zastoupení odborných skupinách 
zřízených Evropskou komisí
– ISA-SIS WG (Pauknerová), 

– MIG INSPIRE (Poláček)

5) Atd.
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European Location Framework - ELF
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WP2: Specifikace ELF

16.5. 2014

• Specifikace pro data
• INSPIRE východiskem 
• Datové  profily 

NMCA-pro INSPIRE

• Specifikace pro 
zpracování a správu 
dat 

• Pro zajištění 
interopearbilty
referenčních dat

• Specifikace pro
služby zpřístupnění 
dat

• Zajistiti snadný 
přístup k 
referenčním datům 



Schéma postupu pro zpracování 
Datových specifikací ELF
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Zájmová data projektu ELF 
členění podle témat a úrovně detailu (LoD)
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MASTER LoD0 Master LoD1/2 REGIONAL GLOBAL

Cadastral

Parcels (CP)

Administrative Units

(AU)

Administrative Units (AU): AU

& NUTS

Administrative Units

(AU)

Addresses (AD) Hydrography (HY) Hydrography (HY): HY & SR Hydrography (HY): HY &

SR
Sea Regions (SR)

Transport Networks

(TN)

Transport Networks (TN) Transport Networks

(TN)

Geographical

Names (GN)

Geographical Names

(GN)

Geographical Names (GN):

GN & POP

Geographical Names

(GN): GN & POP

Elevation (EL) Elevation (EL) Elevation (EL) Elevation (EL)

Land Cover (LC) Land Cover (LC): POP & VEG Land Cover (LC): POP

Buildings (BU) Buildings (BU) Buildings (BU)

Protected Sites (PS) Protected Sites (PS)



Národní datové sady dle INSPIRE 
- vklad CUZK do ELF
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I.2 - Zeměpisné  souřadnicové sítě I.3. - Zeměpisná jména
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Poznatky po roce ELF
• Produkty a služby resortu ČÚZK vycházejí ze zákonů ČR a

vznikají s respektem k mezinárodním předpisům a 
technickým normám. 

• Resort ČÚZK zajišťuje datové sady ve své působnosti, včetně 
síťových služeb i metadat, v souladu s požadavky INSPIRE, 
viz: http://geoportal.cuzk.cz i http://geoportal.gov.cz

• Mezinárodní projekty přinášejí mezinárodní srovnání a 
zkušenost, přispívají ke sjednocení pravidel a následně k 
zajištění interoperability dat a služeb.

• Výsledky ČÚZK reprezentují ČR jako pokročilou zemi, ALE …

• Projekt ELF se otvírá dalším partnerům:
- dosud nezapojené státy EU;

- Poskytovatelé tematických dat a/nebo aplikací;

• V přípravě mezinárodní soutěž CHALLENGE, koncem 2014
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Od isolovaných prvků 
k integrovaným a přes hranice bezešvým 

důvěryhodným referenčním datům                      
……………………a praktickým službám 
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Otázky?

Děkuji za pozornost.

Eva.Pauknerova@cuzk.cz

http://www.elfproject.eu
http://geoportal.cuzk.cz
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://inspire.gov.cz/


