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INSPIRE podle zákona 123/1998 Sb.
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…data        a související 
služby  prostřednictvím 
metadat …..i

Každý povinný subjekt     , který 
má prostorová data spadající do 
přílohy I, II nebo III Směrnice 
INSPIRE zpřístupňuje….

…na Národní geoportál
INSPIRE (NGI)
http://geoportal.gov.cz

Národní geoportál INSPIRE 
zajišťuje zpřístupnění do EU

Prohlížecí

Stahovací

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu



Zpřístupňování na NGI
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Všechna metadata dostupná na NGI byla 
před 11/2014 zpřístupňována na INSPIRE 
geoportál EU důsledkem nepřehlednost CZ 
metadat a nízké procento souladu

Adresy celá  ČR

Adresy za Prahu

Adresy za Plzeň

Silnice za ČR
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Příklad zpřístupněných dat INSPIRE
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Příklad zpřístupněných „ne INSPIRE“ dat



INSPIRE téma adresy – příklad Polsko

Zdroj: http://hrad.ec/inspire/album/



Zdroj: http://hrad.ec/inspire/album/

INSPIRE téma adresy – příklad Polsko



Národní datové sady a gestoři  

8

1 gestor v případě 1 Národní datové sady 
pokrývající celé území. Např. ortofoto gestor



Národní datové sady a gestoři
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Více spolugestorů v případě, že INSPIRE téma zahrnuje více typů dat
Např. Chráněná území přírodně a památkově

Gestor koordinuje spolugestory , spolugestoři
jsou odpovědni za svoji část včetně harmonizace  
Např. Chráněná území



Národní datové sady a gestoři
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Více spolugestorů v případě témat, kde každý z 
nich pokrývá část území ČR. Např. Využití územíGestor



Strategie implementace INSPIRE
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http://inspire.gov.cz/dokumenty/kovin/724-strategie-implementace-inspire

Dokument vyjasňující povinnosti a určující role 
při implementaci Směrnice INSPIRE. Slouží pro 
Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN).



Národní datové sady a gestoři
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Gestor Národní datové sady INSPIRE je povinný subjekt, který po
dohodě a doporučení KOVIN zajišťuje, resp. v případě, že je datová
sada tvořena ve spolupráci a s přispěním dat spolugestorů, koordinuje
harmonizaci a zajišťuje publikaci harmonizované (konformní) datové
sady podle INSPIRE za celou ČR a tuto datovou sadu a na ní navázané
služby s případnými spolugestory udržuje, a vede tedy tvorbu národní
datové sady INSPIRE (NDSI). Pro publikaci NDSI může gestor NDSI
využít vlastní infrastrukturu, po dohodě infrastrukturu jiného
poskytovatele nebo Národní geoportál INSPIRE.

Národní datová sada INSPIRE je taková datová sada, která naplňuje 
požadavky datových specifikací INSPIRE. Ideálně pochází od jednoho 
povinného poskytovatele, který za ní odpovídá a pokrývá celé území 
ČR. Může se ale také skládat z datových sad od více poskytovatelů, z 
nichž každý naplňuje svými prvky jen část datové specifikace. Pak je 
určen gestor, který ostatní spolugestory koordinuje



Zpřístupňování do EU
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Uživatelé v ČR

Zpřístupňují data a 
služby prostřednictvím 
metadat, ze svých 
služeb tvoří mapy pro 
zobrazení v mapovém 
okně.
POUZE S ROZŠÍŘENÝMI 
PRÁVY

Mají zpřístupněný kompletní 
obsah geoportálu, tak jak jde od 
českých poskytovatelů, bez 
ohledu na to, zda jsou data 
relevantní pro INSPIRE

Pracovníci podpory, 
administrátoři

Poskytovatelé 
dat

Evropská unie

157 záznamů gestorů za ČR

https://geoportal.gov.cz/
cca 2499 záznamů

NÁRODNÍ INSPIRE GEOPORTÁL

Zajišťují dostupnost 
geoportálu, podporu 
a kontrolu obsahu.

Na EU geoportál INSPIRE jsou zpřístupňovány 
jen zdroje od gestorů nebo spolugestorů
Národní datové sady INSPIRE



Výsledky vyhledávání ČR/EU
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Publikováno na evropský geoportál INSPIRE

2499



Výsledky vyhledávání ČR/EU
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157



Povinnosti gestora / spolugestora

16

i

i

i

• Data popsat metadaty
• Metadata dat zpřístupnit na Národní geoportál INSPIRE, označit do EU
• Data harmonizovat (2017 nebo 2020)

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

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
• Službu popsat metadaty (skutečnou služby nebo předpřipravené sady)
• Metadata služby zpřístupnit na Národní geoportál INSPIRE, označit do EU



Nové evropské stránky pro INSPIRE
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http://inspire.ec.europa.eu/



Nástroj pro datové specifikace
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http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action



Dotazy EU směrem k ČR

19

Data:

chybí z některých příloh 
(data reportingu)

Metadata:

nedostatečný soulad 

Služby:

nedostatečný soulad 

chybějící stahovací služby

Sdílení dat:

složité licencování dat



Závěry z dvoustranného jednání ČR- EU

20

Data:  chybí z některých příloh (tzv. prioritní data)

Již v lednu a únoru bylo na Národní geoportál INSPIRE zpřístupněno velké 
množství chybějících dat, se všemi poskytovateli zahájeno jednání v 
průběhu roku 2016

Metadata: nedostatečný soulad

ČR nesouhlasí a komentuje neustálé změny ve validátoru metadat na 
geoportálu EU

Služby: nedostatečná kvalita a chybějící stahovací služby 

ČR nesouhlasí v otázce kvality (prohlížecí služby viz. metadata stále měnící 
se podmínky validace, stahovací  služby – chybí příklady funkční 
implementace z EU ). U chybějících služeb přislíbeno doplnění.

Licence: složité licencování dat napříč státem přislíbena náprava



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)

např. 31.12.2016

Reportingová 
směrnice

Někteří 
poskytovatelé 
prioritních dat



Tematické clustery
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Platforma pro gestory 
národních datových sad
https://themes.jrc.ec.europa.eu/

• Zapojení do tematické 
komunity na Evropské úrovni

• Nejen technické aspekty 
implementace

• Zadávání dotazů ( řešeno 
koordinátorem diskuse)



Závěry z dvoustranného jednání ČR- EU
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Data:  chybí z některých příloh (tzv. prioritní data)

Již v lednu a únoru bylo na Národní geoportál INSPIRE zpřístupněno velké 
množství chybějících dat, se všemi poskytovateli zahájeno jednání v 
průběhu roku 2016

Metadata: nedostatečný soulad

ČR nesouhlasí a komentuje neustálé změny ve validátoru metadat na 
geoportálu EU

Služby: nedostatečná kvalita a chybějící stahovací služby 

ČR nesouhlasí v otázce kvality (prohlížecí služby viz. metadata stále měnící 
se podmínky validace, stahovací  služby – chybí příklady funkční 
implementace z EU ). U chybějících služeb přislíbeno doplnění.

Licence: složité licencování dat napříč státem přislíbena náprava



Validace, validace, validace …
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http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/



Výsledky validace
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http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-
wms.asp?service=WMS&request=GetCapabilities

ČÚZK – prohlížecí služba územní správní 
jednotky (téma I.4) 



Výsledky validace

26

http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cen
ia_adresni_mista_CSU/MapServer/WmsServer?SE
RVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

CENIA – prohlížecí služba Adresní body 
ČSÚ (téma I.5) 



Závěry z dvoustranného jednání ČR- EU
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Data:  chybí z některých příloh (tzv. prioritní data)

Již v lednu a únoru bylo na Národní geoportál INSPIRE zpřístupněno velké 
množství chybějících dat, se všemi poskytovateli zahájeno jednání v 
průběhu roku 2016

Metadata: nedostatečný soulad

ČR nesouhlasí a komentuje neustálé změny ve validátoru metadat na 
geoportálu EU

Služby: nedostatečná kvalita a chybějící stahovací služby 

ČR nesouhlasí v otázce kvality (prohlížecí služby viz. metadata stále měnící 
se podmínky validace, stahovací  služby – chybí příklady funkční 
implementace z EU ). U chybějících služeb přislíbeno doplnění.

Licence: složité licencování dat napříč státem přislíbena náprava



Ukončení EU pilotu

„Komise akceptovala odpověď z ledna tohoto roku a k 25.10.2016 uzavřela 

řízení EU Pilot č. 8042/15/ENVI ve věci tří výtek vůči transpozici směrnice 

INSPIRE.“
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Zákon z roku 2009 je schválený ze strany EU.

EU pilot = před stupeň infringementu.



2017
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Sledujte vyhlášení termínu !!!



Děkujeme za pozornost
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Jitka Faugnerová
jitka.faugnerova@cenia.cz

Lenka Rejentová
lenka.rejentova@cenia.cz

http://inspire.gov.cz
https://geoportal.gov.cz


