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Dalšı́ dokumenty můžete najı́t prostřednictvı́m vyhledávacı́ho rozhranı́ nusl.cz .

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-354669
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


                  

1 

Evropské horizontální 
datové politiky 

a přístup k jejich datům 
 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
 



INSPIRE GMES SEIS 

Obsah Obsah Obsah 

Infra 

struktura 

Infra 

struktura 

Infra 

struktura 

Služby Služby Služby 

Směrnice Nařízení ??? 

Business Business Business 



 

 

Proč horizontální datové politiky? 
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Máme množství informací ale: 

 Rozdrobený systém sběru informací  

 Nedostatky ve vztahu k aktuálnosti, 

dostupnosti, spolehlivosti, a relevanci 

informací a implementaci do politik 

 Nedostatky ve využívání dat pro přípravu 

politicky relevantních informací 

 Nedostatečné využívání dostupných 

technologií 

 Množství iniciativ a procesů správným 

směrem, ale nedostatečně 

koordinovaných 
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Směrnice INSPIRE 
INfrastructure for  

SPatial 

InfoRmation in 

Europe  

INSPIRE 
Směrnice 
2007/2/ES 

Zákon 123/1998 Sb.,  

o právu na informace o životním prostředí 

Vstoupil v platnost 14.11.2009 
 

Vyhláška 103/2010 Sb. 

Vstoupila v platnost 30.4.2010 



- podpora tvorby politik životního prostředí  

-Směrnice INSPIRE úvod čl. 4: 

„Infrastruktura pro prostorové informace v 
Evropě (INSPIRE) by měla napomáhat tvorbě 
politik a činností, které mohou mít přímý nebo 
nepřímý vliv na životní prostředí.“ 
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K čemu vlastně INSPIRE 
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A tak jsme začali zpřístupňovat data…  

V metadatovém katalogu národního geoportálu: 

 1203 záznamů pro data 

 174 záznamů pro služby 

 91 záznamů pro předpřipravené mapy 
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…. a stavět geoportály 



8 

Co jsme tím ale dali uživatelům? 

…. ukazovat seznamy dat 
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Hluková mapa Prahy 
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Hluková mapa Prahy 

Vyhláška 523/2006 Sb. (ze dne 21. listopadu 2006), 

kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich 
výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových 
map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich 
přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 
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Kácení dřevin 
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Zpátky k původnímu účelu INSPIRE 

- Účelem INSPIRE tedy nejsou dlouhé seznamy 
dat a služeb splňujících technické předpisy 

- Účelem INSPIRE je tato data a služby využít 
např. pro modelování a vyhodnocování jevů v 
prostředí, ve kterém žijeme nebo jen pro 
předání pochopitelné informace. 

 Podpora tvorby politik životního prostředí  

 Zpřístupňujme hlavně data, která lze pro toto využít 



Hlavní cíle GMES 

- informace a služby pro rozvoj a implementaci řízení v 
oblasti ŽP a bezpečnosti v Evropě 

- služby v oblastech: země, atmosféra, mořské ŽP, 
krizové řízení  

- výhled služeb v oblastech: bezpečnost, změna klimatu 



Co je SEIS? 

 

 

 Společná iniciativa  
Evropské komise,  

EEA a členských států 

 Vytvoření moderního systému 
 organizace informací o ŽP  
založeného na principech : 

Data/informace jsou  
 spravované co nejblíže ke svému zdroji 
 shromažďované pouze jednou a pro různé účely sdílené 
 lehce dostupné konečným uživatelům 

 Základní cíl: zlepšení kvality a dostupnosti informací nutných pro 
podporu rozhodovacích procesů a tvorbu politik a snížení 
administrativní zátěže (na všech úrovních) 
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