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Dalšı́ dokumenty můžete najı́t prostřednictvı́m vyhledávacı́ho rozhranı́ nusl.cz .

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-375083
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


                  

1 

INSPIRE v ČR 
7 let poté 

 
Jitka Faugnerová 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
Inspirujme se…hodnocením 

Floret, Průhonice, 25.11.2014 



2 

7 let INSPIRE tak jak je vidí „NCP“ 

1. SEZNAMOVÁNÍ 

2. TRANSPOZICE  

3.IMPLEMENTACE 

4. VYUŽITÍ INSPIRE 
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Vysvětlování – některá zažitá tvrzení 

• „INSPIRE jsou data o životním prostředí“ 

• „INSPIRE jsou data rezortu životního 

prostředí“ 

• „INSPIRE je nějaká směrnice s tématy z 

životního prostředí“ 
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Transpozice – zákon 123/1998 

• 9 měsíců intenzitní práce 
technických expertů a legislativců 
v roce 2008 

• Proces schvalování zákona 
přerušen na začátku 2009 pádem 
vlády 

• Zákon vstoupil v platnost 11/2009 

• 01/2013 upozornění z EU, že naše 
transpozice nebyla správně 
provedena 

• 01/2014 infringement  

 

§ 
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Implementace - geoportál 

Národní geoportál INSPIRE 
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Implementace – výsledky monitoringu 

• METADATA nárůst počtu metadat dostupných dat a 
služeb (z 250 metadatových záznamů veřejně dostupných 
v jedniném centrálním katalogu v roce 2008 na 1.764 v 
roce 2014) – mnoho poskytovatelů začalo používat 
metadata až s INSPIRE 

• SLUŽBY nárůst počtu přístupů na prohlížecí služby (např. 
katastrální data – indikátor „využití služby“ z 36,5 mil v 
2008 na 1.208 mil in 2013) – mnoho poskytovatelů se po 
vstupu Směrnice INSPIRE v platnost přidalo k těm 
několika málo, kteří již dříve zpřístupňovali data službami 

• DATA aktivní zapojení českých poskytovatelů do tvorby 
datových specifikací 
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Kvalita metadat (JRC) 
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Co teď s tím? 

RYCHLÉ ŘEŠENÍ: 
• Provedena ruční filtrace záznamů 
• Vytvoření druhé vyhledávací služby nad katalogem NGI -> 

nové testování cca 70% 

DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ: 
• Aktualizace národního metadatového profilu (probíhá 

diskuse v TPS metadata) 
• Doporučení poskytovatelům na vyplňování položky 

Kvality-> 7.1 Specifikace 
• Nasazení nástrojů na validaci XML a zasílání reportu při 

každém harvestingu 
• Provoz druhé katalogové služby bude pokračovat 
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Implementace – KOVIN 

KOVIN  
(Koordinační 

výbor pro 
INSPIRE) 

DATA, KVALITA DAT 

SLUŽBY, GEOPORTÁLY 

METADATA, KATALOGY 

LICENCE, LEGISLATIVA 

MONITORING 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Strategie 
implementace 
INSPIRE 



10 

Práce a výsledky KOVIN 

METADATA, KATALOGY 

Národní metadatový profil 
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DATA, KVALITA DAT 

Práce a výsledky KOVIN 

Národní datové sady 
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Závěr 

4. UŽITÍ INSPIRE 

• V tuto chvíli je INSPIRE implementován „kvůli 
INSPIRE“, ne však kvůli potřebě dat české/EU 
vlády. Chybí příklady, pro co bude infrastruktura 
INSPIRE využívána. 

• Na základě těchto užití dat by poskytovatelé dat 
mohli mít více pochopení pro rozsáhlost datových 
specifikací, věděli by, proč někdo jejich data 
potřebuje. 

Užívání dat pro účely INSPIRE nebo jen užívání dat ? 



Děkuji za pozornost 
Jitka Faugnerová 

jitka.faugnerova@cenia.cz 

 

www.cenia.cz 

http://inspire.gov.cz 

http://geportal.gov.cz 
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