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INSPIRE

Stav a výhled 



Co to je směrnice INSPIRE

Nová směrnice Evropské komise ustanovující 

Evropskou infrastrukturu prostorových dat;

Cíle:

a)Informační podpora tvorby a aktualizace politik

především v oblasti životního prostředí;

b)Sdílení dat mezi administrativami pro lepší 

implementaci politik v ŽP;

c)Podpora ekonomického růstu a budování 

znalostní společnosti, tvorba služeb s přidanou 

hodnotou;



Transpozice směrnice INSPIRE

transpozice - zavedení do národní legislativy

V oficiálním věstníku vyjde v průběhu dubna, pak má ČR 2 roky 

na transpozici do národní legislativy

Za transpozici odpovědné MŽP, spolupráce MI, v budoucnu MV

Vznikne samostatný zákon o INSPIRE

Paralelně probíhají práce Evropských týmů pro přípravu 

implementačních pravidel:

• Metadata, síťové služby, sdílení dat a služeb, specifikace 

dat, monitoring a reporting

• V ČR nejspíše bude ošetřeno vyhláškami MI/MV



Implementace INSPIRE

Připravovaná Implementační strategie INSPIRE v ČR:

Společně s transpozicí směrnice vznikne implementační 

plán, který vytýčí cestu, jak splnit do roku 2013 

následující cíle:

a) fungující trh s geoinformacemi

b) právní prostředí vycházející z transpozice směrnice

c) informovaná a vzdělaná odborná i laická veřejnost

d) komunikační kanály mezi producenty a 

poskytovateli dat a služeb a jejich uživateli

e) funkční národní geoportál, přímá návaznost na 

Evropský geoportál



Každý zdroj dle INSPIRE

Datový sklad

prohlížení dat, jejich vyvolání, mapové služby, 

přístup pro tenké i tlusté klienty
celoevropsky jednotná metadata,

prohledávání, právní ochrana 

upload a download dat, jejich transformace, 

služby eCommerce, reporting

Geoportál Metadata

harmonizace dat



Infrastruktura INSPIRE
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Co komu INSPIRE přinese

Poskytovatel dat

• Povinnost standardizace, popisu a publikování dat

Uživatel dat

• Přístup k datům

Poskytovatel obsahu (content provider)

• Data garantovaná co do obsahu i dostupnosti

Podnikatel

• Stejné podklady jako má veřejná správa

Občan

• Znalost místních rizik a ohrožení stejně jako krás a výhod

Více v květnu 2007 v závěrech socioekonomické analýzy dopadů INSPIRE



Budoucnost INSPIRE

Další vývoj INSPIRE:

• V současnosti nejsou plánována žádná další prostorová data mimo oblast 

životního prostředí;

• INSPIRE je Komisí i Evropskými agenturami chápán jako zkušební 

prostředek pro budoucí integraci dalších oblastí – doprava, zemědělství, 

statistika

SEIS:

• Sdílený evropský informační systém o životním prostředí;

• „INSPIRE pro tabelární data“

• Provázání dat Go4 (DG ENV, EEA, DG JRC, DG ESTAT), vznik rozsáhlých 

datových center;

• Obrácený reporting – státy data vystavují dohodnutým způsobem tak, aby k 

nim měli všichni přístup;

• Pro rok 2007 se připravuje konvergence WISE (Water Information Systém 

for Europe) a INSPIRE



Jak se dozvědět více o INSPIRE

16. května 2007 INSPIRE Infoday 

• V rámci konference ISZL

• Vše o INSPIRE

29. května 2007 INSPIRE Maratón

• V rámci konference GIS Mikulov

• Všechny technické informace k INSPIRE 

Osobní setkání a semináře

• Probíhají setkání se zástupci profesních organizací

• Plánovány jsou semináře na krajích

• Proběhnou semináře ke všem Implementačním pravidlům

Email jiri.hradec@cenia.cz, lenka.uhlirova@cenia.cz 

Organizace 

• CENIA, česká informační agentura životního prostředí

• CAGI Česká asociace pro geoinformatiku

• Sdružení Nemofórum



Děkuji za pozornost


