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Budujeme SEIS

ne proto, 
že „to Evropa chce“, 

ale proto, 
že to potřebujeme.Jarmila 

Cikánková
Oddělení datových 
služeb
CENIA





Počátek všeho 2005

� Vysoká míra decentralizace 
� Přibližně 40 informačních systémů a stovky samostatných databází

(14 rezortních organizací –správců )
� Většinou volně dostupné – bez ohledu na reálnou použitelnost obsahu
� obtížná orientace při hledání konkrétní informace či odpovědnosti

Informace byly publikovány
� Na různých místech
� S různou mírou zobecnění
� ne vždy v časových, teritoriálních a sektorových souvislostech

Informace m ěly různou, mnohdy 
omezenou vypovídací schopnost
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Czech environmental information flows

Ministry of the
Environment

CENIA

Research 
Institutes

Data visualization : maps, tables, 
charts, articles, …

Interpretation : value of information
evaluation, interdisciplinary context

Consolidation : conversion
of monitoring to databases

Acquisition : monitoring, surveys, 
assessments; measurements, research

Generalization : aiming the information to 
specific user group, increase understanding

Assessements

Information

Data

Monitoring

Reports



Management of data management

� CENIA se stala hlavním 
nástrojem MŽP v oblasti 
managementu dat

� Integrace a optimalizace 
informa čních proces ů
� Sjednocení statistiky životního prostředí
� Sjednocení národního a mezinárodního 

reportingu
� Jednotná data pro tvorbu politik, strategií,

státní správu (ve přiměřeném rozsahu 
a hloubce)

CZ 
“SEIS”



PROČ?

� Chceme mít státní správu otev řenější, 
konzistentní a vst řícnější
� Stejná data úředníkům, občanům, 

podnikatelům...

� Jednotná data napříč celým územím 
� Stejné informace pro podporu různých 

procesů ve státní správě





Jednou seber, mnohokrát použij

Data sources
ISSaR

Map portal Indicators Reports

European reporting

Assessment

Maps
Statistics

Table data

Reporting

Metadata, vocabularies
Data sources

(AOPK, ČHMÚ, ČGS, ČGS-Geofond, 
SJČR, VÚV, VÚKOZ, Národní parky),
ČSÚ, MZe, MZdr, MD, CDV, MPO, …



• Univerzální datový sklad pro informace z různých tematických 
zdrojů.

• Unifikovaný systém pro národní i mezinárodní reporting
• Data jsou sbírána jednou a použita mnohokrát pro různé účely
• Všechna data mají prostorovou reprezentaci a jsou na vhodné

úrovni agregace .
• Poskytuje přímý p řístup ke všem dostupným dat ům z jednoho 

místa s využitím jednoduchého webového klienta
• Jednotná platforma pro efektivní vytěžování dat, analýzy, reporting

a podporu rozhodovacích procesů
• Obsahuje metadatový systém a systém mapování , který 

umožňuje zobrazovat data a způsob, jakým byly transformovány se 
zdrojových tematických informačních systémů

• Je budovaný jako jednotný „národní“ uzel pro komunikaci a sdílení
dat mezi ČR a EU, případně dalšími zeměmi

ISSaR = příklad dobré praxe pro SEIS



Jednou seber, mnohokrát použij

internalinternalpublicpublic Organizations
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METAPORTÁL



• Umožňuje spravovat metadata společně s daty
• Metadata jsou vytvá řena jednou a používána 

mnohokrát k různým účelům
• Pomáhá s implementací mezinárodních standard ů

• Poskytuje přímý p řístup ke všem dostupným 
metadat ům z jednoho místa s využitím jednoduchého
webového klienta

• Poskytuje p římý p řístup k dat ům. 
• Integrovaný WMS viewer umožňuje zobrazovat 

geografické informace z různých serverů na straně
klienta (via DHTML/CSS).

MIS = příklad dobré praxe pro SEIS





SEIS není cíl

• SEIS je nástroj pro management dat

• Budujeme SEIS pro naše uživatele

• Evropa je jedním z nich...

• ...ale ne jediným



...stále máme náskok
Jsme u toho:
• NESIS (ICT/PCP)

– SEIS Stay of play in Europe
– ICT Roadmap for SEIS

• SEIS BASIS (JRC)
– Analýza existujících systému pro 

monitoring ŽP

• SENSE (EEA)
– Sdílení dat pro SoER 2010

• EC SEIS Task Force
– Příprava legislativy pro SEIS



http://seis.cenia.cz


