
Hodnocení směrnice INSPIRE v polovině období 

Úvod 

Cílem této veřejné konzultace je získat názor veřejnosti a všech zúčastněných stran, aby bylo snáze 
možné: 

posoudit, zda již probíhající akce s cílem vybudovat Infrastrukturu pro prostorové informace v 
Evropském společenství podle směrnice INSPIRE 2007/2/ES směřují ke splnění svých cílů. 

Výsledky této veřejné konzultace se využijí i při průběžném hodnocení politiky INSPIRE, které, jak 
stanoví směrnice, je třeba provést 7 let po jejím vstupu v platnost. Výsledky hodnocení politiky 
budou předloženy Evropskému parlamentu a Radě v roce 2014 a mohou vést k modifikaci politických 
opatření s ohledem na měnící se prostředí, tak aby stávající přístup efektivněji sloužil splnění 
původních cílů iniciativy INSPIRE.  

Konzultace používá dotazník, s jehož pomocí se shromáždí informace a názory na směrnici INSPIRE 
z co nejširší škály zdrojů: od vlád, poskytovatelů a uživatelů údajů z veřejného sektoru, komerčních 
i nekomerčních uživatelů a dalších zainteresovaných stran.  

Kontext, působnost a status směrnice INSPIRE 

Iniciativa INSPIRE se začala vytvářet v roce 2001, aby se při vytváření politik snáze zavedl přístupu 
založený na znalostech, který byl prosazován v šestém akčním programu pro životní prostředí 
na období 2002-2012. Pro realizaci politiky založené na znalostech jsou přitom klíčové kvalitní 
informace a účast informované veřejnosti.   

Významná část všech informací, které používají a vzájemně si mezi sebou vyměňují  jak orgány 
veřejné správy, tak i veřejnost (včetně soukromého a akademického sektoru), souvisí s určitou 
lokalitou, tedy místem nebo oblastí na Zemi. Kvalita těchto informací závisí na dostupnosti 
„prostorových dat“, která se získávají v určité lokalitě a k této lokalitě se vztahují (tzv. georeferenční 
data). Většina údajů o životním prostředí, jako jsou hodnoty naměřených emisí, výsledky pozorování 
biologické rozmanitosti nebo údaje o kvalitě životního prostředí, má prostorový charakter.  

V zájmu poskytování informací relevantních pro dané politiky je často třeba environmentální data 
kombinovat s jinými typy zeměpisných údajů, jako je např. využívání půdy a její pokrytí, správní 
hranice, nadmořská výška, informace o hydrologických a dopravních sítích, budovách, výrobních 
závodech, veřejných službách, oblastech řízení a oblastech s povinností podávat zprávy 
(např. chráněná území) atp. V kontextu politiky životního prostředí mají rovněž význam geofyzikální 
údaje, např. meteorologické, geologické, pedologické, jakož i sociálně ekonomické údaje, 
např. hustota obyvatelstva, katastrální údaje a statistiky týkající se odpadů. 

Programy a opatření stanovené v tematických environmentálních právních předpisech a v politikách, 
které mají dopad na životní prostředí (jako je zemědělství, doprava, územní rozvoj atd.), většinou 
zahrnují zmírnění rizik vyplývajících ze společenských tlaků na životní prostředí nebo z přírodních či 
lidmi způsobených hrozeb, které mohou vést ke katastrofám (se změnou klimatu jako rozhodujícím 
faktorem). 



Například údaje o kvalitě ovzduší a meteorologických podmínkách, kombinované s dopravními údaji, 
údaji o umístění průmyslových, městských a zemědělských zdrojů emisí, údaji o počtu obyvatel 
a epidemiologickými údaji, jsou nezbytné k posouzení zdravotních dopadů znečištění ovzduší. Tak je 
možné identifikovat zdroje znečištění a stanovit podle toho cíle snížení emisí v případě politik, které 
mají dopad na kvalitu ovzduší. 

Například informace o povodňových rizicích se získávají kombinací údajů o využívání půdy, 
nadmořské výšce a pedologických údajů s meteorologickým a hydrologickým pozorováním povodí, 
jakož i s údaji o počtu obyvatel. Tímto způsobem lze zjistit, kdo a co je nejvíce ohroženo, 
a přizpůsobit tomu příslušné plány. 

Nicméně rozsáhlý sběr faktografických informací a veřejné konzultace provedené v rámci přípravy 
směrnice INSPIRE odhalily řadu významných překážek, které brání širšímu využití prostorových údajů 
potřebnému pro politiku životního prostředí a politiky, které mají na životní prostředí dopad. 

Například 97 % účastníků veřejné konzultace se shodlo na tom, že na všech úrovních, od místní až po 
evropskou: 

1. prostorová data často chybí nebo nejsou úplná 
2. popis (dokumentace) dostupných prostorových dat je často neúplný 
3. soubory prostorových dat často nelze vzájemně kombinovat 
4. systémy vyhledávání a využívání prostorových dat a systémy pro přístup k těmto datům 
často fungují izolovaně a/nebo nejsou kompatibilní 
5. sdílení a opětovnému využití existujících prostorových dat brání kulturní, institucionální, 
finanční a právní překážky 

Tato situace má přímý dopad na úspěšnost provádění politik, jak ukázal průzkum zaměřený 
na problémy, na které narazily studie hodnocení vlivu na životní prostředí. Tento průzkum za pět 
nejčastějších problémů označil: 

1. problémy ohledně přístupu ke stávajícím údajům (70 %). 
2. problémy zjistit, které údaje jsou k dispozici (56 %) 
3. údaje, které jsou potřeba, nejsou k dispozici (51 %) 
4. soubory dat od různých dodavatelů nejsou kompatibilní (47 %) 
5. existující data nemají dostatečnou kvalitu (47 %) 

Více než polovina respondentů v roce 2003 uvedla, že tyto problémy ovlivnily jejich práci takto: 

1. nižší úroveň přesnosti popisu dopadů 
2. větší nejistota ohledně rozsahu zjištěných dopadů 
3. vyšší náklady na studie posouzení dopadu na životní prostředí a strategického dopadu 

 
Směrnice INSPIRE, která vstoupila v platnost dne 15. května 2007, stanoví, že se tyto otázky mají 
vyřešit vytvořením infrastruktury, v níž se prostorová data a služby potřebné pro environmentální 
politiku a politiky, které mají dopad na životní prostředí (rozdělené do 34 témat uvedených 
v přílohách I, II a III směrnice): 
 

1. sdílejí mezi veřejnými orgány na všech úrovních státní správy (i přeshraničním 
způsobem) v zájmu veřejných úkolů, které mají dopad na životní prostředí, a to bez 
omezení v místě použití  

2. dokumentují za pomoci harmonizovaných metadat 



3. dají snadno vyhledat, jsou dobře zobrazitelné a přístupné prostřednictvím internetových 
aplikací pro občany i orgány veřejné správy 

4. se strukturují podle společných prostorových dat a specifikací služeb v oblasti IKT 
systémů orgánů veřejné správy 

Je třeba poznamenat, že INSPIRE se nezabývá problémem chybějících nebo neúplných prostorových 
dat, jelikož nevyžaduje sběr nových údajů. 

Prováděcí harmonogram opatření stanovených směrnicí INSPIRE a jejími prováděcími pravidly 
(nařízení a rozhodnutí Komise) k prováděcím plánu končí až v roce 2020. 

Do prosince 2013 nicméně už členské státy mají: 

1. provést směrnici INSPIRE do svých vnitrostátních právních předpisů a zavést příslušné 
struktury a mechanismy pro koordinaci příspěvků všech subjektů na různých úrovních 
veřejné správy, které mají zájem o infrastrukturu pro prostorové informace  

2. stanovit opatření týkající se sdílení (přístupu, výměny a používání) souborů prostorových 
dat a služeb na nich založených mezi orgány veřejné správy zpřístupnit tuto možnost i 
veřejným orgánům jiných členských států, orgánům a institucím EU za harmonizovaných 
podmínek a orgánům zřízeným na základě mezinárodních dohod, jejichž stranami jsou 
EU a členské státy, pro účely aktivit, které mohou mít vliv na životní prostředí 

3. zdokumentovat všechny datové soubory, které spadají do 34 témat směrnice INSPIRE 
s harmonizovanými metadaty 

4. poskytnout vyhledávací, zobrazovací, stahovací a transformační služby 
5. začít poskytovat nově získaná nebo restrukturovaná data na základě přílohy I podle 

harmonizovaných specifikací směrnice INSPIRE (ostatní datové soubory podle přílohy I  
je třeba harmonizovat do roku 2017) 
 

Prováděcí pravidla (specifikace dat) pro témata dat uvedených v příloze II a III byla přijata v létě roku 
2013 a budou realizována během příštích sedmi let. Jsme proto v polovině provádění směrnice 
o infrastruktuře INSPIRE. Mnoho prvků a služeb má být již zavedeno, nicméně většina práce 
na uspořádání dat v IT systémech členských států (z hlediska zkvalitnění automatizovanějšího 
přístupu a interoperability údajů a služeb obecně) je teprve třeba realizovat.   


