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1. V § 2 písm. f) až i) znějí:
„f) metadaty informace, které popisují prostorová data nebo služby
založené na prostorových datech a které umožňují jejich
vyhledávání, třídění a používání;
g) infrastrukturou pro prostorová data prostorová data a služby
založené na prostorových datech, síťové služby a technologie,
metadata, technické požadavky, dohody o sdílení přístupu k
prostorovým datům a službám založeným na prostorových
datech a jejich využívání, mechanismy, procesy a postupy
koordinace, zavedené, provozované nebo zpřístupněné v
souladu s tímto zákonem a sledování, využívání prostorových
dat a služeb založených na prostorových datech;
h) interoperabilitou možnost kombinace prostorových dat a
vzájemné komunikace mezi službami založenými na
prostorových datech bez opakovaných ručních zásahů tak, aby
bylo dosaženo soudržného výsledku a aby byla zvýšena
přidaná hodnota prostorových dat a služeb založených na
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(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

32007L0002 čl. 3

Obsah

Pro účely této směrnice se rozumí:
1) „infrastrukturou pro prostorové informace“
metadata, soubory prostorových dat a služby
založené na prostorových datech; síťové služby
a technologie; dohody o sdílení, přístupu a
používání; a mechanismy, procesy a postupy
koordinace a sledování zavedené, provozované
nebo zpřístupněné v souladu s touto směrnicí;
2) „prostorovými daty“ data, jež přímo nebo
nepřímo odkazují na určitou polohu nebo
zeměpisnou oblast;
3)
„souborem
prostorových
dat“
identifikovatelná skupina prostorových dat;
4) „službami založenými na prostorových
datech“ možné formy zpracování prostorových
dat obsažených v souborech prostorových dat
nebo souvisejících metadat prostřednictvím

prostorových datech;

počítačové aplikace;

i) zpřístupňováním dat zpřístupňování prostorových dat a metadat
neomezenému okruhu subjektů prostřednictvím
1. poskytování prostorových dat a metadat na geoportál (§
11a) z vlastního internetového rozhraní s využitím služeb
založených na prostorových datech v souladu s technickými
požadavky, nebo
2. předávání prostorových dat a metadat v souladu
s technickými požadavky na geoportál (§ 11a).“.
2. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje středníkem a
doplňují se písmena j) a k), která včetně poznámky pod čarou č. 16
znějí:
„j) technickými požadavky požadavky, které obsahují minimální
výkonnostní požadavky na služby založené na prostorových
datech a zajišťují soudržnost prostorových dat, stanovené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie16) upravujícími
pravidla pro vytvoření a aktualizaci metadat, monitorování a
podávání zpráv, služby založené na prostorových datech,
interoperabilitu a harmonizaci prostorových dat a služeb
založených na prostorových datech a pro přístup k
prostorovým datům a službám;
k) službami založenými na prostorových datech možné formy
zpracování prostorových dat nebo souvisejících metadat
prostřednictvím počítačové aplikace.“.
----16)

Například nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se
metadat, nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se
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5) „geoobjektem“ abstraktní zobrazení jevu
reálného světa související s určitou polohou
nebo zeměpisnou oblastí;
6) „metadaty“ informace, které popisují
soubory prostorových dat nebo služby založené
na prostorových datech a které umožňují jejich
vyhledávání, třídění a používání;
7) „interoperabilitou“ možnost kombinace
souborů prostorových dat a vzájemné
komunikace mezi službami bez opakovaných
ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo
soudržného výsledku a aby byla zvýšena
přidaná hodnota souborů prostorových dat a
služeb založených na prostorových datech;
8) „geoportálem INSPIRE“ internetová stránka
nebo podobné rozhraní zajišťující přístup ke
službám uvedeným v čl. 11 odst. 1;
9) „orgánem veřejné správy“:
a) vláda nebo jiný orgán veřejné správy, včetně
veřejných poradních subjektů na vnitrostátní,
regionální nebo místní úrovni,
b) každá fyzická nebo právnická
vykonávající funkci veřejné správy
vnitrostátních právních předpisů,
zvláštních povinností, činností nebo
které se vztahují k životnímu prostředí a

osoba
podle
včetně
služeb,

c) každá fyzická nebo právnická osoba, která je
odpovědná veřejnosti nebo vykonává veřejnou
funkci nebo poskytuje veřejné služby ve vztahu
k životnímu prostředí, řízená subjektem nebo

osobou spadající pod písmena a) nebo b).

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o
síťové služby, nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES,
pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám
prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za
harmonizovaných podmínek, nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23.
listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb
prostorových dat.“

Bod 3

V § 11a odstavec 1 zní:

Členské státy mohou stanovit, že za orgány
veřejné správy se pro účely této směrnice
nepovažují jejich instituce nebo subjekty, pokud
jednají v soudní nebo zákonodárné funkci;
10) „třetí stranou“ fyzická nebo právnická
osoba, jež není orgánem veřejné správy.

32007L0002 čl. 4 odst. 1

„(1) Ministerstvo životního prostředí spravuje geoportál, který
je informačním systémem veřejné správy a je přístupný
prostřednictvím portálu veřejné správy. Povinné subjekty
prostřednictvím geoportálu zpřístupňují data odpovídající alespoň
jednomu z témat uvedených v prováděcím právním předpise, která
povinné subjekty tvoří, přijímají, spravují nebo aktualizují a která
spadají do oblasti úkolů veřejné správy. Ministerstvo životního
prostředí zpřístupní na geoportálu veškeré informace o údajích,
kódech a technických klasifikacích, které jsou nezbytné k zajištění
souladu s technickými požadavky.“.

1. Tato směrnice upravuje soubory prostorových
dat, které splňují tyto podmínky:
a) vztahují se k oblasti, ve které stát má nebo
vykonává svrchovaná práva;
b) jsou v elektronické podobě;
c) jsou drženy:
i) orgánem veřejné správy, přičemž byly
orgánem veřejné správy vytvořeny nebo přijaty,
nebo jsou tímto orgánem spravovány nebo
aktualizovány a spadají do oblasti jeho
veřejných úkolů,
ii) třetí stranou, jíž byla síť zpřístupněna v
souladu s článkem 12, nebo jejich jménem;
d) týkají se jednoho nebo více témat uvedených
v přílohách I, II nebo III.

čl. 10 odst. 1

1. Členské státy zajistí zpřístupnění veškerých
informací, včetně údajů, kódů a technických
klasifikací nezbytných k souladu s prováděcími
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pravidly podle čl. 7 odst. 1, orgánům veřejné
správy nebo třetím stranám za podmínek, jež
neomezí jejich použití k tomuto účelu.
Bod 4

V § 11a odst. 4 úvodní část ustanovení zní:

32007L0002 čl. 11 odst. 1

„Součástí služeb založených na prostorových datech jsou síťové
služby, kterými jsou služby“.

1. Členské státy zřídí a provozují síť
následujících služeb určených pro soubory
prostorových dat a služby založené na
prostorových datech, pro které byla v souladu s
touto směrnicí vytvořena metadata:
a) vyhledávací služby umožňující vyhledání
souborů prostorových dat a služeb založených
na prostorových datech na základě obsahu
odpovídajících metadat a umožňující zobrazení
obsahu metadat;
b) prohlížecí služby umožňující alespoň
zobrazit, procházet, přiblížit/oddálit, posouvat
nebo
překrývat
zobrazitelné
soubory
prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a
jakýkoli další významný obsah metadat;
c) služby stahování dat umožňující stažení
úplných souborů prostorových dat nebo jejich
částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý
přístup k nim;
d) transformační služby umožňující, aby
soubory prostorových dat byly transformovány
za účelem dosažení interoperability;
e) služby umožňující spuštění služeb založených
na prostorových datech.
Tyto služby zohlední příslušné uživatelské
požadavky a umožní snadné užívání, přístup
veřejnosti a dostupnost prostřednictvím
internetu
nebo
jiného
vhodného
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telekomunikačního prostředku.
Bod 5

V § 11a odst. 4 písmeno e) zní:

32007L0002 Čl. 11 odst. 1 1. Členské státy zřídí a provozují síť
následujících služeb určených pro soubory
„e) spouštěcí, které umožňují spuštění služeb založených na
prostorových dat a služby založené na
prostorových datech uvedených v písmenech a) až d).“.
prostorových datech, pro které byla v souladu s
touto směrnicí vytvořena metadata:
a) vyhledávací služby umožňující vyhledání
souborů prostorových dat a služeb založených
na prostorových datech na základě obsahu
odpovídajících metadat a umožňující zobrazení
obsahu metadat;
b) prohlížecí služby umožňující alespoň
zobrazit, procházet, přiblížit/oddálit, posouvat
nebo
překrývat
zobrazitelné
soubory
prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a
jakýkoli další významný obsah metadat;
c) služby stahování dat umožňující stažení
úplných souborů prostorových dat nebo jejich
částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý
přístup k nim;
d) transformační služby umožňující, aby
soubory prostorových dat byly transformovány
za účelem dosažení interoperability;
e) služby umožňující spuštění služeb založených
na prostorových datech.
Tyto služby zohlední příslušné uživatelské
požadavky a umožní snadné užívání, přístup
veřejnosti a dostupnost prostřednictvím
internetu
nebo
jiného
vhodného
telekomunikačního prostředku.

Bod 6

V § 11a odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a o
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32007L0002 Čl. 5 odst. 2

2. Metadata zahrnují informace o:

výši úhrady podle § 11c odst. 3 a 4, pokud je požadována“.

Bod 7

Bod 10

Bod 11

Bod 12

písm. b)

V § 11b odst. 2 větě první se za slovo „tvorbu“ vkládají slova „,
32007L0002 Čl. 4 odst. 6
shromažďování nebo šíření“.

V § 11c odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Za zpřístupnění
prostorových dat povinných subjektů a jiných poskytovatelů
prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v prováděcím
právním předpise a služeb založených na prostorových datech
může být požadována úhrada ve výši, která nepřesáhne minimální
výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování
prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.“.

b) podmínkách pro přístup k souborům
prostorových dat a službám založeným na
prostorových datech a jejich používání, a
popřípadě o odpovídajících poplatcích;
6. Odchylně od odstavce 1 upravuje tato
směrnice soubory prostorových dat držené
orgánem veřejné správy, který působí na
nejnižší úrovni veřejné správy v členském státě,
nebo jeho jménem pouze v případě, že tento
členský stát přijal právní předpisy vyžadující
jejich sběr nebo šíření.

32007L0002 Čl. 14 odst. 2 2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy
umožnit, aby orgán veřejné správy poskytující
službu podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uplatňoval
poplatky, pokud tyto poplatky zajišťují
zachování a údržbu souborů prostorových dat a
zachování odpovídajících služeb založených na
datech, zejména v případech velmi velkých
objemů pravidelně aktualizovaných dat.

V § 11c odst. 4 se slova „V případě průběžně aktualizovaných dat
32007L0002 Čl. 14 odst. 2
velkého objemu lze zpoplatnit i prohlížecí služby založené na
prostorových datech;“ nahrazují slovy „V případě průběžně
aktualizovaných dat zejména velkého objemu lze požadovat úhradu
i za prohlížecí služby založené na prostorových datech, pokud tato
úhrada slouží k zajištění zachování a údržby prostorových dat a
zachování odpovídajících služeb založených na prostorových
datech;“.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy
umožnit, aby orgán veřejné správy poskytující
službu podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uplatňoval
poplatky, pokud tyto poplatky zajišťují
zachování a údržbu souborů prostorových dat a
zachování odpovídajících služeb založených na
datech, zejména v případech velmi velkých
objemů pravidelně aktualizovaných dat.

V § 11c odstavec 6 zní:
32007L0002 Čl. 17 odst. 2 2. Opatření uvedená v odstavci 1 předem
„(6) Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace a
vylučují jakákoli omezení, která by v místě
organizační složky státu mají pro účely plnění svých úkolů, které
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mohou mít vliv na životní prostředí, k prostorovým datům a ke
službám založeným na prostorových datech poskytovaným orgány
veřejné správy, které odpovídají tématům uvedeným v prováděcím
právním předpisu a jsou zpřístupněny na geoportálu, bezplatný
přístup v plném rozsahu. Orgány veřejné správy, státní příspěvkové

Bod 15

organizace a organizační složky státu si vyměňují a využívají tato data a
služby pro plnění svých úkolů, které mohou mít vliv na životní
prostředí.“.
V § 11d odstavec 2 se věta třetí nahrazuje větou „Přístup veřejnosti

je možné omezit pouze v nezbytně nutných případech, převažuje-li
zájem na omezení přístupu nad veřejným zájmem na zpřístupnění
prostorových dat“.

užívání mohla vést ke vzniku praktických
překážek pro sdílení souborů prostorových dat a
služeb založených na prostorových datech.

32007L0002 Čl. 13 odst. 2 2. Důvody omezení přístupu stanovené v
odstavci 1 se vykládají restriktivním způsobem
a s přihlédnutím k veřejnému zájmu, kterému je
poskytnutím přístupu k informacím v daném
případě vyhověno. V každém z jednotlivých
případů je třeba poměřit veřejný zájem, kterému
je zpřístupněním dat vyhověno, se zájmem
přístup k těmto informacím omezit nebo
podmínit. Členské státy nemohou na základě
odst. 1 písm. a), d), f), g) a h) omezit přístup k
informacím o emisích do životního prostředí.

Číslo předpisu EU (kód CELEX)

Název předpisu EU
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