
a vy v roce



Monitoring 2020



Výsledky 
Monitoringu 2020 
jsou velmi dobré



10.11.2020 
proběhl webinář 
k metadatům 2.0



Nahrávka semináře

Návody

Prezentace

12.11.2020 byly 
dostupné školicí 
materiály



Měsíc práce pro 
převod metadat do 
nové verze 2.0



2019

2020

Předvádějící
Poznámky prezentace
Datové sady – úbytek (VÚV sloučilo data za povodí Dunaj, Odra, Labe do jedné sady).�
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Geoportál budovaný v roce 2022…



Geoportál budovaný v roce 2022…



???!!

Geoportál budovaný v roce 2022…



Spolupráce UX a UI designerem

Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/



KÓD UX UI



Geoportál 2.0 
nebyl od září 
2020 projednán
vedením MŽP











Seznam témat
https://geoportal.gov.cz/web/guest/seznam-temat/



Číslo 
přílohy



Číslo 
tématu



Zkratka 
tématu



EU stránka 
tématu



Každé INSPIRE téma má 
svou samostatnou 
stránku s dokumenty, 
XSD schématy, datovými 
modely, číselníky.



Specifikace 
a mapovací 
tabulky



Karta 
tématu



Přehled o stavu harmonizace 
jednotlivých témat se seznamem 
jeho poskytovatelů





Základní informace



Název datové sady k tématu



Součásti datové sady k tématu



Informace o datech



Detail 
datového 
modelu



EU 
geoportál







Legislativní proces pozastaven
Nové mezirezortním připomínkovém řízení - podzim 2021

Draft nové vyhlášky

Novela 123/1998 Sb.



Evropská INSPIRE konference 
proběhne v říjnu 2021



Evropská INSPIRE konference 
proběhne v říjnu 2021 v Dubrovníku





+



Praha, CAMP   5.- (6.)10. 2021
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