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 Kde je definována myšlenka národních sad? 

 Jaká byla činnost TPS DATA v roce 2014? 

 Kdo se přihlásil k roli gestora pro jednotlivá 
témata? 

 Jaké jsou termíny pro splnění kompletních 
povinností gestora? 

 Závěr 
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Kde je definována 
myšlenka 

národních sad? 
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 Stanovení v Základních tezích strategie 
implementace INSPIRE (schváleno 18.6.2014 
vedením MŽP), zdroj: 

http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/TEZE_strategie_INSPIRE_schvaleno.pdf  

 

http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/TEZE_strategie_INSPIRE_schvaleno.pdf
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Jaká byla činnost 
TPS DATA v roce 

2014? 
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 Stanovení gestora tématu Dopravní sítě 
(TN) 
◦ Proběhlo několik společných jednání 

 22.1.2014 na ČÚZK za účasti mnoha organizací 

 23.5.2014 na MD za účasti MD, ČÚZK, … 

 25.8.2014 na MD za účasti MD a ČÚZK 

 30.9.2014 na MD za účasti MD, ČÚZK, ŘSD 
(Ředitelství silnic a dálnic), SŽDC (Správa železniční a 
dopravní cesty), ŘLP (Řízení letového provozu) a SPS 
(Státní plavební správa) 

◦ Vytvořeny „matching tables“ 

◦ MD přijalo roli gestora 
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 Stanovení gestora tématu Dopravní sítě 
(TN) 
◦ Z dalších jednání se jeví jako výhodné 

publikovat národní sadu TN ze ZABAGED (ZÚ) 
s využitím dat ŘSD.  

◦ Vyjasňují se významy některých objektů a 
atributů.  

◦ Do jaké podrobnosti jít u silniční dopravy? 
Publikovat místní komunikace, polní a lesní 
cesty? 

◦ Převezme ČÚZK (ZÚ) roli gestora za téma TN? 



9 

 Stanovení gestora tématu Chráněná 
území (PS) 
◦ Proběhlo společné jednání 

 27.8.2014 na MŽP za účasti MŽP, MZE a ČÚZK 

 další jednání zorganizovalo MŽP za účasti MK 

◦ Výsledky budou prezentovány na 
jednání KOVIN 5.12.2014 

◦ Přijme MŽP roli gestora za téma PS? 
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 Téma Vodstvo (HY) 
◦ Proběhlo společné jednání 

 27.8.2014 na MŽP za účasti MŽP, MZE a ČÚZK 

 ČÚZK (ZÚ) x MŽP řeší problém s přebíráním 
identifikátoru vodního toku, zajišťuje Ing. 
Šidlichovský (ZÚ) 

◦ ČÚZK (ZÚ) se přihlásilo k roli gestora.  

◦ Z dalších jednání mezi ČÚZK (místopředseda Ing. 

Karel Štencel) a MZE (náměstek Ing. Zdeněk Adamec) vyplývá, 
že MZE zvažuje převzít roli gestora za téma 
HY, bude projednáno na KOVIN 5.12.2014 

◦ Přijme MZE roli gestora za téma HY? 
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 Stanovení gestorů témat z přílohy II a III 
◦ Proběhlo jednání TPS DATA 21.8.2014 na ČÚZK 

 Účast ČÚZK, ČGS, NPÚ, … 

 Jako gestor se přihlásil ČÚZK a ČGS 

 Jako spolugestor se hlásí MO (nadmořská výška, 
ortofotografické zobrazení), ČGS (Oblasti ohrožené 
přírodními riziky) a ČBÚ prostřednictvím ČGS/Geofond 
(Oblasti ohrožené přírodními riziky) 

◦ Mimo jednání se k roli gestora přihlásilo ČSÚ 
pro témata Statistické jednotky  a Rozložení 
obyvatelstva - demografie 

◦ Kdo přijme roli gestora za další téma? 
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Kdo se přihlásil k 
roli gestora pro 

jednotlivá témata? 



13 

1. Souřadnicové referenční systémy 

2. Systémy geografických souřadnic. sítí 

3. Zeměpisná jména 

4. Územní správní jednotky 

5. Adresy 

6. Parcely 

7. Dopravní sítě  

8. Vodstvo 

9. Chráněná území 
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10. Nadmořská výška 

11. Krajinné pokrytí 

12. Ortofotografické znázornění 

13. Geologie 
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14. Statistické jednotky 

15. Budovy 

16. Půda 

17. Využití území 

18. Lidské zdraví a bezpečnost 

19. Veřejné služby a služby veřejné správy 

20. Zařízení pro sledování ŽP 

21. Výrobní a průmyslová zařízení 
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22. Zemědělská a akvakulturní zařízení 

23. Rozložení obyvatelstva - demografie 

24. Správní oblasti/chráněná 
pásma/regulovaná území a jednotky 
podávající hlášení 

25. Oblasti ohrožené přírodními riziky 

26. Stav ovzduší 

27. Zeměpisné meteorologické prvky 

28. Zeměpisné oceánografické prvky 
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29. Mořské oblasti 

30. Bioregiony 

31. Stanoviště a biotopy 

32. Rozložení druhů 

33. Energetické zdroje 

34. Nerostné suroviny 
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Jaké jsou termíny pro 
splnění kompletních 
povinností gestora? 
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 Co se stane, když nedodržíme 
termíny pro publikaci některého 
tématu?  

 Existují nějaké sankce pro 
poskytovatele, pro Českou republiku? 

 

◦ Čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů EU? 



21 

Závěr 
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 Schválení známých gestorů na KOVIN 

 Stanovení zbývajících gestorů u témat 
přílohy I 

 Hledání dalších gestorů u témat 
přílohy II a III 
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„Snažíme se poskytovatele probudit“ 

Vladimír Fanta, CENIA 

 

„Budeme muset změnit typ budíku“ 
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Děkuji za pozornost 
 

 

Ing. Petr Souček, Ph.D. 

petr.soucek@cuzk.cz  
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