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                   VI. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 
Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1372 ze dne 19. srpna 2019, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud 
jde o sledování a podávání zpráv  
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 
o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících 
s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a 
Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení 
Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS (Text s 
významem pro EHP) 
 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 
 

Obsah 

§ 11e písm. 
e) 

§ 11e 

 

Ministerstvo životního prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí  

 

e) nejpozději 31. března každého 

kalendářního roku zpřístupňuje výsledky 

sledování o stavu infrastruktury na 

geoportálu, 
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Článek 8  Zveřejnění výsledků sledování Výsledky sledování 
požadované podle čl. 21 odst. 1 směrnice 2007/2/ES 
se nejpozději do 31. března každého roku zveřejní s 
ohledem na stav zavádění infrastruktury pro 
prostorové informace k 15. prosinci předcházejícího 
roku. Výsledky se aktualizují alespoň jednou ročně. 

§ 11e písm. 
f) 

§ 11e 

 

Ministerstvo životního prostředí 

 

32019R1010 

 

Článek 4 
odst. 1 

Směrnice 2007/2/ES se mění takto: 

1) Článek 21 se mění takto: 
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Ministerstvo životního prostředí  

f) do 31. března každého kalendářního 

roku zveřejňuje aktualizovanou 

souhrnnou zprávu podle 21 odst. 2 

Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2007/2/ES; aktualizují se pouze 

takové položky, u nichž došlo od 

předchozího zveřejnění ke změnám, 

a) v odstavci 2 se úvodní text nahrazuje tímto: 

„2.   Do 31. března každého roku členské státy 
zveřejní, v případě potřeby aktualizovanou, 
souhrnnou zprávu. Tyto zprávy zveřejní útvary 
Komise, jimž je nápomocna Evropská agentura 
pro životní prostředí; zprávy zahrnují souhrnné 
popisy:“; 

b) odstavec 3 se zrušuje. 
  

§ 15a písm. 
e) 

„§ 15a  

 

Zmocnění k vydání prováděcích 

právních předpisů  

 

 Ministerstvo životního prostředí 

stanoví vyhláškou  

  

e) ukazatele pro souhrnnou zprávu o 

sledování stavu infrastruktury 

prostorových dat.“. 

32019D1372 Článek 3 až 
článek 7 

Článek 3 Sledování dostupnosti prostorových dat 
a služeb 1.Ke zjištění počtu souborů prostorových 
dat a služeb založených na prostorových datech se 
použijí tyto ukazatele: a) počet souborů prostorových 
dat, pro něž existují metadata („DSi1,1“); b) počet 
služeb založených na prostorových datech, pro něž 
existují metadata („DSi1,2“). 2.Ke zjištění počtu 
souborů prostorových dat, které již členský stát 
používá pro podávání zpráv Komisi podle právních 
předpisů v oblasti životního prostředí, se použije tento 
ukazatel: počet souborů prostorových dat, jejichž 
metadata obsahují klíčové slovo z registru 
poskytnutého Komisí, které uvádí, že soubor 
prostorových dat se používá pro podávání zpráv 
podle právních předpisů v oblasti životního prostředí 
(„DSi1,3“). 23.8.2019 L 220/2 Úřední věstník 
Evropské unie CS (5)COM(2017) 312 final. 
(6)SWD(2017) 230 final; úplný seznam je uveden v 
příloze 1 tohoto dokumentu (oddíl 8.1). 3.Ke zjištění 
počtu souborů prostorových dat, které pokrývají 
území regionu nebo státu, se použijí tyto ukazatele: 
a) počet souborů prostorových dat, jejichž metadata 
obsahují klíčové slovo z registru poskytnutého 
Komisí, které uvádí, že soubor prostorových dat 
pokrývá území regionu („DSi1,4“); b) počet souborů 
prostorových dat, jejichž metadata obsahují klíčové 
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slovo z registru poskytnutého Komisí, které uvádí, že 
soubor prostorových dat pokrývá území státu 
(„DSi1,5“).  

Článek 4 Sledování shody metadat s nařízením 
Komise (ES) č. 1205/2008 (7) Ke zjištění 
procentního podílu metadat pro soubory prostorových 
dat a služby založené na prostorových datech, jež 
členské státy zveřejňují prostřednictvím 
vyhledávacích služeb podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2007/2/ES a jež jsou v souladu s nařízením 
(ES) č. 1205/2008, pokud jde o metadata, se použijí 
tyto ukazatele: a) počet souborů prostorových dat, 
jejichž metadata jsou v souladu s nařízením (ES) č. 
1205/2008, násobený stem a dělený počtem souborů 
prostorových dat, pro něž existují metadata, jak 
vyplývá z ukazatele „DSi1,1“ („MDi1,1“); b) počet 
souborů prostorových dat, jejichž metadata jsou v 
souladu s nařízením (ES) č. 1205/2008, násobený 
stem a dělený počtem služeb založených na 
prostorových datech, pro něž existují metadata, jak 
vyplývá z ukazatele „DSi1,2“ („MDi1,2“).  

Článek 5 Sledování shody souborů prostorových 
dat s nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 (8) o 
interoperabilitě Ke zjištění procentního podílu 
souborů prostorových dat, jež jsou v souladu s 
nařízením (EU) č. 1089/2010, pokud jde o 
interoperabilitu sad prostorových dat, se použijí tyto 
ukazatele: a) počet souborů prostorových dat, jež 
jsou v souladu s nařízením (EU) č. 1089/2010, 
násobený stem a dělený počtem souborů 
prostorových dat, jak vyplývá z ukazatele „DSi1,1“ 
(„DSi2“); b) počet souborů prostorových dat 
odpovídajících tématům uvedeným v příloze I 
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směrnice 2007/2/ES, jež jsou v souladu s nařízením 
(EU) č. 1089/2010, vynásobený stem a dělený 
počtem souborů prostorových dat odpovídajících 
tématům uvedeným ve zmíněné příloze („DSi2,1“); c) 
počet souborů prostorových dat odpovídajících 
tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES, 
jež jsou v souladu s nařízením (EU) č. 1089/2010, 
násobený stem a dělený počtem souborů 
prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným 
ve zmíněné příloze („DSi2,2“); d) počet souborů 
prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným 
v příloze III směrnice 2007/2/ES, jež jsou v souladu s 
nařízením (EU) č. 1089/2010, násobený stem a 
dělený počtem souborů prostorových dat 
odpovídajících tématům uvedeným ve zmíněné 
příloze („DSi2,3“).  

Článek 6 Sledování zpřístupnění souborů 
prostorových dat prostřednictvím prohlížecích 
služeb a služeb stahování dat Ke zjištění 
procentního podílu souborů prostorových dat, jež jsou 
přístupné prostřednictvím prohlížecích služeb 
uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 
2007/2/ES a prostřednictvím služeb stahování dat 
podle písmene c) uvedeného ustanovení, se použijí 
tyto ukazatele: a) počet souborů prostorových dat, pro 
něž jsou k dispozici prohlížecí služby a služby 
stahování dat, násobený stem a dělený počtem 
souborů prostorových dat, jak vyplývá z ukazatele 
„DSi1,1“ („NSi2“); 23.8.2019 L 220/3 Úřední věstník 
Evropské unie CS (7)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 (Úř. věst. L 326, 
4.12.2008, s. 12). (8)Nařízení Komise (EU) č. 
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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 (Úř. věst. 
L 323, 8.12.2010, s. 11). b) počet souborů 
prostorových dat, pro něž je k dispozici prohlížecí 
služba, násobený stem a dělený počtem souborů 
prostorových dat, jak vyplývá z ukazatele „DSi1,1“ 
(„NSi2,1“); c) počet souborů prostorových dat, pro něž 
je k dispozici služba stahování dat, násobený stem a 
dělený celkovým počtem souborů prostorových dat, 
jak vyplývá z ukazatele „DSi1,1“ („NSi2,2“).  

Článek 7 Sledování shody síťových služeb s 
nařízením Komise (ES) č. 976/2009 (9) Ke zjištění 
procentního podílu síťových služeb uvedených v čl. 
11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES, jež jsou v souladu s 
nařízením (ES) č. 976/2009, pokud jde o síťové 
služby, se použijí tyto ukazatele: a) počet síťových 
služeb, jež jsou v souladu s nařízením (ES) č. 
976/2009, násobený stem a dělený celkovým počtem 
souborů síťových služeb („NSi4“); b) počet 
vyhledávacích služeb, jež jsou v souladu s nařízením 
(ES) č. 976/2009, násobený stem a dělený celkovým 
počtem souborů vyhledávacích služeb („NSi4,1“); c) 
počet prohlížecích služeb, jež jsou v souladu s 
nařízením (ES) č. 976/2009, násobený stem a dělený 
celkovým počtem prohlížecích služeb („NSi4,2“); d) 
počet služeb stahování dat, jež jsou v souladu s 
nařízením (ES) č. 976/2009, násobený stem a dělený 
celkovým počtem služeb stahování dat („NSi4,3“); e) 
počet transformačních služeb, jež jsou v souladu s 
nařízením (ES) č. 976/2009, násobený stem a dělený 
celkovým počtem transformačních služeb („NSi4,4“). 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32019D1372 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1372 ze dne 19. srpna 2019, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde 
o sledování a podávání zpráv  

32019R1010 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o 
sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s 
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