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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí (CENIA)  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

1. července 2021 

Implementace práva EU: ano, adaptace a dodatečná transpozice 

1. 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. 

2. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1372, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES. 

3. Úprava transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 
14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském 
společenství (dále jen „směrnice INSPIRE“) 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem novelizace je uvést do souladu českou legislativu pro oblast monitoringu a reportingu 

s legislativou na evropské úrovni, a zároveň tím snížit počet povinností, které povinné subjekty 

musí plnit. 

Dále změna týkající se koordinace má za cíl podpořit roli MŽP jako národního koordinátora 
a instituce odpovědné za implementaci, a jmenovitě definovat povinné poskytovatele, kteří se 
na realizaci podílí. Uvedení koordinátorů témat přímo do zákona má za cíl podpořit dotčené 
poskytovatele s cílem zpřístupnit tzv. národní datovou sadu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Nová ustanovení v zákoně ruší povinnosti v oblasti monitoringu a reportingu a zpřesňují 
povinnosti v oblasti koordinace. Povinné subjekty již podle základních ustanovení platného 
zákona č. 123/1998 Sb. fungují a povinnosti jsou ve velké míře plněny. 

V některých tématech dat nedocházelo ke stoprocentnímu zapojení povinných subjektů. Tyto 
případy neplnění jsou ČR vytýkány ze strany Evropské komise. Novela zákona tedy přiřazuje 
ke každému INSPIRE tématu povinný subjekt, který téma koordinuje s cílem zpřístupnit tzv. 
národní datovou sadu. 
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Jednorázové náklady na vybudování a zajištění provozu infrastruktury prostorových dat 
INSPIRE v souvislosti s určením koordinátorů za jednotlivé okruhy dat jsou odhadovány na 
228 mil. Kč a celkové každoroční náklady jsou odhadovány na 34,5 mil. Kč/rok. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  

  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  

Díky automatizovanému vyplňování monitoringu z metadat krajů dojde k mírnému snížení 

administrativní zátěže s odhadovanou úsporou cca 50 – 100 tis. Kč/rok celkem ve všech 

krajích ČR.  

Naopak v oblasti zpřístupňování dat, kde dochází k drobným změnám oproti současné praxi, 

zůstane administrativní zátěž na obdobné úrovni jako doposud, avšak protože náklady 

na činnosti spojené s implementací INSPIRE dosud nebyly uznávány, vznikají de facto nově 

administrativní náklady na přípravu dat k publikaci pro INSPIRE (19 200 Kč/kraj/rok), a dále 

náklady na související softwarové vybavení (46 000 Kč/kraj/rok). Celkové roční náklady 

ve všech krajích ČR tedy činí 912 800 Kč/rok. 

3.5 Sociální dopady: Ne  

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne  

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 

Důvody pro zpracování novelizace zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí jsou dva. Prvním z nich je změna dvou legislativních dokumentů na evropské úrovni, 

na jejichž základě je třeba uvést do souladu platný zákon a z něho vycházející vyhlášku 

č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním 

prostředí. Druhým důvodem je potřeba legislativně ukotvit praxi, která na národní úrovni 

funguje již deset let na základě dohod v rámci Koordinačního výboru pro INSPIRE. 

Novelizace prováděné mezi roky 2009 a 2015 byly vždy vyvolané pouze na základě požadavku 

některého „vnějšího“ subjektu (jednou na základě výtek EU k transpozici, podruhé z důvodů 

uvedení do souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Obě tyto novelizace neumožňovaly „otevřít“ 

zákon i v jiných ustanoveních. Aktuálně byla již zhruba rok nutnost novelizace v oblasti 

koordinace projednávána v koordinačním výboru pro INSPIRE (dále jen „KOVIN“), v průběhu 

roku 2019 proběhlo několik připomínkových kol a schůzek. Body v oblasti koordinace jsou 

připraveny jako konsolidované znění. 

 

Změny v návaznosti na nové právní předpisy EU: 

V roce 2019 bylo vydáno 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 (dále jen „nařízení 2019/1010“) novelizující několik 

reportingových směrnic a směrnici INSPIRE. Podstatou tohoto nařízení je sjednocení 

reportingových povinností, které jsou prováděny s využitím prostorových dat. Tyto směrnice 

a nařízení upravují stávající povinnosti při zpracování a poskytování reportingových dat tak, 

aby byly v souladu s povinnostmi, které je nutné plnit i při implementaci směrnice INSPIRE. 

Samotná směrnice INSPIRE je tímto nařízením pak upravena v bodech stanovujících roční 

monitoring indikátorů popisující implementaci a tříletý reporting celkového stavu infrastruktury 

INSPIRE v ČR. Aktivita ročního monitoringu je v současné verzi zákona uvedena jako 

„sledování“, reporting pak jako „podávání zpráv“. V praxi a v evropských dokumentech se však 

vždy mluví o monitoringu a reportingu, tyto termíny jsou používány i v této zprávě. 

Zároveň bylo v roce 2019 se zavedením nového způsobu sběru indikátorů pro monitoring 

a reporting vydáno i nové prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1372, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o monitorování a podávání zpráv. 

Některá ustanovení z tohoto rozhodnutí jsou promítnuta do novelizovaného zákona, většina 

z nich bude upravena novelizací vyhlášky č. 103/2010, o provedení některých ustanovení 

zákona o právu na informace o životním prostředí. 
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Ostatní změny: 

Gestorem za směrnici INSPIRE je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), avšak bez činnosti 

dalších orgánů veřejné moci, krajů a obcí není MŽP samo schopné požadavky zajistit. 

Spolupráce s ostatními povinnými subjekty, kteří zajišťují praktickou implementaci požadavků 

vyplývajících ze směrnice, je základní podmínkou. Povinné subjekty již podle základních 

ustanovení platného zákona č. 123/1998 Sb. fungují a povinnosti jsou ve velké míře plněny, 

avšak v některých tématech dat však nedochází ke stoprocentnímu zapojení povinných 

subjektů a MŽP jsou tak ze strany Evropské komise vytýkány případy neplnění. Tuto situaci 

má novela zákona vyřešit tím, že ke každému INSPIRE tématu bude přesně uveden povinný 

subjekt, který téma koordinuje s cílem zpřístupnit tzv. národní datovou sadu. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Výchozím dokumentem je Směrnice INSPIRE, povinnosti z ní jsou součástí zákona 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a vyhlášky č. 103/2010 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí. Další 

sadou dokumentů jsou nařízení ke Směrnici INSPIRE, která vycházela postupně od roku 2008 

a stanovují povinnosti pro oblast metadat, datových sad, síťových služeb a sdílení dat. 

Nařízení platí v plném znění, byla pouze překládána do češtiny. Povinnosti z nich plynoucí 

dále zpřesňovaly to, co v roce 2009 „rámcově“ stanovil zákon. Proto implementace povinností 

probíhala několik let přesně podle nařízení a navazujících technických pokynů bez nutnosti 

novelizace. Povinnosti mezi členy KOVIN byly rozděleny Strategií implementace INSPIRE, 

povinné subjekty, členové KOVIN, si mezi sebou vzájemně rozdělili koordinaci a kontrolu 

plnění jednotlivých témat.  

Některá nařízení byla od doby vstupu v platnost novelizována. Základními dokumenty jsou: 

 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, 

 Nařízení Komise (ES) č. 976/2009, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby, nařízení Komise (EU) 

č. 1088/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování 

dat a transformační služby a nařízení komise č. 1311/2014, kterým se mění nařízení 

č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat, 

 Nařízení Komise (EU) č. 268/2010, 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 a  

 Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat 

a služeb prostorových dat, č. 102/2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde 

o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat, nařízení Komise 

(EU) č. 1253/2013, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb 

prostorových dat a nařízení Komise (EU) č. 1312/2014, kterým se mění nařízení 
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č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, 

pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat. 

Při transpozici Směrnice INSPIRE v ČR byl novelizován také zákon č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, který 

stanovuje základní datové zdroje pro potřeby infrastruktury INSPIRE.  

S tématy INSPIRE uvedenými v Příloze I Směrnice bezprostředně souvisí zákon č. 111/2009 

Sb., o základních registrech, mezi které patří i registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

(RÚIAN), jehož správcem je ČÚZK. Od 1. 7. 2012 zajišťuje RÚIAN závazná referenční 

prostorová data pro orgány veřejné správy v České republice. Tento registr je také zdrojem 

dat pro následující témata příloh Směrnice INSPIRE: příloha I: Adresy, Správní jednotky, 

Katastrální parcely; příloha III: Budovy. Tato témata jsou z RÚIAN pokrývána plně. Částečně 

je pak RÚIAN zdrojem dat pro témata přílohy I: Zeměpisná jména, Chráněná území a Dopravní 

sítě. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Praktickou implementaci požadavků vyplývajících ze směrnice provádějí povinné subjekty, 

kterými jsou: 

1. Ministerstvo životního prostředí 

2. Ministerstvo zemědělství 

3. Ministerstvo dopravy 

4. Ministerstvo obrany 

5. Ministerstvo pro místní rozvoj 

6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

7. Ministerstvo zdravotnictví 

8. Ministerstvo vnitra 

9. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

10. Ministerstvo kultury 

11. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

12. Český úřad zeměměřický a katastrální 

13. Český statistický úřad 

14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

15. Český báňský úřad 

16. krajské úřady a obce s rozšířenou působností, které tvoří územní plány 

17. vlastníci technické infrastruktury 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Prvním cílem novelizace je uvést do souladu českou legislativu pro oblast monitoringu 

a reportingu s legislativou na evropské úrovni, a zároveň tím snížit počet povinností, které 

povinné subjekty musí plnit. 
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Dále změna týkající se koordinace má za cíl podpořit roli MŽP jako národního koordinátora 

a instituce odpovědné za implementaci, a jmenovitě definovat povinné poskytovatele, kteří se 

na realizaci podílí. Uvedení koordinátorů témat přímo do zákona má za cíl podpořit dotčené 

poskytovatele s cílem zpřístupnit tzv. národní datovou sadu. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Změny, které vyplývají ze změn EU legislativy v oblasti monitoringu a reportingu je nutné 

implementovat, tak aby česká legislativa byla uvedena do souladu s evropskou. Nové změny 

v oblasti monitoringu a reportingu jsou pro povinné poskytovatele do jisté míry pasivní. 

Z důvodu efektivnějšího způsobu sběru informací, které jsou získávány automatizovaně 

z publikovaných metadat, v této oblasti pro poskytovatele povinnosti ubývají. Není tedy 

očekáváno riziko související s neplněním nových povinností. Avšak změny jako takové musí 

být transponovány. 

V rámci implementace regulace jsou rizika spatřována pouze v oblasti neplnění povinností 

v souvislosti s naplněním koordinační role některých povinných subjektů. Cílem tohoto 

koordinovaného přístupu mají být zejména harmonizované datové sady podle témat 

vyjmenovaných v příloze zákona. Rok 2020 je rokem, kdy mají být provedeny poslední kroky 

a činnosti vedoucí k úplné implementaci, tedy harmonizaci dat pokrývající všech 32 témat 

směrnice INSPIRE. Harmonizace dat je plně v odpovědnosti jednotlivých koordinátorů témat. 

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím CENIA, české informační agentury životního 

prostředí poskytuje konzultace organizacím, které jsou povinny harmonizovat, avšak není 

možné, aby s daty poskytovatelů harmonizaci fyzicky provedla. Nenaplnění této harmonizace 

může vést k postihu ze strany EU pro neplnění povinností daných směrnicí INSPIRE 

k infringementu.  

INSPIRE je infrastruktura prostorových dat, která je založena na vstupech z jiných 

informačních systémů poskytovatelů.  

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Současný stav upravuje povinnosti povinných poskytovatelů při budování infrastruktury 

pro prostorové informace. Nezohledňuje aktuální stav evropské legislativy v oblasti 

monitoringu a reportingu. Neurčuje konkrétní povinnosti v koordinaci tematických oblastí. 

2.2 Varianta 1 

Minimální variantou je provedení změn vyvolaných změnou evropské legislativy. Tedy 

všechna ustanovení týkající se budování infrastruktury pro prostorová data INSPIRE budou 

zachována, změny budou provedeny pouze v oblasti monitoringu a reportingu, tak aby byly 

v souladu s předpisy EU. 

2.3 Varianta 2 

Varianta 2 zahrnuje jak novelizaci v oblasti monitoringu a reportingu z důvodu aktualizace 

evropské legislativy, tak i návrh na efektivnější koordinaci mezi MŽP a jednotlivými povinnými 

subjekty. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

I přesto, že gestorem za směrnici INSPIRE je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), bez 

činnosti dalších orgánů veřejné moci, krajů a obcí není MŽP samo schopné požadavky zajistit. 

Někteří povinní poskytovatelé, kteří jsou definováni v zákoně obecně, ne jako konkrétní 

právnické osoby s konkrétní odpovědností, se bohužel plnění povinností vyhýbají. Jedním 

z hlavních důvodů je nulové financování, které trvá od roku 2010. Povinní poskytovatelé plní 

své povinnosti s využitím vlastních kapacit, vlastního instalovaného hardwaru. Poskytovatelé, 

kteří nemají možnost „skrýt“ plnění INSPIRE povinností mezi vlastní činnosti, tyto povinnosti 

prostě neplní, případně plní jen omezeně. 

Spolupráce s ostatními povinnými subjekty je základní podmínkou. Důvodem je fakt, že 

zpřístupňovaná data jsou i v držení daných povinných poskytovatelů a zdrojem jsou jejich 

databáze, jejich infrastruktura, na kterou se musí MŽP spolehnout. Aktuálně je tato spolupráce 

založena prostřednictvím dlouhodobých úkolů a Strategie implementace INSPIRE 

vyplývajících z činnosti KOVIN.  

KOVIN je podle § 11 e) zákona č. 123/1998 Sb. poradním orgánem ministra životního 

prostředí. Členové KOVIN jsou zástupci ústředních správních úřadů, právnických osob 

sdružujících osoby působící v oblasti prostorových dat a právnické osoby sdružující územní 

samosprávné celky. S cílem zajistit úspěšnou a efektivní implementaci v celém rozsahu, tedy 

na území České republiky a pro všechna témata, si tak povinné subjekty, členové KOVIN, 

rozdělují některé dílčí povinnosti. Aby stejné činnosti nebyly prováděny několika poskytovateli 

najednou, neplýtvalo se zbytečně časem a finančními prostředky na činnost, kterou již 

realizoval někdo jiný, dochází do zákona č. 123/1998 Sb. k doplnění § 11 f), který se zabývá 

touto koordinací. 

 

Tabulka 1: Administrativní zátěž související s implementací směrnice INSPIRE v letech 2010-

2018 

IMPLEMENTACE Administrativní zátěž (člověkodny) 

Část implementace 2010-2012  2013-2015  2016-2018  

 IT infrastruktura (hardware a 
systémový software) 

15 962 856 

Metadata dat a síťových služeb 158 1 488 2 666 

Interoperabilita dat/harmonizace 
dat 

182 1 643 3 136 

Síťové INSPIRE služby  39 1 233 2 146 

Sledování a podávání zpráv 
(Monitoring a reporting) 

115 197 365 

Sdílení dat a síťových služeb − 22 179 

Koordinace a další související 
činnosti 

405 1 489 3 089 
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CELKEM (člověkodny) 914 7 034 12 437 

NÁKLADY CELKEM (Kč) 3 232 000 22 508 800 39 801 600 

 

Tabulka 2: Náklady související s implementací směrnice INSPIRE v letech 2010-2018 

IMPLEMENTACE Náklady v jednotlivých tříletých obdobích (Kč)* 

Část implementace 2010-2012 2013-2015 2016-2018 

IT infrastruktura (hardware a 
systémový software) 

50 177 560 10 213 543 9 371 978 

Metadata dat a síťových služeb 365 000 1 503 266 1 800 404 

Interoperabilita 
dat/harmonizace dat 

0 2 794 920 30 330 780 

Síťové INSPIRE služby 0 4 515 070 8 322 500 

Sledování a podávání zpráv 
(Monitoring a reporting) 

30 000 35 000 30 000 

Sdílení dat a síťových služeb − 0 0 

Koordinace a další související 
činnosti 

28 077 400 225 020 2 012 472 

NÁKLADY CELKEM 78 649 960 19 286 819 51 868 134 

* V nákladech nejsou zahrnuty mzdové náklady  

 

Tabulka 3: Celkové náklady související s implementací směrnice INSPIRE v letech 2010-2018 

Období Mzdové náklady Ostatní náklady Celkem 

2010-2012 3 232 000 78 649 960 81 881 960 

2013-2015 22 508 800 19 286 819 41 795 619 

2016-2018 39 801 600 51 868 134 91 669 734 

Celkem za období 

2010-2018 
65 542 400 149 804 913 215 347 313 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Směrnice INSPIRE zajistila (již před deseti lety) dostupnost dat, která před rokem 2007 

probíhala spíše na dobrovolné bázi. Situace se postupem času zlepšuje a prostorová data jsou 

dostupná i soukromému sektoru. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

V současnosti probíhají všechny aktivity související s povinnostmi ze směrnice INSPIRE podle 

stávajících úprav. Téma Využití území je plněno daty z tzv. zásad územního rozvoje (ZUR) 

shromažďovaných na krajích i za podřízené obce s rozšířenou působností. Kraje tvoří 

metadata a data zpřístupňují prostřednictvím služeb, k čemuž využívají geoportál.  
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Dopady na životní prostředí 

Směrnice INSPIRE sama o sobě má pozitivní dopady na životní prostředí, neboť svými 

principy zajistila (již před deseti lety) dostupnost dat pro tvorbu a vyhodnocování účinnosti 

politik v oblasti životního prostředí. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V rámci implementace regulace má být provedena koordinační role některých povinných 

subjektů, jejichž cílem jsou harmonizované datové sady podle témat vyjmenovaných v příloze 

zákona. Harmonizace dat je plně v odpovědnosti jednotlivých koordinátorů témat a CENIA 

poskytuje konzultace organizacím, které harmonizaci provádí. Někteří povinní poskytovatelé, 

kteří jsou definováni v zákoně obecně, a ne jako konkrétní právnické osoby s konkrétní 

odpovědností, se plnění těchto povinností vyhýbají. Jedním z hlavních důvodů je nulové 

financování, které trvá od roku 2010. Přitom celkové roční náklady související s implementací 

směrnice INSPIRE činí v posledních letech zhruba 30,56 mil. Kč/rok, z čehož jsou 13,27 mil. 

Kč/rok mzdové náklady a 17,29 mil. Kč/rok ostatní náklady. Lze předpokládat, že i v dalších 

letech budou náklady u této varianty obdobné. Povinní poskytovatelé plní své povinnosti 

s využitím vlastních kapacit, vlastního instalovaného hardwaru. Poskytovatelé, kteří nemají 

možnost „skrýt“ plnění INSPIRE povinností mezi vlastní činnosti, tyto povinnosti prostě neplní, 

případně plní jen omezeně. Nenaplnění této harmonizace může vést k postihu ze strany EU 

pro neplnění povinností daných směrnicí INSPIRE. 

U této varianty však i nadále přetrvává riziko, že se budou povinné subjekty vyhýbat plnění 

INSPIRE povinností v oblasti harmonizace dat, což může vést k infringementu ze strany 

Evropské komise. 

Z tohoto důvodu není tato varianta vhodná a nejsou dále podrobně rozebírány a hodnoceny 

některé další dopady. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Směrnice INSPIRE zajistila dostupnost dat a prostorová data jsou dostupná i soukromému 

sektoru. Dostupnost dat pro soukromý sektor zůstane ve variantě 1 stejná jako u varianty 0. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Varianta 1 má pozitivní vliv na územní samosprávné celky v podobě mírného snížení 

administrativní zátěže, a to díky automatizovanému vyplňování monitoringu z metadat krajů. 

Odhadem dojde ke snížení administrativní zátěž zhruba o 8-16 hod/rok na kraj, což znamená 

úsporu 50 – 100 tis. Kč/rok celkem ve všech krajích ČR. 

V oblasti zpřístupňování dat se situace nezmění, tzn. zůstane stejná jako u varianty 0. Téma 

„Využití území“ je v současnosti plněno daty z tzv. zásad územního rozvoje (ZUR) 

shromažďovaných na krajích i za podřízené obce s rozšířenou působností. Kraje tvoří 

metadata a zpřístupňují data prostřednictvím služeb, k čemuž využívají geoportál.  
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Dopady na životní prostředí 

Směrnice INSPIRE má pozitivní dopady na životní prostředí, neboť svými principy zajistila 

dostupnost dat pro tvorbu a vyhodnocování účinnosti politik v oblasti životního prostředí. 

Varianta 1 nemá další dopady na oblast životního prostředí. 

 

c) Varianta 2 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Někteří povinní poskytovatelé, kteří jsou definováni v zákoně obecně, a ne jako konkrétní 

právnické osoby s konkrétní odpovědností, se bohužel plnění povinností vyhýbají. Jedním 

z hlavních důvodů je nulové financování, které trvá od roku 2010. Povinní poskytovatelé plní 

své povinnosti s využitím vlastních kapacit, vlastního instalovaného hardwaru. Poskytovatelé, 

kteří nemají možnost „skrýt“ plnění INSPIRE povinností mezi vlastní činnosti, tyto povinnosti 

prostě neplní, případně plní jen omezeně. Konkrétní vyjmenování poskytovatelů napomůže 

MŽP dostát povinnostem pro EU. 

Nová ustanovení v zákoně ruší povinnosti v oblasti monitoringu a reportingu a zpřesňují 

povinnosti v oblasti koordinace. Je třeba uvést, že povinné subjekty již podle základních 

ustanovení platného zákona č. 123/1998 Sb. fungují a povinnosti jsou ve velké míře plněny. 

Povinné subjekty již od roku 2010 na zpřístupňování harmonizovaných datových sad pracují. 

Data přílohy I měla být dostupná již v roce 2017. Data příloh II a III pak v říjnu 2020. Někteří 

povinní poskytovatelé dat příloh II a III mají splněný už i termín v roce 2020. 

V některých tématech dat však nedochází ke stoprocentnímu zapojení povinných subjektů 

(např. téma Lidské zdraví a bezpečnost) a MŽP jsou tak ze strany Evropské komise vytýkány 

případy neplnění. Tuto situaci má novela zákona vyřešit tím, že ke každému INSPIRE tématu 

bude přesně uveden povinný subjekt, který téma koordinuje s cílem zpřístupnit tzv. národní 

datovou sadu. Rozdělením koordinačních rolí k jednotlivým tématům podporuje koordinátory 

témat v možnosti zadat jinému orgánu veřejné správy úkoly a ty vyžadovat. Podobně i role 

MŽP je tímto posílena, protože MŽP nemusí na všechna témata dohlížet samostatně. 

 

Tabulka 4: Přehled povinných subjektů a témat, jejichž jsou koordinátorem nebo na nichž 

spolupracují 

Povinný 

subjekt 
Témata koordinace a spolupráce Úroveň 

Ministerstvo životního prostředí 

MŽP 

Stává se koordinátorem tématu: 

I. 9. Chráněná území 

II. 2. Krajinné pokrytí 

II. 4. Geologie 

III. 7. Zařízení pro sledování životního prostředí 

III. 8. Výrobní a průmyslová zařízení 

III. 1. Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky, za 

které se podávají zprávy 

III. 12. Oblasti ohrožené přírodními riziky 

III. 13. Stav ovzduší 

Národní 
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III. 14. Meteorologické jevy 

III. 17. Bioregiony 

III. 18. Stanoviště a biotopy 

III. 19. Rozložení druhů 

III. 20. Energetické zdroje 

III. 21. Nerostné suroviny 

 

Spolupracuje na tématu: 

I. 8. Vodstvo 

III. 3. Půda 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 

 

Na tématu dále také spolupracují rezortní organizace MŽP.  

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Souhrnnou zprávu zasílá MŽP 1 x ročně do reportingové databáze 

Evropské agentury životního prostředí (EIONET) 

Ministerstvo zemědělství 

MZe 

Stává se koordinátorem tématu: 

III. 3. Půda 

III. 9. Zemědělská a akvakulturní zařízení 

 

Spolupracuje na tématu: 

I. 8. Vodstvo 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Ministerstvo dopravy 

MD 

Stává se koordinátorem tématu: 

I. 7. Dopravní sítě 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Ministerstvo obrany 

MO 

Spolupracuje na tématu: 

I.1. Souřadnicové referenční systémy 

I. 2. Systémy geografických souřadnicových sítí 

II. 3. Ortofotografické zobrazení 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR 

Stává se koordinátorem tématu: 

III. 4. Využití území 

 

Spolupracuje na tématu: 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠMT 

Spolupracuje na tématu: 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 
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Ministerstvo zdravotnictví 

MZd 

Stává se koordinátorem tématu: 

III. 5. Lidské zdraví a bezpečnost 

 

Spolupracuje na tématu: 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 

III. 11. Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky, za 

které se podávají zprávy 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Ministerstvo vnitra 

MV 

Stává se koordinátorem tématu: 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 

 

Spolupracuje na tématu: 

I. 4. Územní správní jednotky 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPO 

Spolupracuje na tématu: 

III. 20. Energetické zdroje 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Ministerstvo kultury 

MK 
Spolupracuje na tématu: 

I. 9. Chráněná území 
Národní 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV 
Spolupracuje na tématu: 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 
Národní 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČÚZK 

Stává se koordinátorem tématu: 

I. 1. Souřadnicové referenční systémy 

I. 2. Systémy geografických souřadnicových sítí 

I. 3. Zeměpisná jména 

I. 4. Územní správní jednotky 

I. 5. Adresy 

I. 6. Parcely 

I. 8. Vodstvo 

II. 1. Nadmořská výška 

II. 3. Ortofotografické zobrazení 

III. 2. Budovy 

Spolupracuje na tématu: 

I. 7. Dopravní sítě 

III. 4. Využití území 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Český statistický úřad 

ČSÚ 

Stává se koordinátorem tématu: 

III. 10. Rozložení obyvatelstva - demografie 

III. 1. Statistické jednotky 

 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTFGAZX9)



 

15 

 

Český báňský úřad 

ČBÚ 

Spolupracuje na tématu: 

III. 11. Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky, za 

které se podávají zprávy 

Národní 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚJB 

Spolupracuje na tématu: 

III. 7. Zařízení pro sledování životního prostředí  

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Národní 

Krajské úřady 

KÚ 

Spolupracuje na tématu: 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu* 

Regionální 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

ORP 

Spolupracuje na tématu: 

III. 4 

Upravuje se povinnost v oblasti monitoringu a reportingu*. 

Lokální 

Vlastníci technické infrastruktury 

VTI 
Spolupracuje na tématu: 

III. 6. Veřejné služby a služby veřejné správy 
Národní 

* Daný úřad, popř. ani jeho resortní organizace nepředávají informace o stavu infrastruktury 

prostřednictvím národního geoportálu INSPIRE. Informace jsou získávány z aktuálních 

validních metadat. 

 

Lze předpokládat, že orgánům veřejné moci, které se stanou koordinátory témat, se 

zvýší administrativní zátěž a bude potřeba navýšit jejich rozpočet. 

 

Tabulka 5: Náklady jednotlivých resortů a organizací na vybudování a zajištění provozu 

infrastruktury prostorových dat INSPIRE v souvislosti s určením koordinátorů za jednotlivé 

okruhy dat 

Resort Jednorázové náklady Každoroční náklady 

Ministerstvo životního prostředí 10 700 000 2 775 000 

Ministerstvo vnitra 150 000 000 25 000 000 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 10 000 000 3 000 000 

Český statistický úřad 110 000 406 400 

Ministerstvo dopravy 7 500 000 224 000 

Ministerstvo pro místní rozvoj 2 000 000 1 167 000 

Ministerstvo obrany 0 50 000 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 260 000 

Ministerstvo zemědělství 48 000 000 0 
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Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 
0 72 000 

Ministerstvo kultury 0 500 000 

Asociace krajů ČR 0 912 800 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 87 120 

Celkem 228 310 000 34 454 320  

* Tyto náklady byly zjištěny dotazováním členů KOVIN v srpnu až říjnu 2019. 

Jednorázové náklady na zajištění harmonizovaných datových sad INSPIRE jednotlivými 

koordinátory jsou tedy odhadovány na 228 mil. Kč a celkové každoroční náklady jsou 

odhadovány na 34,5 mil. Kč/rok. 

Orgány státní a veřejné moci, které musí spolupracovat na implementaci směrnice INSPIRE a 

stávají se touto novelizací koordinátory témat, jsou zapojeni do přípravy prostřednictvím členů 

KOVIN. Výše uvedené náklady byly zjištěny dotazováním členů KOVIN a předpokládáme, že 

tito členové projednali výši nákladů i prostředky na jejich zajištění v rámci svých úřadů.   

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Zaváděná agenda neovlivní konkurenceschopnost ČR. 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 novelizující několik 

reportingových směrnic a směrnici INSPIRE i nové prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1372, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde 

o monitorování a podávání zpráv jsou účinná v rámci celé EU a podmínky tak budou 

pro všechny členské státy EU shodné. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Směrnice INSPIRE zajistila dostupnost dat a prostorová data jsou dostupná i soukromému 

sektoru. Dostupnost dat pro soukromý sektor zůstane ve variantě 2 stejná jako u varianty 0. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Varianta 2 má oproti variantě 0 pozitivní vliv na územní samosprávné celky v podobě mírného 

snížení administrativní zátěže, a to díky automatizovanému vyplňování monitoringu z metadat 

krajů. Odhadem dojde ke snížení administrativní zátěž zhruba o 8-16 hod/rok na kraj, což 

znamená úsporu 50 – 100 tis. Kč/rok celkem ve všech krajích ČR. 

V oblasti zpřístupňování dat dojde k drobným změnám oproti současné praxi. Tato změna je 

vyvolána jednak určením koordinátorů za téma INSPIRE, se kterými by kraje nově musely 

spolupracovat, a také v souvislosti s nově platnou novelou stavebního zákona. Stavební zákon 

předpokládá vznik Národního geoportálu územního plánování. Obce s rozšířenou působností 

budou zpřístupňovat data svých územních plánů nadále krajům, kraje pak do národního 

geoportálu územního plánování a ten s využitím služeb na národní geoportál INSPIRE. Pro 

kraje zůstane pracnost na obdobné úrovni jako doposud. Protože však dosud nebyly náklady 
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na činnosti spojené s implementací INSPIRE uznávány, vznikají na krajích (staro)nově 

náklady na přípravu dat k publikaci pro INSPRE a na pořízení souvisejícího softwarového 

vybavení. Tyto náklady byly odhadnuty na 19 200 Kč/kraj/rok (administrativní zátěž na činnosti 

související s činnostmi INSPIRE), a dále udržovací náklady na software a hardware s tím 

související, které v průměru činí 46 000 Kč/kraj/rok. Celkové roční náklady pro všechny kraje 

tedy činí 912 800 Kč/rok. Přepokládáme, že zdrojem krytí, z něhož by mělo být financováno 

navýšení čistých nákladů územních samosprávných celků na výkon státní správy za oblast 

životního prostředí, by měly být prostředky na navýšení příspěvku na výkon státní správy po 

projednání s ministrem financí, viz bod II/2 usnesení vlády č. 878 ze dne 13. srpna 2007 o 

Metodice stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. Tyto náklady budou 

uplatňovány po platnosti zákona dle tohoto usnesení. 

Sociální dopady 

Návrh zákona neupravuje vztahy, které by měly dopad na rodiny či specifické sociální skupiny 

obyvatel ani jejich práva, např. sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní 

menšiny či sociálně vyloučené osoby. Návrh zákona taktéž neupravuje vztahy, které by se 

dotýkaly sociální rovnosti, pracovně právních vztahů, sociálního začleňování, sdružování, práv 

menšin, sociálního dialogu, soukromí a ochrany osobních údajů. 

Dopady na spotřebitele 

Návrh zákona nebude mít dopady na spotřebitele. 

Dopady na životní prostředí 

Návrh novely nemění současnou situaci v dostupnosti dat pro tvorbu a vyhodnocování 

účinnosti politik v oblasti životního prostředí. Tuto dostupnost zajistila směrnice INSPIRE 

svými principy již před deseti lety. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Návrh zákona neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace (ve smyslu 

antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení či znevýhodnění některé osoby z důvodu 

rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 

náboženského vyznání, víry či světového názoru), proto lze konstatovat, že navrhované řešení 

nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, včetně rovného postavení mužů a žen. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Návrh zákona nebude mít dopad na výkon státní statistické služby. Český statistický úřad je 

jedním z povinných subjektů, tedy své povinnosti vůči INSPIRE plní již od roku 2009. Stávající 

úpravou nedojde k významným změnám. Český statistický úřad se sice stává nově 

koordinátorem tématu, avšak je pro toto téma také jediným poskytovatelem. Nekoordinuje 

žádné další povinné subjekty, ani se jinému koordinátorovi ze svých činností nezodpovídá. To 

znamená, že Český statistický úřad bude pracovat ve stejném režimu jako před novelizací. 

Korupční rizika 

Návrh zákona nezakládá korupční rizika ani nemá žádné dopady na míru korupce. 
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Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh zákona nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 6: Porovnání nákladů a přínosů jednotlivých variant 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Riziko infringementu z důvodu 
nezpřístupnění tzv. národní 
datové sady 

***** 

Špatná spolupráce 
s některými povinnými 
subjekty, což brání 
zpřístupnění tzv. národní 
datové sady (výtka od 
Evropské komise) 

*** 

  

Náklady dosud vynaložené 
(v letech 2010-2018) 
na vybudování 
infrastruktury prostorových 
dat INSPIRE v souvislosti 
s určením koordinátorů za 
jednotlivé okruhy dat 
(zahrnující mzdové i 
ostatní náklady) 

215 mil. Kč 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

  

Roční náklady krajů na 
činnosti spojené 
s implementací INSPIRE 
v oblasti zpřístupňování 
dat, které kraje dělají, ale 
dosud nebyly uznávány 

912 800 
Kč/rok 

 

Sociální dopady 

 - - - - 

 Životní prostředí 

 - - - - 

Varianta 1 Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
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Riziko infringementu z důvodu 
nezpřístupnění tzv. národní 
datové sady 

***** 

Špatná spolupráce 
s některými povinnými 
subjekty, což brání 
zpřístupnění tzv. národní 
datové sady 

*** 

  
Roční (průměrné) náklady 
související s implementací 
směrnice INSPIRE 

30,56 mil. 
Kč/rok  

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Snížení administrativní 
zátěže, díky 
automatizovanému vyplňování 
monitoringu z metadat krajů 

úspora 50 – 
100 tis. 
Kč/rok 

Roční náklady krajů na 
činnosti spojené 
s implementací INSPIRE 
v oblasti zpřístupňování 
dat, které již kraje dělají, 
ale dosud nebyly uznávány 

912 800 
Kč/rok 

 

Sociální dopady 

- - - - 

Životní prostředí 

- - - - 

Varianta 2 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zajištění spolupráce 
povinných subjektů, tzn. 
zajištění zpřístupnění tzv. 
národní datové sady 

*** 

Jednorázové náklady na 
vybudování infrastruktury 
prostorových dat INSPIRE 
v souvislosti s určením 
koordinátorů za jednotlivé 
okruhy dat 

228 mil. Kč 

Ruší se povinnosti v oblasti 
monitoringu a reportingu 

*** 

Každoroční náklady na 
zajištění provozu 
infrastruktury prostorových 
dat  INSPIRE v souvislosti 
s určením koordinátorů za 
jednotlivé okruhy dat 

34,5 mil. 
Kč/rok 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Snížení administrativní 
zátěže, díky 
automatizovanému vyplňování 
monitoringu z metadat krajů 

úspora 50 – 
100 tis. 
Kč/rok 

Náklady na činnosti 
spojené s implementací 
INSPIRE v oblasti 
zpřístupňování dat, které 

912 800 
Kč/rok 
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už kraje dělají, ale dosud 
nebyly uznávány 

Sociální dopady 

- - - - 

Životní prostředí 

- - - - 

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 

U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši 

z důvodu nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit 

budoucí chování dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto 

dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování 

předpokládané a konzultované míry dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze 

zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů regulace RIA. Symboly označují 

předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v  procesu konzultací 

vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysok ý (*****). 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 2 

2. Varianta 1 

3. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 2, protože zahrnuje nutnou novelizaci z důvodů změny 

evropské legislativy, a zároveň umožňuje legislativně ukotvit spolupráci povinných subjektů 

v rámci koordinační struktury, která na národní úrovni funguje na základě dohod.  

Varianta 1 zahrnuje pouze změny vyvolané novelizací na evropské úrovni. Tyto změny jsou 

nutné, proto, aby byla uvedena do souladu česká a evropská legislativa. Zároveň je žádoucí 

proto to, aby poskytovatelům dat zbytečně netrvala povinnosti plnit monitoring prostřednictvím 

nástroje na geoportálu. U této varianty však i nadále přetrvává riziko, že se budou povinné 

subjekty vyhýbat plnění INSPIRE povinností v oblasti harmonizace dat, což může vést 

k infringementu ze strany Evropské komise. 

Varianta 0 není vhodná, neboť při její aplikaci nebude Česká republika v souladu s evropskou 

legislativou. Hrozí tedy výtka z EU ve věci netransponování novelizovaných ustanovení 

ve směrnici INSPIRE a prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1372, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o monitorování a podávání zpráv. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci regulace jako celku (povinné části plynoucí z evropské legislativy a úprava 

národní koordinace) bude i nadále odpovědné Ministerstvo životního prostředí. MŽP odpovídá 

za předání indikátorů z monitoringu do evropské reportingové sítě EIONET a za koordinaci 

na národní úrovni. Ostatní subjekty jsou povinné plnit úkoly dohodnuté v rámci koordinace. 

MŽP úkoly spojené s koordinací a implementací povinností v INSPIRE deleguje na CENIA. 

MŽP zůstává v roli předsedy Koordinačního výboru pro INSPIRE. 
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Orgány veřejné moci, které musí spolupracovat na implementaci regulace, jsou následující: 

a. Ministerstvo životního prostředí 

b. Ministerstvo zemědělství 

c. Ministerstvo dopravy 

d. Ministerstvo obrany 

e. Ministerstvo pro místní rozvoj 

f. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

g. Ministerstvo zdravotnictví 

h. Ministerstvo vnitra 

i. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

j. Ministerstvo kultury 

k. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

l. Český úřad zeměměřický a katastrální 

m. Český statistický úřad 

n. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

o. Český báňský úřad 

p. krajské úřady a obce s rozšířenou působností, které tvoří územní plány 

q. vlastníci technické infrastruktury 

 
Tento výčet zahrnuje jen orgány veřejné moci uvedené v příloze zákona. Nedílnou součástí 
seznamu organizací, které mají plnit povinnosti, jsou však i rezortní organizace výše 
uvedených institucí.  

 
Na straně státu bude podporu a „poradenství“ pro dotčené orgány veřejné moci zajišťovat 

CENIA. Toto CENIA zajišťuje od počátku implementace INSPIRE, jak ve věcech 

organizačního rázu, zpřístupňování dat prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE, tak 

i pro technické detaily implementace. 

Harmonogram je navržen pro dvě oblasti, odděleně pro povinnosti plynoucí ze zrušení 

některých povinností při monitoringu a reportingu a pro upravení povinností vedoucích 

ke koordinaci témat. 

Monitoring a reporting:  

Termín Aktivita Odpovědnost 

15.10.2019*) 
Nejzazší termín pro zpřístupnění validních metadat na Národní 
geoportál INSPIRE Povinné subjekty 

15.12.2019*) Automatické získání informací z metadat členských států EK 

02/2020 
odstranění nástroje pro sběr indikátorů z Národního geoportálu 
INSPIRE 

CENIA 

02-03/2020*) 
Připomínkování zprávy o stavu infrastruktury vygenerované 
z metadat  

Členové KOVIN 

31.3.2020*) 
Termín pro reporting do EIONET (upload souborů s výsledky 
z předešlého roku) 

CENIA 

*) povinnost, která se od roku 2020 opakuje ve stejném termínu 
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Harmonizace dat:  

Termín Aktivita Odpovědnost 

10/2020 
Nejzazší termín pro harmonizaci dat a publikace výsledku jako 
národní datové sady na Národní geoportál INSPIRE 

Koordinátoři témat 

10/2020 
Spolupráce na tvorbě národní datové sady včetně její publikace 
na Národní geoportál INSPIRE 

Povinné subjekty 
spolupracující na 
národní datové 
sadě 

Kontinuálně  
Zajišťovat publikaci národních datových sad jako zdrojů pro 
Evropskou infrastrukturu prostorových dat 

CENIA 

Kontinuálně  
Zajišťovat aktualizaci a publikaci národních datových sad jako 
zdrojů pro Evropskou infrastrukturu prostorových dat 

Koordinátoři témat 
a povinné subjekty 
spolupracující na 
národní datové 
sadě 

 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Regulace bude úspěšně naplněna, pokud za každé téma z přílohy zákona budou do Evropské 

infrastruktury pro prostorová data zpřístupněna harmonizovaná data za Českou republiku. 

Tedy musí dojít k naplnění 32 tematických datových sad, buď ze zdroje od jednoho 

poskytovatele, nebo složením dat několika poskytovatelů. Tyto datové sady musí být popsány 

metadaty a zpřístupněny k prohlížení a stahování na Národním geoportálu INSPIRE 

a na Evropském INSPIRE geoportálu. 

Data přílohy I měla být dostupná již v roce 2017. Data příloh II a III pak v říjnu 2020. Někteří 

povinní poskytovatelé dat příloh II a III mají splněný už i termín v roce 2020.  Naopak některé 

orgány veřejné moci začaly své informační systémy stavět později, je už nyní zřejmé, že 

u některých poskytovatelů dojde k harmonizaci dat později, než v roce 2020. Tuto situaci bude 

MŽP při případné kontrole ze strany EU vysvětlovat tím, že potřebné informační systémy jsou 

ve výstavbě a ke zpřístupnění dat dojde nejpozději v roce 2021. 

Účelným termínem pro přezkum by tedy měl být: 

31. 10. 2020 – kontrola všech splněných témat s harmonizovanými daty. Bude kontrolován 

seznam témat, která jsou dostupná v harmonizované formě. Bude vytvořen seznam 

chybějících dat pro kontrolu s ročním odkladem. 

31. 10. 2021 – kontrola témat podle seznamu chybějících dat 

 

7 Konzultace a zdroje dat 

Protože problematika a plnění povinností v rámci infrastruktury INSPIRE zahrnuje velké 

množství subjektů mimo rezort MŽP, je od počátku implementace, od roku 2010, zřízen 

Koordinační výbor. Jeho prostřednictvím se na další zapojené subjekty přenášejí úkoly 

a povinnosti a je kontrolováno jejich plnění. 

I tato novelizace je od počátku roku 2019 vypracovávána na základě dohody v KOVIN, kdy 

bylo zdůrazněno, že současný částečně fungující stav by bylo vhodné zavést i do zákona. 

V roce 2019 byly postupně zpracovány 4 verze, které byly představeny a diskutovány 

na schůzkách 5. 4. 2019, 26. 9. 2019 a 25. 11. 2019. Všichni členové měli možnost se 
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k několika verzím vyjádřit na jednáních i písemně. Mimo tato jednání, proběhly i schůzky v užší 

pracovní skupině, kdy se pracovalo na konkrétním znění novelizovaných ustanovení. 

 

Členové KOVIN, kteří měli možnost vyjádřit se k pracovním verzím novely: 

Stálí členové: 

 Ministerstvo životního prostředí 

 Ministerstvo vnitra 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Ministerstvo obrany 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo kultury 

 Český úřad zeměměřický a katastrální 

 Český statistický úřad 

 Asociace krajů České republiky 

 Svaz měst a obcí 

 Český báňský úřad 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 Český telekomunikační úřad 

 Česká asociace pro geoinformace 

 CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

 

Hosté: 

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 Česká geologická služba 

 Český hydrometeorologický ústav 

 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. 
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8 Seznam použitých zkratek 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČR Česká republika 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

EIONET Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí 

EU Evropská unie 

INSPIRE 
Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství 

(Infrastructure for spatial information in Europe) 

KOVIN Koordinační výbor pro INSPIRE 

MD Ministerstvo dopravy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MO Ministerstvo obrany 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MZDR Ministerstvo zdravotnictví 

MZE  Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

RIA Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment) 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

email: eva.dvorakova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 902 

 

 

Ing. Jitka Faugnerová 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: jitka.faugnerova@cenia.cz 

tel: +420 267 125 322 
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