Povinnosti povinných subjektů ze zákona 123/198 Sb.
§
11a

odst.
1

Text
Povinné subjekty prostřednictvím
geoportálu zpřístupňují data odpovídající
alespoň jednomu z témat uvedených v
prováděcím právním předpise, která
povinné subjekty tvoří, přijímají, spravují
nebo aktualizují.

4

Služby založené na prostorových datech
jsou služby vyhledávací, prohlížecí,
stahování dat, transformační a služby
umožňující spuštění služeb.
Vyhledávací služby umožňují vyhledání
prostorových dat a služeb založených
na prostorových datech podle alespoň
těchto vyhledávacích kritérií nebo jejich
kombinací:
a) klíčová slova,
b) klasifikace prostorových dat a služeb
založených na prostorových datech,
c) kvalita a platnost prostorových dat,
d) stupeň souladu s technickými
požadavky,
e) zeměpisná poloha,
e) zeměpisná poloha,
g) povinný subjekt a jiný poskytovatel
prostorových dat, kteří vytváří, spravují,
aktualizují a distribuují prostorová data a
služby založené na prostorových datech.
Metadata zahrnují informace o
a) souladu prostorových dat s
technickými požadavky,
b) podmínkách pro přístup k
prostorovým datům a službám
založených na prostorových datech a
jejich používání,
c) kvalitě a platnosti prostorových dat,
d) povinných subjektech a jiných
poskytovatelích prostorových dat, kteří
vytvářejí, spravují, aktualizují a
distribuují prostorová data a služby
založené na prostorových datech,
e) omezení přístupu a o důvodech
takového omezení.
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Vysvětlení
Prostorová data povinných subjektů
musí být zpřístupněna na Národním
geoportálu INSPIRE (NGI).
Zpřístupnění dat zajistí MŽP pro
povinné subjekty, které nemají vlastní
geoportál, nebo přímo povinný subjekt
pomocí síťových služeb.
Vyjmenovává druhy INSPIRE síťových
služeb. Na NGI zajišťuje MŽP, na
ostatních portálech zajišťují jejich
provozovatelé.
Vyhledávací služba na NGI vyhledává
minimálně podle těchto kriterií, stejně
tak musí vyhledávací služba povinných
poskytovatelů. Detaily v Nařízení
Komise 976/2009 a souvisejících
technických pokynech.

Metadata dat zpřístupněných na NGI
obsahují informace z bodů a) až e),
stejně tak metadata dat na portálech
povinných poskytovatelů. Detaily v
Nařízení Komise 1205/2008 a
souvisejících technických pokynech.
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Povinný subjekt zpřístupňuje data v
souladu s technickými požadavky bez
podání žádosti.
Obdobně zpřístupňuje data jiný
poskytovatel prostorových dat. Pro
zpřístupňování dat z geoportálu se
nepoužijí ustanovení § 3 až 7 a § 9.
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Obce zpřístupňují data, pouze pokud
tvorbu těchto dat ukládá zvláštní právní
předpis. V případě územně členěných
statutárních měst a hlavního města
Prahy se věta první použije obdobně pro
městské obvody nebo městské části.
Územně členěná statutární města a
hlavní město Praha zpřístupňují data
odpovídající alespoň jednomu z témat
uvedených v prováděcím právním
předpise bez omezení.
Povinnost zpřístupňovat data má pouze
pořizovatel prostorových dat, nikoliv
držitel jejich kopií. Pořizovatelem
prostorových dat se rozumí povinný
subjekt, který prostorová data sám
vytváří nebo nechává vytvořit jiným
subjektem pro účely výkonu veřejné
správy. Pokud pořizovatel prostorových
dat přijímá prostorová data od jiného
subjektu, zpřístupňuje prostorová data v
souladu s autorskými právy.
Povinný subjekt a jiný poskytovatel
prostorových dat k jimi pořízeným
prostorovým datům a službám
založeným na prostorových datech
vytvářejí a aktualizují metadata, která
předávají na geoportál.
Povinný subjekt a jiný poskytovatel
prostorových dat jsou povinni zajistit, že
prostorovým datům jimi zpřístupněným
na geoportál odpovídají metadata k nim
vytvořená.
Prováděcí právní předpis stanoví lhůty,
ve kterých musí povinný subjekt a jiný
poskytovatel prostorových dat vytvořit
metadata k jim pořízeným prostorovým
datům a službám založeným na
prostorových datech.
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Technické požadavky = Nařízení
Evropské komise, která jsou postupně
vydávána.
Bez podání žádosti – informace,
kterých se týká zákon 123/1998 Sb.
jsou poskytovány na základě písemné
žádosti (dle § 3, 7 a 9), prostorová data
jsou zpřístupňována.
Pokud jiný zákon ukládá obcím tvorbu
nějakých údajů/informací a obce tyto
informace nechávají tvořit/zpracovat
jako prostorová data, jsou pak tato data
tzv. povinná. Typický případ je datová
vrstva funkční využití území jako
součástí územního plánu, jehož tvorbu
ukládá Stavební zákon.

Povinné subjekty, které dnes na svých
infrastrukturách zpřístupňují i data
jiných povinných subjektů, nejsou
povinnými subjekty vůči NGI. Pouze
ten, kdo je tvůrcem (pořizovatelem) dat,
má tuto povinnost.

Datové sady na NGI jsou
zpřístupňovány pouze s metadaty,
která jsou aktualizována vždy, když je
aktualizována datová sada na NGI.

To, že je určitá datová sada
zobrazována se správnými (aktuálními)
metadaty, je odpovědnost povinného
subjektu.
Vyhláška 103/2010 Sb. určuje termín
24.12.2010 pro data přílohy I. a II. a
24.12.2013 pro data přílohy II. a III.
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Povinné subjekty vedou evidenci o
veřejném využívání jimi vytvářených,
spravovaných, přijímaných nebo
aktualizovaných prostorových datech a
zpřístupňují ji Ministerstvu životního
prostředí. Způsob vedení evidence a
zpřístupňování stanoví prováděcí právní
předpis. Evidence je předávána
Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím služby na geoportálu
vždy do konce února za předchozí
kalendářní rok.
Povinnost uchovávat neaktuální
prostorová data mají ty povinné
subjekty, které neuchovávají prostorová
data podle zvláštního právního
předpisu12a); metadata k neaktuálním
prostorovým datům povinné subjekty
zpřístupňují na geoportál. Způsob
uchovávání neaktuálních prostorových
dat a zpřístupňování metadat k
neaktuálním prostorovým datům stanoví
prováděcí právní předpis.

11c

1

2

Data zpřístupněná prostřednictvím
geoportálu jsou veřejně přístupná
dálkovým přístupem.
Povinný subjekt a jiný poskytovatel
prostorových dat zpřístupňují data na
základě nevýhradní licenční nebo
podlicenční smlouvy (dále jen „licenční
smlouva“) podle zvláštního právního
předpisu12b), jejíž návrh je součástí jím
zpřístupňovaných metadat.
Pokud povinný subjekt nebo jiný
poskytovatel nepředá jako součást
metadat návrh licenční smlouvy,
zpřístupňují se prostorová data a služby
založené na prostorových datech na
základě vzorové licenční smlouvy,
kterou Ministerstvo životního prostředí
uveřejní na geoportálu.
Licenční smlouva obsahuje zejména: a)
až f).

Využívání dat povinných subjektů,
jejichž zobrazování zajišťuje MŽP,
sleduje MŽP v rámci monitoringu NGI.
Povinné subjekty, které provozují
vlastní geoportály, sledují požadované
ukazatele sami a jednou ročně jejich
souhrn předávají na NGI. Ukazatele
sledované v rámci monitoringu popisuje
vyhláška 103/2010 Sb., příloha č. II. Za
rok 2009 budou tyto údaje předávány v
souboru XLS, od roku 2011 bude na
NGI existovat nástroj pro předávání
těchto údajů.
Zvláštní právní předpis je: Zákon č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Ty povinné
subjekty, které uchovávají neaktuální
data dle tohoto zákona, je takto
uchovávají nadále, pouze zpřístupňují
metadata těchto dat. Protože v
současné době je připravován návrh
zákona o digitálním archivu, který by
podle názoru MŽP měl zohlednit i
zacházení s neaktuálními prostorovými
daty, bude vyhláška vydána pouze v
případě, pokud se tak nestane.
Dálkovým přístupem = po internetu a
všem.
Součástí metadat je licenční smlouva.
Poskytovatel bude vyzván k jejímu
uložení při ukládání metadat na
geoportál/případně při registraci
katalogové služby (pro poskytovatele,
kteří mají své katalogy).
Pokud povinný subjekt nebo jiný
poskytovatel nevyplní nepovinnou
položku "licenční smlouva", bude k jeho
datům automaticky přiřazena obecná
licenční smlouva pro data poskytovaná
z NGI.Tato licenční smlouva může
sloužit i jako vzor smlouvy pro
poskytovatele, kteří nemají zkušenosti s
licencováním dat.
Minimální doporučené body, které by
měla obsahovat každá licenční
smlouva.
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Prostorová data a služby založené na
prostorových datech mohou být
zpřístupněny za úplatu, pokud dále není
stanoveno jinak. Prostorová data
povinných subjektů a jiných
poskytovatelů prostorových dat
odpovídající tématům v prováděcím
právním předpise a služby založené na
prostorových datech mohou být
zpoplatněny částkou, která nepřesáhne
minimální výši nezbytnou k zajištění
potřebné kvality a zpřístupňování
prostorových dat a služeb založených na
prostorových datech.
Vyhledávací a prohlížecí služby
založené na prostorových datech včetně
dat jsou zpřístupňovány bezplatně. Data
zpřístupněná prohlížecími službami
založenými na prostorových datech
mohou být ve formě zabraňující
opětovnému využití pro obchodní účely.
V případě průběžně aktualizovaných dat
velkého objemu lze zpoplatnit i
prohlížecí služby založené na
prostorových datech; v takovém případě
se odstavec 3 věta druhá použije
obdobně. Rozsah průběžně
aktualizovaných dat velkého objemu
stanoví prováděcí právní předpis.
Každý může pro placení úhrad za
zpřístupněná prostorová data a služby
založené na prostorových datech využít
službu elektronického obchodu na
geoportálu. Služby elektronického
obchodu na geoportálu lze využít i pro
úhradu nákladů spojených s pořízením
kopií, opatřením technických nosičů dat
a s odesláním žadateli.
Orgány veřejné správy, státní
příspěvkové organizace a organizační
složky státu zřízené nebo založené
ministerstvy pro plnění úkolů, které mají
vliv na životní prostředí, mají k
prostorovým datům povinných subjektů,
která odpovídají tématům uvedeným v
prováděcím právním předpisu a jsou
zpřístupněna na geoportálu, bezplatný
přístup v plném rozsahu.

Poskytování dat může být zpoplatněno,
v dalších odstavcích jsou vyjmenovány
výjimky, kdy musí být provedeno
zdarma.

Forma zabraňující opětovné využití =
"vodotisk".
Vyhledat a zobrazit data musí být vždy
umožněno zdarma. Pouze prohlížení
dat "velmi velkého objemu, která jsou
průběžně aktualizována" může být
zpoplatněno (např. data
meteorologická).

Data zpřístupněná na NGI mohou být
při stahování zaplacena v
elektronickém obchodě na NGI nebo v
elektronickém obchodě na
geoportálech poskytovatelů. V
elektronickém obchodě je možno
uhradit i media, na kterých jsou data
vydávána apod.
Povinné subjekty poskytují data
INSPIRE zpřístupněná na NGI
uvedeným organizacím zdarma. Netýká
se dat, která jsou zpřístupněna
dobrovolně nad rámec témat v
přílohách, netýká se dat jiných
poskytovatelů.
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Pro přístup institucí, orgánů, agentur
Evropských společenství, orgánů veřejné
správy jiných členských zemí Evropské
unie k prostorovým datům povinných
subjektů, pokud tato data slouží k plnění
jejich povinností podávat zprávy podle
předpisů Evropských společenství
týkajících se životního prostředí, se
použije odstavec 6 obdobně.
Přístup orgánů zřízených mezinárodními
dohodami, jejichž smluvními stranami jsou
Evropská společenství a členské státy, k
prostorovým datům povinných subjektů je
možný na základě vzájemnosti a
rovnoprávnosti, pokud tato prostorová data
slouží k plnění jejich úkolů, které by mohly
mít vliv na životní prostředí.
Přístup veřejnosti k prostorovým datům
prostřednictvím vyhledávacích služeb lze
omezit, pokud je to v zájmu veřejné
bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo
ochrany mezinárodních vztahů.

Přístup k prostorovým datům
zpřístupněným prostřednictvím
prohlížecích služeb, služeb stahování dat,
transformačních služeb a služeb
umožňujících spuštění služeb založených
na prostorových datech lze omezit
orgánům veřejné správy z důvodů
uvedených ve větě první a přístup
veřejnosti i z důvodů uvedených v § 8
odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a) až c).
Přístup veřejnosti je možné omezit, pouze
pokud veřejný zájem na omezení přístupu
převažuje nad veřejným zájmem na
zpřístupnění prostorových dat.
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Stejně jako odstavec 6. Týká se např.
Evropské komise, Evropského
parlamentu, Evropské rady, Eurostatu
apod. Dále upravuje Nařízení 268/2010.

Stejně jako odstavec 6. Týká se
mezinárodních organizací.

Povinným subjektům nebo jiným
poskytovatelům provozujícím vlastní
geoportály může být nařízeno, aby z
vyjmenovaných důvodů omezili
veřejnosti vyhledávací službu. U NGI
provede MŽP. V praxi platí, že u těchto
dat veřejnost nevyhledá jejich metadata,
orgány veřejné správy ano.
K dalším službám lze omezit přístup
obdobně z důvodů např. ochrana
utajovaných informací (§ 8 zákona
123/1998). Platí, že u takto omezených
dat nemůže veřejnost vyhledat ani
orgány veřejné správy vyhledat
metadata.

Pokud škoda, která by mohla vzniknout
zveřejněním dat, převažuje nad užitkem
z toho, že jsou data zveřejněna, mohou
být data také omezena (např. zvláštní
případy ochrany přírody).
Prostorová data o emisích do životního
prostředí nemohou být omezena.

Na základě důvodů uvedených v § 8 odst.
1 písm. a), b) a d) a § 8 odst. 2 písm. a) a
b) nelze omezit přístup k informacím o
emisích do životního prostředí.
Omezení přístupu provede povinný subjekt Toto omezení provede správce NGI
nebo jiný poskytovatel prostorových dat v nebo provozovatelé vlastních
případě prostorových dat umístěných na
geoportálů.
internetových rozhraních zpřístupněných
prostřednictvím geoportálu.

