
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 
 
AOPK ČR je jakožto správní úřad povinným subjektem ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění. Z toho postavení vyplývá AOPK ČR povinnost poskytovat informace 

v souladu s těmito zákony. Většina informací a dat (včetně povinně zveřejňovaných informací) je 

k dispozici na internetových stránkách, které AOPK ČR provozuje: 

 www stránky AOPK ČR - http://www.nature.cz 

 Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody - https://drusop.nature.cz 

 Portál ISOP - https://portal.nature.cz  

 Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti - http://chm.nature.cz 

 Soustava Natura 2000 v ČR - https://www.natura2000.cz 

 Invazní druhy – http://invaznidruhy.nature.cz 

 Poskytování dat AOPK ČR – https://data.nature.cz 
 

Nadto v průběhu roku 2020 AOPK ČR vyřídila 2468 individuálních žádostí o informace, z nichž sedm 

bylo odmítnuto. V případě nepříslušnosti AOPK ČR k vyřízení žádostí byly tyto žádosti postupovány 

příslušnému povinnému subjektu k vyřízení v souladu se zákonem. Agentura za rok 2020 eviduje 

celkem 6 odvolání proti rozhodnutím, vydaným podle těchto zákonů. V roce 2020 nebyly vydány žádné 

rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí AOPK ČR o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace. 

V průběhu roku byly poskytnuty statistické výstupy a přehledy o chráněných územích následujícím 

organizacím v ČR: Český statistický úřad, CENIA, Česká geologická služba. Na úrovni mezinárodní 

spolupráce byl v březnu odeslán pravidelný roční reporting do Common Database on Designated Areas 

(CDDA), spravované Evropskou agenturou pro životní prostředí, a to včetně geografických dat.  

Většina datových sad je nadále poskytována jako otevřená data ke stahování za podmínky dodržení 

licence „Creative Commons Uveďte původ 4.0“. Data jsou podle přístupnosti rozdělena do dvou skupin: 

1. otevřená data (velká většina), 2. data s řízeným přístupem. Pro získání přístupu k vybraným datům 

z druhé skupiny je nutno se zaregistrovat do informačních systémů AOPK ČR, část dat s řízeným 

přístupem je poskytována na základě žádosti o data a speciální datové sady jsou poskytovány na 

základě licenční smlouvy.  

Již čtvrtým rokem je v provozu webové rozhraní Poskytování dat AOPK ČR na adrese 

http://data.nature.cz, které výrazně zpřehledňuje a pro uživatele přibližuje trvale rozšiřovaný katalog 

poskytovaných dat z ISOP. Toto rozhraní výraznou měrou zjednodušuje a urychluje poskytování většiny 

spravovaných prostorových dat pod otevřenou licencí s možností exportu do oblíbených souborových 

formátů (shapefile a další). V ostatních případech je možné zde podat elektronicky žádost o výdej dat. 

Poskytována jsou data o stavu přírody v Česku a o její ochraně na národní i mezinárodní úrovni. 

V roce 2020 bylo vyřízeno 31 oficiálních žádostí o poskytnutí geografických dat mimo AOPK ČR, které 

nevyžadovaly uzavření licenční smlouvy. Bylo uzavřeno 14 licenčních smluv o poskytnutí dat z nálezové 

databáze a 12 licenčních smluv bylo uzavřeno s žadateli o data z konsolidované vrstvy ekosystémů. 

Proběhla také pravidelná předání a výměna dat dle stávajících smluv o spolupráci. 

Údaje o území pro zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) dle zákona 183/2006 Sb. a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. byly nadále z ústředí AOPK ČR poskytovány prostřednictvím 

webové aplikace pro výdej údajů o území na adrese http://uap.nature.cz. Od března 2020 je touto 

aplikací v souladu s požadavky novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb. poskytováno pro 12 údajů o 

území celkem 19 vrstev geografických dat.  
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Na základě požadavku Evropské komise a MŽP byl implementován nový metadatový profil 

v metainformačním katalogu MICKA (https://metadata.nature.cz/). Všechny metadatové záznamy 

harvestované na evropský i na národní geoportál byly upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům.  

 

AOPK ČR je povinným poskytovatelem vybraných geografických dat stanovených v příloze I a v příloze 

III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury 

pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Konkrétně se jedná o data pro témata 

I.9. Chráněná území, III.17. Bioregiony, III.18. Stanoviště a biotopy a III.19. Rozložení druhů. Data 

zpracovaná kompletně v souladu se směrnicí INSPIRE byla aktulizována dle stanoveného 

harmonogramu a zpřístupňována na stránce AOPK ČR – INSPIRE na adrese 

http://webgis.nature.cz/inspire. 

 


