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Změna klimatu Kontaminace prostředí Šesté vymírání druhů

Trojitá environmentální krize



Co s tím?
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Hledání řešení 
problémů 
pomocí 
konceptuálního 
modelování, 
systémové 
dynamiky a 
integrované 
analýzy 
scénářů



Data v rezortu životního prostředí

• Obrovské množství datových 
zdroju

• Více než 50 informačních 
systémů

• Od specifických specializovaných 
dat po obecné informace

• Od dynamicky se měnících dat 
po statické sady

• … říkal někdo EOS?
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NERP
Národní Enviromentální Reportingová Platforma

Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu 

datových sad v rezortu životního prostředí

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059 

V rámci projektu vzniká síť spolupracujících organizací 
podílejících se na enviromentálním reportingu





Od ISSaR ke STaR

• Nejdřív jsme publikovali na webu (složené) 
indikátory = několik grafů nad různými tabulkami = 
obraz toho, co je ve Zprávě o životním prostředí 
včetně struktury

• + dobrá orientace podle struktury publikace (koho to 
zajímá?)

• - stejná data se opakují v různých kontextech (opravy, 
aktualizace na několika místech)

• Indikátory jsme „rozbili“ na elementární 
indikátory – tematicky a z pohledu dimenzí 
konzistentní datové sady. 

• Univerzální použití pro všechny skupiny uživatelů

• Struktura vhodná pro OD
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Od ISSaR ke STaR

• Jednotlivé indikátory jsme opatřili 
štítky pro jednodušší orientaci. 

• Otázka – volné, nebo tematické štítky? 
Rozhodli jsme se pro tematické štítky z 
klasifikačního slovníku GEMET. 

• Datové sady i metadata se vkládají 
přes vstupní portál. Sada metadat 
je konfigurovatelná

• K datům se veřejnost dostane přes 
webový portál envirometr.cz

• Jednotlivé záznamy typicky obsahují 
vizualizaci (graf, mapa), metadata a 
soubor .csv ke stažení
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Od CKAN k .json-ld

• CKAN nevyhovuje současným 
požadavkům na rozhraní DCAT-AP, ani 
není uživatelsky přívětivý

• Pro vkládání, ukládání a správu 
datových sad a metadat jsme proto 
vytvořili aplikaci Dataport

• Metadata a url datové sady jsou 
přístupná přes API

• Podle referenční implementace MV 
vzniká LKOD pro publikaci OD (.json-ld
bez uživatelského rozhraní)

• Rozhraní na NKOD podle OFN (DCAT-
AP CZ)
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Kdo je vlastníkem našich 
dat?

• CENIA vytváří indikátory nad daty 
získávanými asi od 70 poskytovatelů

• Z povahy dat získáváme typicky úřední 
dílo, nebo prostá data, které podle 
autorského zákona umožňují volné 
šíření bez omezení

• V rámci projektu NERP se snažíme s 
poskytovateli dat uzavřít smlouvu, která 
kromě obsahu spolupráce (datové sady 
a termíny) řeší práva užití

• Tam, kde máme právní jistotu, budou 
data publikována jako otevřená data 
(bez omezení, nebo CC BY4.0)
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Envirometr

Web pro data o 
životním prostředí

www.envirometr.cz
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http://www.envirometr.cz/


SDG-data

Web pro data o 
udržitelném rozvoji

www.sdg-data.cz
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http://www.sdg-data.cz/


CZEKOMETR

Aplikace pro 
simulaci tlaku na 
životní prostředí v 
čase

www.envirometr.cz/czekometr
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http://www.envirometr.cz/czekometr.cz
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Děkujeme 
za 

pozornost
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