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Anotácia 

      Táto diplomová práca popisuje návrh na vytvorenie metadatového profilu v súlade so 
smernicou INSPIRE a normou ČSN EN ISO 19115. Prvá čásť je teoretická, ktorá 
vychádza zo spracovanej literatúry a noriem. V úvode sú popísané základné pojmy 
a metainformačné systémy, ktoré sa vyskytujú v Českej republike. Základom pre 
vytvorenie metadatového profilu je smernica INSPIRE a norma ČSN EN ISO 19 115, 
preto sú tieto části podrobnejšie popísané. V druhej aplikačnej části je popísaná štruktúra 
a metadata Českého štatistického úradu, konkrétne z Registru sčítacích obvodov a budov. 
K vytvoreniu metadatového profilu je využitá norma ČSN CEN ISO/TS 19139, ktorá slúži 
k implementácii schématu XML. Pre lepšiu prehľadnosť je výsledný metadatový profil 
zobrazený i v UML (unifikovacom modelovacom jazyku) a textovej forme. 

      Kľúčové slová: metadata, metainformačný systém, smernica INSPIRE, ČSN EN ISO 
19115, ČSN CEN ISO/TS 19139, UML, XML. 

 

 

 

 

Summary 

      This diploma thesis describes a proposal to create the metadata profile in accordance 
with the INSPIRE directive and standard ISO 19115. The first part is theoretical, based 
on an applied literature and standards. The introduction describes the basic 
concepts and meta-information systems that exist in the Czech Republic. The basis for 
creating metadata profile is INSPIRE directive and standard ISO 19115, therefore 
this part is described more in detail. In the second part, called application part, is 
described structure and metadata of the Czech Statistical Office, in particular from the 
Register of Enumeration Districts and Buildings. To create the metadata profile is used 
standard CEN/ISO 19139, which is used for implementation of an XML schema. For 
better clarity is the resultant metadata profile also displayed in 
UML(unifying modeling language) and text form. 

      Keyword: metadata, metainformation system, Directive INSPIRE, ISO 19115, 
CEN/ISO 19139, UML, XML. 
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      1 ÚVOD 
      Každou minútou, hodinou vzniká veľké množstvo dat, ktoré vytvárajú jednotlivé 
úseky. Postupom času vznikla nedostatočná dokumentácia metadat, ktoré nám poskytujú 
veľké množstvo informácií. Dôležitou informáciou je to kto je zodpovedný za metadata a 
na koho sa môžeme obrátiť v prípade problému. Metadata môžeme ukládať v ľubovoľnom 
formáte, vhodný formát je XML (eXtensible Markup Language). Je to jednoduchý 
univerzálny jazyk. Jeho implementácia je popísaná v norme ČSN P CEN ISO/TS 19139. V 
prípade priestorových dat je dôležitá interoperabilita a harmonizácia. K ich dosiahnutiu je 
potreba sa riadiť špecifickými pravidlami – riadiť sa normami rady ISO 19xxx a smernicou 
INSPIRE. Úlohy sprístupnenia a zdieľania metadat môžeme plniť pomocou 
metainformačného systému. Medzi metainformačné systémy v Českej republike patria 
MetIS, MIcKA. Prevádzka MIDAS bola ukončená. Dňa 20/1/2011 bol spustený Český 
národný geoportál na ktorom je možné získavať rôzne informácie o INSPIRE, vyhľadávať 
metadata, prípadne skontrolovať metadata pomocou validátora.  

 

 

      2 CIELE PRÁCE 
      Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť metadatový profil pre Český štatistický 
úrad v Pardubiciach podľa smernice INSPIRE a normy ČSN EN ISO 19 115. 

 

      K dosiahnutiu cieľa je potrebné: 

• zoznámiť sa s problematikou zápisu metadat pre priestorové data 

• zoznámiť sa so štandardmi ISO 19115 a ISO 19139 

• zoznámiť sa s požiadavkami na metadata podľa smernice INSPIRE 

• zoznámiť sa s požiadavkami na metadata zo strany organizácie EUROSTAT 

• zistiť požiadavky na metadata zo strany ČSÚ 

• navrhnúť metadatový profil v súlade s INSPIRE, ISO 19115, ISO 19139 

• pripraviť profil vo forme UML diagramov, textového popisu a XML schémat 

• overiť vhodnosť navrhnutého profilu vytvorením sady metadat pre potreby  
ČSÚ Pardubice 
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      3 ZÁKLADNÉ POJMY 

      3.1 Priestorové data 
      Priestorové data (angl. Spatial data) sú data, ktoré sa vzťahujú k určitým miestam v 
priestore a pre ktoré sú na potrebnej úrovni rozlíšenia známe polohy týchto miest. [5] 

      Sú podstatnou zložkou geografických informačných systémov a aby nedochádzalo k 
duplicite dat je potreba dbať na ich priebežnú evidenciu. 

      Predovšetkým v oblasti verejnej správy je velké množstvo datových sad, ktoré sú 
vytvárané v rámci jednotlivých rezortov a oborových pracovišť ale súčasne sú využiteľné 
verejnou správou. V priebehu uplynulých desiatich rokov, ktoré sú charakteristické 
prudkým rastom GIS a vytváraním geografických dat došlo k chybám, ktoré vyplývali 
predovšetkým z neexistencie koncepcie štátu pri budovaní GIS a tvorbe dat. 

      Dôsledky: - nejednotnosť v obsahu GIS databáz 

                       - nekompatibilita dat na úrovni metodiky zberu dat, klasifikácie (domén), 
štruktúry i priestorovej presnosti 

                       - nedostatočná dokumentácia (metadat), ktorá znemožňuje automatické 
prevzatie a využitie dat a ich jednoznačnú interpretáciu [41] 

      Spracovanie priestorových dat prešlo dlhým vývojom. Pre presnú identifikáciu slúžia 
metadata. [6] 

 

      3.2 Metadata 
      Pojem metadata sa v odbornej literatúre objavil na konci sedemdesiatich rokov. Základ 
slova pochádza z gréčtiny a môže byť preložený ako „data o datach“. Technická komisia 
ISO/TC 211 (http://isotc211.org) definuje metadata ako data popisujúce obsah, kvalitatívne 
charakteristiky a ďalšie vlastnosti (geo)dat. [4] 

      Aby mohol užívateľ vyhľadávať súbory priestorových dat a služby založené na 
priestorových datach a zisťovať k akému účelu je možné ich použiť, mali by členské štáty 
poskytnúť popisy súborov priestorových dat a služieb založených na priestorových datach 
v podobe metadat. [12] 

      Metadata poskytujú informáciu o obsahu, kvalite, druhu, vytvorení a priestorovej 
informácií dat. Môžu byť uložené v ľubovoľnom formáte ako textový súbor, XML 
(Extensible Markup Language), alebo ako záznam v databáze. Vzhľadom k veľkosti 
metadat je jednoduchšie ich zdieľať ako data, ktoré popisujú. [3] 

      Vytváranie metadat je v súčasnosti vo svete geoinformačných technológií 
nepostrádateľnou činnosťou. [7] 

      Metadata pre priestorové data by mali byť spravované s využitím metainformačných 
systémov. [6]  
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      Metadata zahŕňajú informácie o: 

• súlade súborov priestorových dat s technickými požiadavkami, 

• podmienkach pre prístup k súborom priestorových dat a službám založených na 
priestorových datach a ich používaní, a prípadne o odpovedajúcich poplatkoch, 

• kvalite a platnosti súboru priestorových dat, 

• povinných subjektoch, ktoré sú poverené vytváraním, riadením, aktualizácii 
a distribúcii súborov priestorových dat a služieb založených na priestorových 
datach, 

• obmedzení prístupu verejnosti a o dôvodoch takéhoto obmedzenia. [17] 

 

      3.3 Interoperabilita a harmonizácia 
      Interoperabilita – wikipédia ju uvádza ako schopnosť rôznych systémov vzájomne 
spolupracovať, poskytovať služby a dosahovať vzájomnej súčinnosti. Je to široký pojem, 
ktorý sa používa napr. v komunikácii, politike, alebo technickej úrovni a pod. [28] 

      Harmonizácia – v oblasti práva je činnosť smerujúca k dosiahnutiu väčšej či menšej 
podobnosti v právnej úprave medzi jednotlivými štátmi. V oblasti európského práva súvisí 
so smernicami, ktoré určujú výsledok, ale prostriedky k dosiahnutiu ponechávajú na 
vnútroštátnej úprave. [26] 

      „Aby bola zaistená interoperabilita a harmonizácia všetkých témat priestorových dat, 
mali by členské štáty splniť požiadavky na spoločné datové typy, identifikáciu 
priestorových objektov, metadata pre interoperabilitu, obecný sieťový model a iné modely 
a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky témata priestorových dat. 

      S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu v rámci jedného tématu priestorových 
dat by členské štáty mali používať klasifikácie a definície priestorových objektov, ich 
kľúčové atribúty a pridružené role, datové typy, domény hodnôt a špecifické pravidlá, 
ktoré sa vzťahujú na jednotlivé témata priestorových dat. 

      Metadata nevyhnutné pre interoperabilitu: 

- súradnicový referenčný systém: popis súradnicového referenčného systému 
používaného (časových referenčných systémov) v datovej sade, 

- časový referenčný systém: popis časového referenčného systému používaného 
(časových referenčných systémov používaných) v datovej sade. Tento prvok je 
povinný iba ak sada priestorových dat obsahuje časové informácie, ktoré sa 
nevzťahujú na predvolený časový referenčný systém, 

- kódovanie: popis konštrukcie (konštrukcií) programovacieho jazyka, ktorý 
špecifikuje reprezentáciu datových objektov v zázname, súbore, správe, pamäťovej 
jednotke alebo v prenosovom kanále, 
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- topologická správnosť: správnosť jednoznačne kódovaných topologických 
charakteristík datovej sady podľa popisu v rozsahu. Tento prvok je povinný iba 
pokiaľ datová sada obsahuje typy z obecného sieťového modelu (Generic Network 
Model) a nezisťuje topológiu osy (prepojenie os) pre sieť, 

- kódovanie znakov: kódovanie znakov používané v datovej sade. Tento prvok je 
povinný iba ak sa používa kódovanie, ktoré nie je založené na UTF-8“. [14] 

 

4 METAINFORMAČNÉ SYSTÉMY V ČESKEJ REPUBLIKE 
      Metadata je potreba nejakým spôsobom organizovať, spravovať a sprístupniť čo 
najväčšiemu okruhu ľudí. Tieto úlohy môže plniť práve metainformačný systém. 

      Medzi základné požiadavky kladené na metainformačný systém patrí: 

- využitie štandardov pre metadata 

- schopnosť importovať a exportovať metadata vo výmennom formáte 

- vyhľadávanie v metadatach (názov, kľúčové slova, popis, plošné pokrytie) 

- zabezpečenie metadat 

      Kľúčovým faktorom pri budovaní metainformačného systému je práve voľba štandardu 
pre evidované metadata.  

      Metainformačný systém by nemal pôsobiť ako uzatvorený celok, ale mal by ponúknuť 
možnosť exportovať a importovať metadata v nezávislom výmennom formáte, takisto by 
mal ponúkať možnosť integrácie s inými metainformačnými systémami, alebo portálmi. 

      Metainformačný systém by mal umožňovať efektívne vyhľadávanie v metadatach, 
ktoré eviduje. Najmä by mal zohľadniť špecifiká metadat o priestorových datach, tzn. 
ponúkať vyhľadávanie zamerané na priestorovú zložku. Metainformačný systém by mal 
zaistiť zabezpečenie dat, napr. pred úmyselným poškodením, alebo zneužitím niektorých 
citlivých informácií. 

      Medzi metainformačné systémy v Českej republike patria napr. MetIS, MICKA. 
Činnosť MIDAS bola v roku 2009 ukončená. 

     4.1 MetIS 
      MetIS je webová aplikácia navrhnutá k prehľadnej evidencii geografických dat. Môže 
však evidovať i iné data, služby a softwarové aplikácie, ktoré má užívateľ k dispozícii. 
Umožňuje rýchle vyhľadávanie dat, ako i získanie podrobných a vyčerpávajúcich 
prehľadov a výstupov podľa zvolených kritérií.  

      MetIS umožňuje: 

- zistiť aké data naša organizácia vlastní a kde sú uložené, 

- zistiť ako a kde tieto data vznikli, akými prešli operáciami a akú majú presnosť, 
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- pozrieť sa kto tieto data udržuje a ako rýchlo sa dajú nájsť data o ktorých vieme, že 
ich máme ale nevieme kde, 

- zistiť akú máme poslednú verziu dat, 

- identifikovať data, ktoré zbytočne zaberajú miesto na disku. 

      Verzia 4 po novom ponúka: 

- hierarchickú štruktúru uloženia dat, 

- nové užívateľske prvky, 

- implementáciu aktuálne platných noriem z oblasti metadat, 

- prepracovaný prevod z formátu ArcCatalog 

- voliteľné moduly [32] 

 

Obr. 1. Prehľad metadat – MetIS 

      Medzi základné funkcie patria funkcie metadatového editoru a metadatového katalógu. 

      Funkcie metadatového editoru umožňujú vložiť, editovať a mazať metadata k datam 
s priestorovou zložkou. Metadata je možné usporiadať do logických celkov (záznamov). 
Funkcie umožňujú export a import záznamu. 

      Medzi funkcie metadatového katalógu patria: 

- vyhľadávanie podľa kľúčových slov, hlavných témat a kontaktných miest, alebo 
podľa iných vlastností. Ukážka MetIS s možnosťou vyhľadať metadata je na Obr. 
č. 2. 



 

 

2012   

 
 

6

- po vyhľadaní následné zobrazenie. Čásť prehľadu je zobrazený na Obr. č. 1. 

- data je možné exportovať do rôznych formátov 

 

Obr. 2. Vyhľadávanie metadat – MetIS 

 

      4.2 MIDAS – Metainformačný systém pre potreby verejnej správy 
      Metainformačný systém riešený v spolupráci CAGI a VŠB-TU Ostrava pre potreby 
verejnej správy. [16] 

      Systém MIDAS pracoval s metadatami vo formáte podľa štandardu ISVS. Tento 
systém bol verejným metainformačným systémom. [6] 

      MIDAS bol po 9 rokoch dňa 27.5.2009 ukončený. Na stránke je k dispozícii export z 
databáz systému a to v podobe HTML a XML súborov. Záznamy možno prehľadávať 
podľa názvu a popisu. Pokiaľ sa nezadá pre vyhľadávanie žiadny reťazec, zobrazia sa 
všetky záznamy. Je možno stiahnuť i kompletnú sadu záznamov. [33]  
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      4.3 MIcKa – Metainformačný katalóg 
      MIcKa je systém pre prácu s metadatami priestorových dat. 

      V roku 2004 bola norma pre popis priestorových dat založená na štandardoch cien (z 
ktorej vychádzal i systém MIDAS) nahradená normou ISO 19115, ktorá je záväzná pre 
Českú republiku. [30] 

      Vlastnosti komplexného systému MIcKa: 

• štandard ISO 19 115 je plne implementovaný pre metadata priestorových dat, 

• pomocou konfiguračného programu je možné rozšíriť metadata o ďalšie 
užívateľske položky, 

• integrácia s mapovými aplikáciami, 

• viacjazyčné prostredie, 

• pri vyplňovaní metadatových položiek použitie kontextovej nápovedy, 

• webové prostredie pre získavanie a údržbu metadat, 

• import metadat: 

- podľa normy ISO 19139 z XML formátu, 

- z programu ArcCatalog (ESRI), 

• formát zobrazenia metadat: 

- HTML stránka, 

- XML podľa normy ISO 19139, 

• moduly (všetko pracuje v prostredí intranetu/internetu): 

- aplikácia pre koncového užívateľa (vyhľadávanie metadat a ich zobrazenie), 

- editačný modul (získanie a správa metadat, importy, exporty), 

- správcovský modul (správa užívateľov, zadávanie metadatových položiek i 
ďalších štandardov), 

- webová katalógová služba podľa špecifikácií Open Geospatial konzorcia. 
[30] 

      Na obrázku č. 3 je zobrazená ukážka z metainformačného katalógu MIcKa pre 
vyhľadanie metadatového záznamu. 
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Obr. 3. Ukážka z metainformačného katalógu MIcKa 

 

5 INSPIRE 
INSPIRE – Infrasturcture for SPatial InfoRmation in Europe je iniciatívou Európskej 
komisie. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady si kladie za cieľ vytvoriť 
európsky legislatívny rámec, ktorý je potrebný k vybudovaniu európskej infraštruktúry 
priestorových informácií. Stanovuje obecné pravidlá pre založenie európskej infraštruktúry 
priestorových dat, najmä k podpore politík, ktoré životné prostredie ovplyvňujú a 
environmentálných politík. Hlavným cieľom INSPIRE je poskytnúť väčšie množstvo 
štandardizovaných a kvalitných priestorových informácií pre vytváranie a uplatňovanie 
politík Spoločenstva na všetkých úrovňach členských štátov. [40] 

      „Základné princípy INSPIRE: 

• data zbierané a vytvárané raz a spravované na takej úrovni, kde sa tomu deje 
najefektívnejšie 

• možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové data z rôznych zdrojov a zdieľať 
ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami 

• priestorové data vytváraná na jednej úrovni štátnej správy a zdieľané jej ďalšími 
úrovňami 

• priestorové data dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle 
využitia 

• jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových dat, vyhodnotenie vhodnosti 
ich využitia pre daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné 
tieto data využiť.“ [40] 
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      Smernica o vybudováni infraštruktúry priestorových dat v Spoločenstve (INSPIRE) 
vyšla 25. 4 2007 a v platnosť vstúpila 15. 5. 2007. Vytvára základ pre koordinačný 
mechanizmus potrebný k fungovaniu infraštruktúry na európskej úrovni. 

      Fáza transpozície začala schválením smernice a trvala po dobu dvoch rokov. Počas 
nich bola smernica transponována do národnej legislatívy novelou (zákon č. 380/2009 Zb.) 
a súčasne vznikol implementačný plán ako splniť do roku 2013 požiadavky, ktoré kladie 
text smernice. 

      Implementácia smernice stanovuje konkrétny spôsob ako naplniť všetky požiadavky 
kladené prijatím smernice a bezprostredne nadväzuje na jej transpozíciu. Lehota začína 
bežať od chvíle schválenia implementačných pravidiel. [40] 

      Implementačné pravidlá 

      Smernica INSPIRE stanovuje implementačné pravidlá v oblastiach: 

• Metadata  

- NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1205/2008 z 3.12.2008, týkajúce sa 
metadat 

- INSPIRE Metadata Implementing Rules : Technical Guidelines based on 
EN ISO 19 115 and EN ISO 19 119 

• Špecifikácia dat 

- NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1089/2010 z 23.11.2010, pokiaľ ide o 
interoperabilitu sad priestorových dat a služieb priestorových dat 

- Špecifikácie dat pre témata priestorových dat prílohy I 

- Predpoklad schválenia výsledných implementačných pravidiel pre prílohu II 
a III smernice v máji 2012 

• Sieťové služby 

- NARIADNIE KOMISIE (ES) č. 976/2009 z 19.10.2009, pokiaľ ide o 
sieťové služby 

- NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1088/2010 z 23.11.2010, ktorým sa mení 
Nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o služby sťahovania dat a 
transformačné služby 

• Zdieľanie dat 

- NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 268/2010 z 29.3.2010, pokiaľ ide o 
poskytnutie prístupu k sadám priestorových dat a službám priestorových dat 
členských štátov orgánom a subjektom Spoločenstva za harmonizovaných 
podmienok 
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• Monitoring a reporting 

- ROZHODNUTIE KOMISIE 2009/442/ES z 5.6.2009, pokiaľ ide o 
sledovanie a podávanie správ – je súčasťou vyhlášky č. 103/2010 Zb. 

      Implementačné pravidlá vytvárajú tzv. drafting týmy (Drafting Team), ktoré tvoria 
experti vybraný Komisiou. Drafting týmy vytvorili návrh implementačných pravidiel, 
ktoré boli poskytnuté ku pripomienkovaniu zaregistrovaným organizáciam. Spolu s 
implementačnými pravidlami vyšli technické návody (Technical Guidance), ktoré popisujú 
technické rozhranie, požiadavky a normy súvisejúce s implementačnými pravidlami. [41] 

      INSPIRE sa zaoberá metadatami pre priestorové data a metadatami pre služby. 
Implementačné pravidlá popisujú obsah a štruktúru metadat pre data zo smernice z témat v 
prílohach I, II a III. 

      Konečná verzia IP bola schválená 14.5.2008 ako nariadenie 1205/2008, ktoré vstúpilo 
v platnosť 24.12.2008. Lehota pre data z témat prílohy I a II do dvoch rokov a data z témat 
prílohy III do 5 rokov od vstúpenia nariadenia v platnosť. [36] 

 

    5.1 Národný geoportál INSPIRE      
      Verzia geoportálu 1.1 umožňuje novým registrovaným poskytovateľom pracovať v 
skupinách. Jedná sa o prvú verziu s čiastočnou funkcionalitou, ktorá bola spustená 
20.1.2011. Dostupný na adrese http://geoportal.gov.cz. Možno pracovať s tvorbou metadat, 
sprístupnením metadat, dat a služieb, vyplnením formulárov pre monitoring a pod. [34] 

      Geoportál je členený do 7 části, ktorými sú: mapy, metadata, o INSPIRE, georeporty, 
poskytovateľ, dokumenty a validátor. Na Obr. 4 je vyobrazená internetová stránka 
Národného geoportálu. 

 

Obr. 4. Ukážka webovej stránky Národného geoportálu 
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      Čásť mapa je tvorená týmito mapovými podkladmi: topografická mapa, otofotomapa z 
50. rokov a zo súčasnosti, II. vojenské mapovanie, vojenské mapy rastrové mapy a 
automapa. Nad mapovými podkladmi možno zobrazovať vektorové data a pripojovať 
webové služby typu WMS a WFS. 

      Metadatová čásť umožňuje nahliadnuť a vyhľadávať metadata. Metadata sú získavané 
od poskytovateľov, ktorými sú najčastejšie užívatelia z rad verejnej správy, ale i 
súkromného sektoru alebo univerzit. [25] 

      Pre kontrolu zobrazovacích služieb bol sprovoznený validátor – nástroj, ktorý skôr 
slúžil len k validácií metadatových záznamov, dnes validuje tiež zobrazovacie služby a je 
prístupný z úvodnej stránky. Pomocou tohoto validátoru môžeme overiť či metadata k 
datam a službám sú v súlade s technickými požiadavkami INSPIRE. 

      Metadatový katalóg sa postupne plní záznamami povinných poskytovateľov. Štatistiky 
od spustenia geoportálu, dňa 20/1/2011 vykazujú priebežný nárast počtu užívateľov. 
Predpoklad plnej funkčnosti je rok 2012. [27] 

 

     5.2 Užívateľ INSPIRE 
      Užívateľom INSPIRE môže byť každý. Ak užívateľ potrebuje získať priestorové data 
alebo informácie z nich odvodené, stačí využiť geoportál INSPIRE. 

      Pomocou vyhľadávacích služieb môže užívateľ nájsť požadovanú vrstvu a podľa 
zadaných požiadaviek sa užívateľovi zobrazia k datam metadata. V metadatach si užívateľ 
volí konkrétnu vrstvu, ktorú môže zobraziť pomocou zobrazovacej služby. Pri nájdení 
potrebných dat na geoportále si môže data stiahnuť. Data môžu byť poskytované zdarma 
alebo za úplatu. Návrh licenčnej zmluvy je súčasťou metadat, pokiaľ ju poskytovateľ dat 
neumiestni, budú data poskytované podľa štandardnej licenčnej zmluvy umiestnenej na 
geoportále. 

      Vyhľadávacie služby sú užívateľovi poskytované vždy zdarma, zobrazovacie služby 
tiež s výnimkou priebežne aktualizovaných dat veľkého objemu, spoplatnenie ostatných 
služieb a samotných dat záleží na konkrétnom poskytovateľovi a pravidlách INSPIRE. 

      Orgány verejnej správy, organizačné zložky štátu a inštitúcie, orgány štátnej 
príspevkovej organizácie a orgány Europských spoločenstiev majú k priestorovým datam 
prístup zdarma, pokiaľ tieto data slúžia k plneniu ich povinností, ktoré majú vplyv na 
životné prostredie. [39] 

 

      5.3 Poskytovateľ INSPIRE 
      Povinný poskytovateľ 

      „Povinným poskytovateľom v Zákone 380/2009 Zb. označený ako povinný subjekt sú: 

1. správne úrady a iné organizačné zložky štátu a orgány územných samosprávnych 
celkov 
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2. právnické, alebo fyzické osoby, ktoré na základe zvláštnych právnych predpisov 
vykonávajú v oblasti verejnej správy pôsobnosť vzťahujúcu sa priamo alebo 
nepriamo k životnému prostrediu 

3. právnické osoby založené, zriadené, riadené alebo poverené subjekty uvedené 
v bodoch 1 a 2, ako i fyzické osoby poverené týmito subjektami, ktoré na základe 
právnych predpisov, alebo dohody s týmito subjektami poskytujú služby, ktoré 
ovplyvňujú stav životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek. 

      Obce, mestské obvody štatutárnych miest a mestské části hlavného mesta Praha sú 
povinné poskytovať priestorové data iba ak im ich tvorbu ukladá zvláštny právny predpis.“ 
[38] 

      Všetky tieto subjekty majú zo zákona povinnosť sprístupňovať sady priestorových dat 
odpovedajúce alespoň jednému z témat prílohy I, II a III smernice 2007/2/ES, ktoré sami 
vytvárajú alebo si nechávajú vytvárať pre účely výkonu verejnej správy. Držitelia kópií 
priestorových dat nemajú povinnosť poskytovať priestorové data. Všetky priestorové data 
musia byť opatrené platnými metadatami a musia spĺňať všetky požiadavky 
v implementačných pravidlách INSPIRE. Povinný poskytovateľ môže cez geoportál 
sprístupniť i iné sady priestorových dat než, ktoré vyžaduje smernica, musí ale spĺňať 
všetky technické požiadavky stanovené v implementačných pravidlách INSPIRE. Povinný 
poskytovateľ môže teda zároveň vystupovať i ako ostatný poskytovateľ. 

      Okrem svojich priestorových dat môže poskytovateľ sprístupniť tiež svoje sieťové 
služby (vyhľadávacie, zobrazovacie, sťahovacie a transformačné služby), ktoré musia 
spĺňať všetky technické požiadavky z implementačných pravidiel INSPIRE. [38] 

      Pre sprístupnenie svojich dat môže využiť i sieťové služby geoportálu o ktoré sa stará 
Ministerstvo životného prostredia. 

      Ostatný poskytovatelia 

      Medzi ostatných poskytovateľov pratria všetci, ktorý nie sú povinným subjektom podľa 
novely Zákona 123/1998 Zb. ale chcú sprístupniť svoje priestorové data. V zákone sú 
označovaný ako iný poskytovatelia. 

      Sprístupniť priestorové data je možné, ak o to poskytovateľ požiada prevádzkovateľa 
geoportálu (Ministerstvo životného prostredia), ale poskytované data a služby musia spĺňať 
požiadavky stanovené v implementačných pravidlách INSPIRE. 

      Priestorové data, alebo služby môže poskytovať iba osoba, alebo organizácia, ktorá 
data sama vytvára alebo si ich necháva vytvárať, spravuje a aktualizuje data. Držiteľov 
kópií priestorových dat sa možnosť poskytovať data netýka. [37] 
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6 Smernica INSPIRE a norma ČSN ISO 19 115 
      Metadatový profil je vytváraný pomocou smernice INSPRIE a normy ISO 19 115, 
preto je potrebný popis týchto dokumentov. Rozšírenejší legislatívny rámec je definovaný 
v Prílohe č. 1 tejto DP. 

      K zisteniu či nedochádza k rozporu medzi smernicou INSPIRE a normou ČSN ISO 
19 115 je potreba porovnať jednotlivé prvky, ktoré tieto dokumenty obsahujú. Porovnanie 
prvkov je v odstavci 6.3. 

      6.1 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
2007/2/ES 
      Zo dňa 14.3.2007 o zriadení Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom 
spoločenstve (INSPIRE).  

      Cieľom je zdieľať čo najefektívnejšie data v celej Európskej únii. Dotýka sa 
organizácií verejnej správy, ktoré používajú priestorové data v digitálnej forme. 

      Určuje obecné pravidlá pre zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie a 
nevyžaduje zber nových priestorových dat. V prípade ak organizácie majú vytvorené 
metadata je postačujúca reštrukturalizácia.  

      Smernica sa vzťahuje na priestorové data, ktoré držia orgány verejnej správy. 
Priestorové data a služby založené na priestorových datach je potrebné poskytnúť vo forme 
metadat. Pre zdieľanie sú nutné sieťové služby, ktoré by mali umožniť vyhľadávanie, 
transformáciu, prezeranie a sťahovanie priestorových dat. [16] 

     K smernici bolo schválené NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1205/2008. 

      Toto nariadenie bolo vydané v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 4.12.2008, 
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES týkajúca sa 
metadat. Vstúpilo v platnosť 24.12.2008.  

      Určuje pravidlá implementácie metadat, definuje prvky metadat, pokyny pre násobnosť 
a podmienky prvkov metadat. 

      V nariadení je definovaný minimálny súbor prvkov metadat nezbytný pre dosiahnutie 
súladu so smernicou 2007/2/ES a nie je vylúčená možnosť, aby organizácie dokumentovali 
informačné zdroje vo väčšom rozsahu pomocou ďalších prvkov odvodených z 
medzinárodných noriem či pracovných postupov.  

     6.2 Norma ČSN ISO 19115 – Geografická informácia – Metadata 
      I keď sa vo svete využíva niekoľko noriem pre popis priestorových dat, postupne 
väčšina organizácií prechádza na normu ISO 19 115. Norma je súčasťou balíku noriem 
ISO 19 1xx TC 211, ktoré slúžia k popisu priestorových dat.  

      Vznikla v roku 2003, oprava č. 1 v roku 2007. V roku 2004 bola prijatá za českú 
normu, v roku 2005 za normu európsku (CEN). Táto norma sama o sebe nedefinuje 
výmenný formát. [8] 
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      Úlohou normy je poskytnúť štruktúru pre popisovanie digitálnych geografických dat. 
Je určená analytikom informačných systémov, plánovačom programov a pracovníkom 
vývoja GIS pre pochopenie základných zásad a celkových požiadaviek. 

      ČSN ISO 19115 definuje prvky metadat, definície a rozširujúce procedúry.  

      „Ak je táto medzinárodná norma implementována producentom dat: 

- umožní producentom dat patrične charakterizovať ich geografické data s náležitou 
informáciou, 

- umožní organizáciu a riadenie metadat pre geografické data, 

- dovolí užívateľom vďaka znalostiam základných charakteristických geografických 
dat aplikovať najúčinnejším spôsobom, 

- uľahčí nájdenie dat, ich vyhľadanie a opätovné využitie. Užívatelia budú môcť 
geografické data lepšie vyhľadať, sprístupniť, vyhodnotiť, zakúpiť a použiť, 

- dovolí užívateľom zistiť či sú geografické data v nejakom vlastníctve a či budú pre 
nich užitočné.“ [9] 

      Norma definuje univerzálne metadata, podrobnejšie metadata sú definované v normách 
rydy ISO 19100 a v užívateľských rozšíreniach. 

      Táto norma definuje schéma potrebné pre popis služieb a geografickej informácie. 
Poskytuje informáciu o identifikácii, rozsahu, kvalite, priestorovom a časovom schémate, 
priestorovej referencii a distribúcii digitálnych geografických dat. 

      „Medzinárodná norma sa týka: 

- katalogizácie množin dat, činností katalógových služieb a úplného popisu množiny 
dat, 

- množin geografických dat, rad množin dat a jednotlivých vzhľadov geografických 
javov a vlastností vzhľadov javov, 

 

Medzinárodná norma definuje: 

- povinné a podmienené oddiely metadat, metadatové entity a metadatové prvky, 

- minimálnu množinu metadat požadovanú k obsluhe úplného rozsahu aplikácií 
metadat (nájdenie dat, určenie spôsobilosti dat pre použitie, prístup k datam, prenos 
dat a použitie digitálnych dat), 

- voliteľné prvky metadat k umožneniu rozšírenejšieho normalizovaného popisu 
geografických dat, pokiaľ je požadovaný, 

- metódu rozšírenia metadat pre ich prispôsobenie špeciálnym potrebám.” [9] 
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      Zásady môžu byť rozšírené i na iné formy geografických dat, nielen na digitálne data. 
Napr. mapy, navigačné mapy, textové dokumenty alebo tiež negeografické data. 

 

      6.3 Porovnanie jednotlivých prvkov smernice INSPIRE a normy ISO 
19 115 
      Porovnanie prvkov medzi týmito dvoma dokumentmi je potrebné pre zistenie 
prípadných rozdielov v dokumentovaní prvkov.  

Tab. 1. Porovnanie smernice INSPIRE a normy ISO 19115 

INSPIRE (Nařízení 
Komise (ES) č. 

1205//2008)
ČSN ISO 19 115 Poznámka

1.1 Název zdroje 360 V normě ISO 19 115 je možné navíc definovat alternativní název 
zdroje - prvek č.361

1.2 Abstrakt zdroje 25
1.3 Typ zdroje 6 Rozpor je v násobnosti a podmínce. V INSPIRE je násobnost 1 a 

povinnost definována jako povinný, ale u ISO 19 115 výskyt N s 
volitelnou podmínkou "C / není hierarchy level rovný dataset?" V 
profilu je pro tento prvek využitá násobnost prvku a povinnost z 
dokumentu INSPIRE. ISO 19 115 je rozšířenější oproti INSPIRE v 
definováni domény. INSPIRE definuje pouze 3 oblasti, ale ISO 19 
115 definuje 17 oblastí. Pro ČSÚ je dostačující definování 3 oblastí 
ze směrnice INSPIRE.

1.4 Lokátor zdroje 397 U INSPIRE je násobnost 0.. * A povinnost pouze pokud je k 
dispozici URL. ISO 19115 má definovanou podmínku M s 
maximálním výskytem 1. Pro splnění souladu INSPIRE i ISO 19 115 
je použitá násobnost s podmínkou z ISO 19115, kde v případě 
pokud není žádná platná adresa URL, je možné poskytnout odkaz na 
nějaké kontaktní místo, kde je k dispozici více informací o zdroji.

1.5 Jedinečný 
identifikátor zdroje

207 ISO 19 115 je náročnější oproti INSPIRE. Prvek se v profilu může 
vyskytovat pouze jeden krát, ale v INSPIRE 1.. *. V profilu je 
použitá násobnost z ISO 19 115.

1.7 Jazyk zdroje 39 Rozpor v povinnosti - INSPIRE má povinnost pouze v případě 
textové informace, ale ISO 19 115 má podmínku ho uvádět pokud 
zdroj nezahrnuje textové informace. Pro met. profil je použitá 
přísnější podmínka z ISO 19 115.

2.1 Tématická 
kategorie

41 Jediný rozdíl je v povinnosti - u INSPIRE je povinný pro datové sady 
a série, ale u ISO 19 115 je podmíněn s podmínkou "C / pokud-je 
hierarchy Level rovný dataset?" V met. profilu je využitá podmínka z 
INSPIRE.

3.1 Hodnota 
klíčového slova

53
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INSPIRE (Nařízení 
Komise (ES) č. 

1205//2008)
ČSN ISO 19 115 Poznámka

3.2 Zdrojový řízený 
slovník

55 s odkazom na 
ďalšie prvky

Rozpor mezi povinností - u ISO 19 115 volitelný a INSPIRE 
povinný. V metadatovem profilu použitá povinnost z INSPIRE.

4.1 Geografické 
ohraničení

344-347

5. Časová reference Podle směrnice INSPIRE je potřeba uvést alespoň jeden prvek v 
bodech 5.1 až 5.4, ale norma ISO 19 115 je náročnější a požaduje 
povinnost pro všechny body. V metadatovom profile jsou uvedený 
všechny body.

5.1 Časový rozsah 351
5.2 Datum zveřejnění 394, 395 Může existovat více než jedno datum zveřejnění
5.3 Datum poslední 
revize 394, 395 Nemůže existovat více než jedno datum poslední revize
5.4 Datum vytvoření 394, 395 Nemůže existovat více než jedno datum vytvoření
6.1 Původ 83
6.2 Prosotorové 
rozlíšení

57, 61 V INSPIRE je měřítko vždy povinné, ale vzdálenost je podmíněná 
podmínkou "C/equivalentScale nedokumentováno?"

7.1 Specifikace 130 s odkazem na 
citaci a objasnění 

shody

ISO 19 115 je oproti INSPIRE náročnější. INSPIRE musí 
obsahovat v citací nejméně název a referenční datum. ISO 19 115 
má více povinných prvků.

7.2 Míra souladu 132
8. Omezení přístupu a 
použití
8.1 Podmínky 
vztahující se k 
přístupu a použití

68 Jediný rozdíl je v podmínce a násobnosti. V případě INSPIRE je 
uvedena násobnost 1.. * a povinná podmínka. V případě ISO 19 
115 volitelný prvek s výskytem N. V metadatový profilu byla využita 
podmínka spolu s výskytem ze směrnice INSPIRE.                     
Pokud vznikne situace, že nejsou známy žádné podmínky je potřeba 
tento prvek i přesto uvádět s označením "žádné podmínky neplatí", 
nebo "podmínky nejsou známy".

8.2 Omezení 
veřejného přístupu

70 Rozdíl v podmínce a násobnosti stejně jako v 8.1. Použití z INSPIRE

72
V ISO 19 115 odlišná podmínka s výskytem oproti INSPIRE. 
Použití z ISO 19 115.

74
V ISO 19 115 odlišná podmínka s výskytem oproti INSPIRE. 
Použití z ISO 19 115.

9.1 Odpovědná 
osoba nebo 
organizace

375, 376, 408, 
409, 381, 382, 
384, 385, 386

ISO 19 115 je rozšířenější než INSPIRE. Je možné uvést navíc další 
prvky např. fax, adresu.

9.2 Úloha odpovědné 
strany 379  
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INSPIRE (Nařízení 
Komise (ES) č. 

1205//2008)
ČSN ISO 19 115 Poznámka

10.1 Kontaktní místo 
pro metadata

375, 379, 376, 
408, 409, 381, 
382, 384, 385, 

397
10.2 Datum metadat 9 ISO 19 115 definuje pouze datum, kdy byly data vytvořeny, ale v 

INSPIRE je možné uvádět i datum aktualizace. Doporučením je 
uvádět datum poslední aktualizace.

10.3 Jazyk metadat 3
 

      Porovnaním prvkov smernice INSPIRE a ISO 19115 nie sú žiadne významné rozpory. 
Najčastejšie rozdiely sú v podmienke a násobnosti. Pri vytváraní metadatového profilu 
bola vzatá v úvahu prísnejšia podmienka. Napr. v prípade povinnosti uvádzať prvok 
v jednom dokumente a v druhom voliteľná povinnosť, tak v úvahu bola vzatá povinná 
podmienka. 

      V prípade ak nebol medzi prvkami žiadny rozpor tak v poznámke nebol uvedený 
žiadny komentár. 

      K porovnávaniu bola použitá iba množina prvkov zo smernice INSPIRE. Norma ČSN 
ISO 19115 je rozsiahlejšia, obsahuje až 409 prvkov. Keďže pre vytvorenie profilu počet 
prvkov z INSPIRE nebol dostačujúci, boli použité i prvky nad rámec INSPIRE z normy 
ISO 19115. 

      Zoznam prvkov, ktorý je nad rámec prvkov INSPIRE a bol použitý v metadatovom 
profile je zobrazený v tabuľke č. 2. V tabuľke sú 3 stĺpce označené ako číslo (použité z 
metadatového profilu), číslo prvku z ISO 19115 (číslo definované v norme ISO 19115 v 
prílohe B) a názov prvku. 

Tab. 2. Využité prvky nad rámec smernice INSPIRE 

Číslo 
Číslo prvku z 

ISO 19115 
Název 

1.1.1 361 Alternatívni název zdroje 
1.8 40 Kódováni znaků 
1.9 44 Množina dat 

1.10 46 Popisná informace 
4.2 335 Prostorový rozsah 
4.3 37 Prostorová reprezentace 
6.3 139 Hierarchická úroveň 

10.4 4 Kódováni znaků 
11.1 63 Uplatnění zdroje 
12.1 143 Frekvence změn 
13.1 360 Název zdroje (pro Referenční systém) 
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Číslo 
Číslo prvku 
z ISO 19115 

Název 

13.2 361 
Alternatívni název zdroje (pro Referenční 
systém) 

13.3 370 Další informace (pro Referenční systém) 
14.1 285 Název formátu (pro Distribuci) 
14.2 286 Verze formátu (pro Distribuci) 
14.3 - Digitálni přenos 

14.3.1 275 Distribuční jednotky 
14.3.2 276 Velikost jednotky 
14.3.3 397 Informace o spřažených pramenech 
14.3.4 292 Informace o nespřažených médiach 
14.3.5 299 Poplatky 
14.3.6 301 Informace o postupu objednávky 

 

     7 EUROSTAT 
      Eurostat bol založený v roku 1953, sídli v Luxemburgu. Je štatistickým úradom 
Európskej únie, ktorý je podriadený Európskej Komisii. Jeho úlohou je predkladať 
harmonizované štatistické data na úrovni celej EU a zároveň poskytovať štatistické 
porovnanie regiónov a členských štátov. Jeho ekonomické data tiež slúžia ako základný a 
oficiálny podklad pre rozhodovanie Európskej centrálnej banky a ďalších unijných 
inštitúcií v ekonomických otázkach. Využíva jazyky: angličtinu, nemčinu a francúzštinu. 
Všetky svoje data získava od organizácií, ktoré sú poverené jednotlivými členskými štátmi 
ku zhromažďovaniu štatistických dat. V Českej republike je touto autoritou Český 
štatistický úrad. [22] 

      Mimo Európsky Eurostat zohráva vedúcu úlohu v koordinácii štatistických systémov s 
medzinárodnými organizáciami ako je OSN, USA, Kanada a Japonsko. [28] 

      Eurostat plní úlohu hlavného implementačného koordinátora INSPIRE a podporuje 
vývoj implementačných pravidiel v oblasti zdieľania a monitorovania dat. 

      Zo strany Eurostatu neboli zistené žiadne požiadavky na metadata. 

 

      7.1 SDMX 
      Eurostat spoločne s ďalšími medzinárodnými organizáciami podporuje vývoj a 
propagáciu formátu pre prenos štatistických údajov a metadat (Statistical Data and 
Metadata eXchange - SDMX), ktorý má postavenie normy ISO. Tento štandard, založený 
na jazyku XML umožňuje elektronický prenos štatistických údajov a metadat medzi 
organizáciami a smerom k užívateľom. Štandardy SDMX pomôžu podnikom získať 
protihodnotu za informácie, ktoré poskytnú štatistickým úradom. [15] 
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      7.2 INSPIRE@EC 
      Projekt INSPIRE@EC Európskeho štatistického úradu (Eurostatu) je založený na 
technológii ESRI. Konkrétnym riešením bolo poverené spoločenstvo firiem a organizácií, 
ktoré spolupracujú na projektu vývoja komponent pre infraštruktúru priestorových dat 
Európskej komisie (Spatial Data Infrastructure, SDI) podľa smernice INSPIRE. 

      Cieľom projektu je vytvoriť webovú aplikáciu GIS, ktorá bude vyhovovať smernici 
INSPIRE a požiadavkám, ktoré na ňu Európska komisia kladie (interoperabilita, rýchle 
odozvy systému a ďalšie). Súčasťou je návrh a implementácia geoportálu INSPIRE@EC 
vrátane nástrojov pre administráciu a tvorbu katalógu priestorových dat a služieb. [24] 
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     8 RIEŠENIE PROJEKTU 

     8.1 Český štatistický úrad 
ČSÚ je správcom územných identifikácií pre verejnú správu. 

     8.1.1 Geodata ČSÚ 

      RSO i s jeho geografickou zložkou je v neustálom pohybe. Geodata veľmi rýchlo 
stárnu. 

      Oddelenie štatistických územných jednotiek Odboru štatistických registrov, ktoré 
spravuje Register sčítacích obvodov a budov musí neustále vykonávať priebežnú 
aktualizáciu všetkých spravovaných geodat. K tomu využíva rôzne aktualizačné zdroje 
(kataster nehnuteľností, informačný systém evidencie obyvateľstva, výkazníctvo 
stavebných úradov a pod.). Geodata ČSÚ sa spravujú s mapovou referenciou katastru 
nehnuteľností, orotofoto map a základnou bázou geografických dat českého štatistického 
úradu zememeračského a katastrálneho. 

      K priebežnej aktualizácii registru využíva zdroje dat: 

- informačný systém katastru nehnuteľností, katastrálne mapy, ZABAGED, 
administratívne hranice 

- územne identifikačný register adries (je referenčným miestom pre číselník ulíc a 
verejných priestranstiev) 

- spracovanie adries zo systému evidencie obyvateľstva Ministerstva vnútra (od roku 
2007) 

- vlastné štatistické zdroje: štatistické zisťovania o budovách u obecných úradoch 
(jednorázovo), štatistické zisťovania o budovách u stavebných úradoch (od roku 
2005 mesačne), štatistické zisťovania o lokalizácií budov u katastrálnych úradoch 
(od roku 2006 polročne), podklady od úradov obcí (priebežne na vyžiadanie), 
sčítanie ľudí, domov a bytov a informácie o užívateľov (napr. Česká pošta, 
Seznam, Portál verejnej správy a pod.) 

      Geodata Registru sčítacích obvodov a budov sú spracované v Katalógu Geografických 
produktov. Posledná verzia dat je k 1.1.2009. Slúži ako informačný zdroj pre užívateľa 
geografických dat. Zoznam geografických produktov registru je uvedený v prílohe č. 2 
tejto DP. 

      Štruktúra sledovaných údajov o jednotlivých produktoch registru je rozdelená do 3 
části: obecné informácie (základné charakteristiky, publikačné informácie, metadata), 
priestorová zložka (priestorové schéma, priestorový referenčný systém, presnosť), 
atribútová zložka (atributové schéma). Konkrétnejšie členenie i s popisom je definované 
v eKatalógu geografických produktov, ktorý je verejne prístupny na stránke 
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/ekatalog_gp. 

      Z Metainformačného systému (METIS/SMS) Českého štatistického úradu a 
centrálneho registru sčítacích obvodov a budov vychádza štruktúra, obsah a názvoslovie 
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atribútov. K popisu atribútov informačného zdroja slúžia Metainformácie, ktoré sú dielčimi 
informáciami. 

      Na vyžiadanie sa geodata o budovách, sčítacích obvodoch a uliciach k datu sčítania 
bezplatne poskytujú štátnej správe a samospráve. Súčasťou poskytovaných dat sú 
metadata. 

     8.1.2 Metadata ČSÚ 

      V metadatach je popísaný zoznam produktov, medzi ktoré patrí i tématická mapová 
vrstva adresných miest budov.  

       

 

Obr. 4. Metadatový zoznam registru 
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      Na obázku č. 4 je zobrazená čásť zoznamu metadatového registru. Pozostáva z 8 
hlavných častí a je prístupný k nahliadnutí na webovej stránke: 
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metadata_registru. 

      Existujúce metadata ČSÚ boli vytvorené v metainformačnom systéme MIDAS. Je 
potrebná reštrukturalizácia datového obsahu podľa normy ISO 19 115 . Pôvodné metadata 
obsahujú informácie o datových sadách, preto metadatový profil je vytvorený pre datové 
sady a série. 

      Na obr. č. 5 je zobrazená čásť pôvodných metadat pre Mapové podklady – Klad 
mapových listov katastrálnych map, ktoré boli použité i ako ukážka vo vytvorenom 
metadatovom profile podľa smernice INSPIRE a ISO 19 115. Celkový prehľad pôvodných 
použitých metadat je v Prílohe č. 3 tejto DP. 

 

Obr. 5. Klad mapových listov katastrálnych map 

      Data, ktoré patria do témat pre INSPIRE z RSO sú: 

      Z prílohy I: 

- Systémy geografických súradnicových sietí 

- Zemepisné mená – napr. územie, oblasti, regióny, sídla, urbanistické obvody, 
administratívne názvy 
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- Adresy – adresy budov s číslami domovnými (popisnými a evidenčnými), adresné 
miesta 

 

Z prílohy III: 

- Štatistické jednotky – základné sídelné jednotky, části obce, sčítacie obvody, 
budovy, byty 

- Rozloženie obyvateľstva – ročná bilancia obyvateľstva podľa obcí a vyšších 
územných celkov, obyvateľstvo podľa sčítacích obvodov, budov a bytov 

                                         

      8.2 Metadatový profil 
      Výsledný metadatový profil je v súlade s Nariadením Komisie (ES) 1205/2008 Zb. zo 
dňa 3.11.2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, 
ako i v súlade s normou ČSN ISO 19 115:2004. Profil je štrukturovaný rozsiahlejše ako sú 
požiadavky smernice INSPIRE. 

      K vytvoreniu profilu boli použité tieto dokumenty: 

- Nariadenie Komisie (ES) 1205/2008 Zb. zo dňa 3.11.2008, ktorým sa vykonáva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES 

- ČSN ISO 19 115:2004, Geografická informácia – Metadata 

- ČSN ISO 19 115:2007, Opr.1, Geografická informácia – Metadata, Oprava č.1 

- ČSN P CEN ISO/TS 19 139:2011 Geografická informácia – Metadata – 
Implementácia schématu XML 

- INSPIRE Metadata Implementing Rules : Technical Guidelines based on EN ISO 
19 115 and ISO 19 119 

      Pred začatím vytvárania profilu boli skontrolované registrované profily. Táto kontrola 
je prvým pravidlom pre tvorbu profilu. Profily vyhovovali iba z části, nedokumentovali  
všetky potrebné metadata ČSÚ. 

      V profile nie sú zmenené názvy, definície, ani datové typy metadatového prvku. 
V metadatovom profile sú uvedené všetky povinné prvky z povinných oddielov, všetky 
povinné metadatové prvky vo všetkých podmienených oddieloch, pokiaľ množina dat 
splňuje podmienku požadovanú oddielom. 

      Metadatový profil bol vytváraný z metadat, ktoré má český štatistický úrad na webovej 
stránke ČSÚ. Najprv boli priradené metadatové prvky z normy ISO 19115 k metadatovým 
prvkom smernice INSPIRE (Nariadenie Komisie č. 1205/2008), k týmto prvkom boli 
postupne definované metadata Českého štatistického úradu. K zvyšným metadatam sa 
postupne pridávali metadatové prvky z normy ISO 19115.  
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      V prvej části profilu sú pre lepšiu prehľadnosť zobrazené metadatové prvky profilu. V 
ďalšej časti je vytvorený metadatový profil, ktorý pozostáva z datového slovníku s 
popisom kopnkrétnych metadatových prvkov. Pod každým datovým slovníkom je uvedený 
príklad XML kódovania. V poslednej části je profil vytvorený v jazyku UML. 

 

     8.2.1 Metadatové prvky profilu 

      Tabuľka metadatových prvkov profilu uvádza následujúce informácie: 

- prvý stĺpec obsahuje názov prvkov metadat či skupiny metadat 

- druhý stĺpec zobrazuje odstavec vo vytvorenom metadatovom profile, ktorý je 
vytvorený v Prílohe č. 6 

- tretí stĺpec odkazuje na číslo odstavca v prílohe B normy ČSN ISO 19 115 

- vo štvrtom stĺpci je definovaný názov prvku metadat či skupiny metadat. 

Profil ČSÚ ISO Prvky metadat
1. Identifikace

1.1 360 Název zdroje
1.1.1 361 Alternatívni název zdroje
1.2 25 Abstrakt zdroje
1.3 6 Typ zdroje
1.4 397 Lokátor zdroje
1.5 207 Jedinečný identifikátor zdroje 
1.7 39 Jazyk zdroje
1.8 40 Kódovaní znaků
1.9 44 Množina dat

1.10 46 Popisná informace
2. Klasifikace prostorových dat 

2.1 41 Tématická kategorie
3. Klíčové slovo

3.1 53 Hodnota klíčového slova
3.2 55 Zdrojový řízený slovník

3.2.1 360 Název pro citovaný zdroj
3.2.2 394 Datum pro citovaný zdroj
3.2.3 395 Typ kalendářního datumu
3.2.4 376 Název pověřené organizace
3.2.5 379 Funkce pověřené organizace

4. Geografická poloha
4.1 344-347 Geografické ohraničení

4.1.1 344 Nejzápadnější souřadnice
4.1.2 345 Nejvýchodnější souřadnice
4.1.3 346 Nejjižnejší souřadnice
4.1.4 347 Nejsevernější souřadnice
4.2 335 Prostorový rozsah
4.3 37 Prostorová reprezentace  
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Profil ČSÚ ISO Prvky metadat
5. Časová reference

5.1 351 Časový rozsah
5.2 394 Datum zveřejnění

5.2.1 395 Typ události
5.3 394 Datum poslední revize

5.3.1 395 Typ události
5.4 394 Datum vytvoření

5.4.1 395 Typ události
6. Kvalita a validita

6.1 83 Původ
6.2 57, 61 Prostorové rozlíšení
6.3 139 Hierarchická úroveň

7. Soulad
7.1 130 Specifikace

7.1.1 360 Název zdroje
7.1.2 361 Alternativní název zdroje
7.1.3 394 Datum zdroje
7.1.4 395 Typ události
7.1.5 131 Objasnění shody
7.2 132 Míra souladu

8. Omezení přístupu a použití
8.1 68 Podmínky vztahující se k přístupu a použití
8.2 70 Omezení veřejného přístupu

8.2.1 72 Jiné omezení
8.2.2 74 Klasifikace omezení
8.2.3 75 Právní omezení

9.1 Organizace odpovědná za správu a spracováni dat
9.1.1 375 Název pověřené osoby
9.1.2 376 Název pověřené organizace
9.1.3 379 Funkce pověřené osoby
9.1.4 408 Telefon
9.1.5 409 Fax
9.1.6 381 Adresa
9.1.7 382 Město
9.1.8 384 PSČ
9.1.9 385 Stát
9.2 Organizace poskytující informace o datech

9.2.1 375 Název pověřené osoby
9.2.2 376 Název pověřené organizace
9.2.3 379 Funkce pověřené osoby
9.2.4 408 Telefon
9.2.5 409 Fax
9.2.6 381 Adresa
9.2.7 382 Město
9.2.8 384 PSČ
9.2.9 385 Stát
9.2.10 386 Elektronická poštovní schránka

9. Organizace odpovídající za vytváření, řízení, údržbu a distribuci souborů prostorových dat založených na 
prostorových datech
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Profil ČSÚ ISO Prvky metadat
9.3 Organizace odpovědná za údržbu

9.3.1 375 Název pověřené osoby
9.3.2 376 Název pověřené organizace
9.3.3 379 Funkce pověřené osoby
9.3.4 408 Telefon
9.3.5 409 Fax
9.3.6 381 Adresa
9.3.7 382 Město
9.3.8 384 PSČ
9.3.9 385 Stát
9.4 Organizace odpovědná za distribuci

9.4.1 376 Název pověřené organizace
9.4.2 379 Funkce pověrené organizace
9.4.3 381 Adresa
9.4.4 382 Město
9.4.5 384 PSČ
9.4.6 385 Stát
9.5 Organizace odpovědná za databázu

9.5.1 376 Název pověřené organizace
9.5.2 379 Funkce pověřené organizace
9.5.3 381 Adresa
9.5.4 382 Město
9.5.5 384 PSČ
9.5.6 385 Stát

10. Metadata o metadatech
10.1 Kontaktní místo pro metadata

10.1.1 375 Název pověřené osoby
10.1.2 379 Funkce pověřené osoby
10.1.3 376 Název pověřené organizace
10.1.4 408 Telefon
10.1.5 409 Fax
10.1.6 381 Adresa
10.1.7 382 Město
10.1.8 384 PSČ
10.1.9 385 Stát

10.1.10 397 URL adresa
10.2 9 Datum metadat
10.3 3 Jazyk metadat
10.4 4 Kódovaní znaků

11. Uplatnení
11.1 63 Uplatnení zdroje

12. Údržba
12.1 143 Frekvence změn

13. Referenční systém
13.1 360 Název zdroje
13.2 361 Alternatívni název zdroje
13.3 370 Další informace

14. Distribuce
14.1 285 Název formátu
14.2 286 Verze formátu
14.3 Digitálni přenos

14.3.1 275 Distribuční jednotky
14.3.2 276 Velikost jednotky
14.3.3 397 Informace o spřažených pramenech
14.3.4 292 Informace o nespřažených médiach
14.3.5 299 Poplatky
14.3.6 301 Informace o postupu objednávky  
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      Ukážka spracovaných metadat Kladu mapových listov katastrálnych map je uvedená v 
Prílohe č. 4 tejto DP. 

      K jednotlivým prvkom vytvoreného metadatového profilu boli na ukážku priradené 
prvky z pôvodného metadatového profilu. Toto porovnanie je zobrazené v Prílohe č. 5. V 
tabuľke je možné vidieť, že niektoré povinné prvky, ktoré je potreba podľa smernice 
INSPIRE a ISO 19115 uvádzať, neboli v pôvodných metadatach definované. Niektoré 
prvky nie sú povinné, ale pre plnú dokumentáciu metadat ČSÚ ich bolo potreba použiť.  

 

     8.2.2 Datový slovník 

      Vo vytvorenom profile, ktorý je v Prílohe č. 6 sú v tabuľkách popísané jednotlivé 
položky profilu. Tabuľka je rozdelená do 2 části a to čásť INSPIRE a ISO 19 115. 

      Na obrázku č. 4 je zobrazený jeden metadatový prvok vybraný z metadatového profilu. 

 

 

Obr. 4. Ukážka datového slovníku vybraného z metadatového profilu 

      Celkový popis významu datového slovníku je uvedený v prílohe č. 6 tejto DP, preto v 
tejto části nie je uvedený. 

      V niektorých prípadoch sú v datovom slovníku použité požiadavky iba z normy ISO 
19115. Zvyčajne je výskyt u prvkov nad rámec smernice INSPIRE. Ukážka je zobrazená 
na obrázku č. 5. 
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Obr. 5 Ukážka datového slovníku s požiadavkami ISO 19115 nad rámec INSPIRE 

 

     8.2.3 Metadatový profil v XML 

      Ku každému metadatovému prvku v metadatovom profile je vytvorený príklad v XML 
s využitím menného priestoru gmd, ktorý obsahuje implementáciu ISO 19115. 

      XML bol zvolený pre jednoduchosť a zrozumiteľnosť ako pre človeka tak I pre 
počítač. Tento formát je pre každého zadarmo k dispozícií na serveru W3C konzorcia. 
Stránky W3C konsorcia sú http://www.w3.org. 

      V XML je možné používať rôzne druhy jazykov i v jednom dokumente naraz. K 
výhodam patrí, že XML môžeme prevádzať do iných formátov pomocou iných jazykov. 

      XML dokumenty sa skladajú zo značiek a obsahu, ktorý je uzatvorený medzi 
značkami. Štruktúra XML je definovaná deklaráciou typu dokumentu – DTD. Štruktúra 
XML začína koreňovým prvkom. 

      Každý súbor XML začína <?xml version=“1.0“encoding=“utf-8“?>. Koreňovým 
elementom je xs:schema s atribútmi. V prípade vytvoreného metadatového profilu je to 
xmlns:gmd=“http://www.isotc211.org/2005/gmd“. Výskyt atribútu je možný iba jedenkrát. 

      gmd – je geografický rozšíriteľný značkovací jazyk metadat (Geographic MetaData 
extensible markup language) 

      Medzi výhody gmd patrí: 

- jednoduché schémata XML 

- jednoduchá čitelosť súborov XML 

- úplnosť – kóduje celý model UML z ISO 19115  

- využíva sa na výmenu geografických metadat 

- je určené na podporu internetového a webového prenostu dat 
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V metadatovom profile sú využité tieto datové typy: 

- Character String – špecifikuje znakový reťzec 

- Decimal – špecifikuje desiatkové číslo 

- Integer – špecifikuje celé čísla 

- Boolean – odpovedá výčtovému typu s prípustnou hodnotou true, fals, 1, 0 

- Real – špecifikuje reálne čísla 

 

      V metadatovom profile sú využité 2 výčtové datové typy: 

- <<Enumeration>>  

• môže obsahovať iba jednoduché atribúty, ktoré reprezentujú hodnoty výčtu 

• používa sa ak nie je potreba rozšíriť zoznam hodnôt 

• ukážka vybraná z metadatového profilu je zobrazená na obr. č. 6 (2.1 Tématická 
kategória) 

 

Obr. 6. Ukážka kódovania triedy <<Enumeration>> 

- <<CodeList>> 

• táto trieda je rozšíriteľná 

• atribút codeList obsahuje URL, ktorý odkazuje na definíciu codeList v registru, 
alebo katalógu 

• zoznamy CodeList sú definované v norme ISO 19115 v prílohe B 
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• atribút CodeListValue definuje identifikátor definície hodnoty codeList 

• ukážka vybraná z metadatového profilu je zobrazená na obr. č. 7 (10.1.2 Funkcia 
poverenej osoby) 

 

Obr. 7. Ukážka kódovania triedy <<CodeList>> 

      Súbory, ktoré tvoria geografický rozšíriteľný jazyk metadat môžeme nájsť na stránke: 
http://standards.iso.org/iso/19139/gmd/. 

 

      V metadatovom profile sú využité i doplňkové zdroje: 

1. súbory XML týkajúce sa využitia zoznamov kódov, ktoré sú v adresári „Codelist“ 

- pre viacjazyčné zoznamy kódov je k dispozícii súbor ML_gmxCodelist.xml 

- na obr. č. 8 je zobrazená ukážka využitia vybraná z met. profilu (3.2.3 Typ 
kalendárneho datumu) 
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Obr. 8. Ukážka použitia súboru ML_gmxCodelist.xml 

- pre štandardné zoznamy kódov založené na ISO 19115 je k dispozícií súbor 
gmxCodelists.xml 

- na obr. č. 9 je zobrazená ukážka využitia vybraná z met. profilu (6.3 Hierarchická 
úroveň) 
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Obr. 9. Ukážka použitia súboru gmxCodelists.xml 

2. súbory XML týkajúce sa využitia meracích jednotiek, ktoré sú k dispozícií v 
adresári „uom“ 

- pre viacjazyčné meracie jednotky je k dispozícií súbor ML_gmxUOM.xml 

- na obr. č. 10 je zobrazená ukážka využitia vybraná z met. profilu (6.2 Priestorové 
rozlíšenie) 

- pre štandardné meracie jednotky je k dispoícií súbor gmxUom.xml, ktorý v met. 
profile nebol využitý 

 

Obr. 10. Ukážka použitia súboru ML_gmxUom.xml 
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      Príklad XML zápisu spracovaných metadat je v Prílohe č. 7 tejto DP. 

      V prílohe č. 8 sú spracované schémata pre metadatový profil, ktoré popisujú prípustnú 
štruktúru a obsah XML dokumentov.  

 

     8.2.4 Metadatový profil v UML 

      UML jazyk je unifikovaný modelovací jazyk, ktorý má vlastnú grafickú syntaxiu a 
sémantiku. 

      Pre rozsiahlosť jazyka sú popísané iba použité části UML. 

      V UML diagramoch je využitá notácia UML: 

 

Asociácia 

 

 

Agregácia 

 

Zobecnenie 

 

 

      Elementy v modeloch sú prepájané pomocou relácií: 

- Asociácia:  

  zobrazuje vťah medzi dvoma a viac triedami 

 obecná asociácia sa používa k zobrazeniu obecného vzťahu 

 musí byť zobrazený smer asociácie, ak nie je tak sa predpokladá, že 
asociácia je obojstranná 

 smer sa zobrazuje šípkov 

- Agregácia 

 je silnejšia asociácia 
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 využíva sa ak jedna trieda je typu kontajner a druhá trieda vložená 
do kontajneru 

      Relácia znamená vzťah medzi rôznymi elementami. 

      UML model musí poskytovať i názov role, ktorý odpovedá roli cieľového objektu vo 
vzťahu k zdrojovému objektu. Ak sa jedná o obojstrannú asociáciu, tak sa uvádzajú dva 
názvy rolí. 

Môže ísť o kardinalitu asociácie: 

- 1 – práve jedna 

- 0..* - žiadna alebo viac 

- 0..1 – voliteľná (žiadna, alebo jedna) 

- 1..* - jedna alebo viac 

- n – konkrétny počet 

 

      V UML modeloch sa nachádzajú i stereotypy. Sú to rozšírenia pre existujúce pojmy 
UML a využívajú sa ku klasifikácií iných prvkov UML. 

      Využité stereotypy: 

- <<Enumeration>> - výčet hodnôt vo forme krátkeho zoznamu hodnôt v triede 

- <<DataType>> - datový typ množiny hodnôt, ktoré zahŕňajú jednoduché 
preddefinované typy, ktoré zahŕňajú čísla, reťazec a čas 

- <<CodeList>> - zoznam kódov, ktoré slúžia k vyjádreniu zoznamu 
potencionálnych hodnôt. Ak sú prvky známe tak sa používa výčet. Ak nie sú prvky 
známe, len pravdepodobné hodnoty, tak sa použije zoznam kódov 

- <<Union>> - popisuje výber jedného zo špecifikovaných typov 

- <<Abstract>> - abstraktná trieda, alebo iný klasifikátor, ktoré obsahujú triedy   

 

      K modelovaniu metadat je použitý unifikovaný modelovací jazyk s využitím 
abstraktného objektového modelu. Schémata metadat sú rozdelené do diagramov, ktoré 
definujú oddiely metadat s použitými entitami, prvkami, datovými typmi a zoznamami 
kódov. Entity môžu mať povinné, alebo voliteľné prvky a asociácie.  

      Vytvorené UML diagramy spolu s datovým slovníkom slúžia k definovaniu celého 
metadatového profilu. 
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      Schémata metadat sú vytvorené v programe Microsoft Viso, ktorý je nástrojom pre 
kreslenie schémat. Microsoft Visio je súčasťou vyšších verzií Microsoft Office. Program 
bol zvolený z hľadiska jeho jednoduchosti. 

 

Schémata metadat pre vytvorený metadatový profil: 

A. Množina metadatových entit 

      Entita MD_  Metadata zobrazená na obrázku č. 11 je povinná. Obsahuje povinné i 
voliteľné metadatové prvky a je agregátom entit: 

- MD_Identification – Informácia o identifikácii 

- MD_Constraints – Informácia o obmedzeniach 

- DQ_DataQuality – Informácia o kvalite dat 

- MD_MaintenanceInformation – Informácia o údržbe 

- MD_ReferenceSystem – Informácia o referenčnom systéme 

- MD_Distribution – Informácia o distribúcii 

 

Obr. 11. Množina metadatových entit 

B.  Identifikácia dat 

      MD_Identification zobrazuje identifikáciu dat. Táto entita je povinná. Odvodenou 
podtriedov je MD_DataIdentification, ktorá slúži k identifikácií dat.  

MD_Identification je agregátom pre entity: 
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- MD_Usage – týka sa uplatnenia 

- MD_Constraints – týka sa obmedzenia  

- MD_Keywords – týka sa kľúčových slov 

- MD_MaintentanceInformation – týka sa údržby 

- MD_AggregateInformation – týka sa množiny dat 

      UML diagram týkajúci sa identifikácii dat je zobrazený na obrázku č. 9. 

 

Obr. 12. Zobrazenie UML modelu – Identifikácia dat 
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C. Obmedzenia 

      Týka sa obmedzení pre použité data.  

      Z obrázku č. 13 je možné vidieť, že entita MD_Constraints je voliteľná a môže byť 
špecifikovaná ako MD_LegalConstraints alebo MD_SecurityConstraints. K jednotlivým 
prvkom sú priradené zoznamy kódov. 

 

Obr. 13. Zobrazenie UML modelu – Obmedzenia 

 

D. Kvalita dat 

      Tento balíček obsahuje hodnotenie množiny dat. Entita DQ_Quality je voliteľná a je 
agregátom LI_Lineage, ktorá obsahuje informáciu o pôvode. 

      UML model je zobrazený na obr. č. 14. 
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Obr. 14. Zobrazenie UML diagramu – Kvalita dat 

 

E. Údržba 

      Zobrazuje frekvenciu aktualizácie dat a kontakt na zodpovednú osobu. Entita 
MD_MaintenanceInformation je voliteľná a obsahuje povinný a voliteľný prvok 
s priradeným zoznamom kódov.  

      UML diagram je zobrazený na obr. č. 15. 

 

Obr. 15. Zobrazenie UML diagramu – Údržba 
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F. Referenčný systém 

      Tento balíček popisuje použitý priestorový systém, ktorý je zobrazený na obr. č. 16. 

 

Obr. 16. Zobrazenie UML diagramu – Referenčný systém 

G.  Distribúcia 

      Obsahuje informáciu o distribútorovi zdroja a možnostiach ako získať zdroj. 
Voliteľnou entitou je MD_Distribution, ktorá je agregátom MD_DigitalTransferOptions, 
MD_Distributor a MD_Format. MD_Distributor je agregátom MD_DigitalTransferOptions 
a MD_StandardOrderProcess. 

      Tieto informácie sú zobrazené v UML diagramu na obr. č. 17. 

 

Obr. 17. Zobrazenie UML diagramu – Distribúcia 
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      K UML diagramom sú zobrazené i datové typy metadat, ktoré sú použité v 
metadatovom profile. 

      Použité datové typy: 

A. Rozsah 

      Tento datový typ popisuje priestorový a časový rozsah entity. Entita EX_Extent 
obsahuje geografickú informáciu – EX_GeographicExtent a časovú informáciu – 
EX_TemporalExtent. Entita EX_GeographicExtent má podtiedu 
EX_GeographicBoundingBox. 

      Zobrazenie týchto vzťahov je možné vidieť na obr. č. 18. 

 

Obr. 18. Datový typ – Rozsah 

 

 

B. Citácia a poverená osoba 

      Tento balíček zobrazuje citované zdroje – CI_Citation, informáciu o poverenej osobe 
CI_ResponsibleParty alebo adresu poverenej osoby, alebo organizácie – CI_Address. 

      Datové typy a zoznamy kódov sú uvedené na obr. č. 19. 

 

 

  

 



 

 

2012   

 
 

41

 

Obr. 19. Datový typ – Citácia a poverená osoba 

 

      8.2.5 Zostava skúšok 

      Pre kontrolu správnosti bola zhotovená zostava skúšok na metadatovom profile. 

      Typy zhotovených skúšok: 

A. Skúška maximálneho výskytu 

      Cieľom skúšky bolo zistiť výskyt metadatových prvkov v profile. Maximálny výskyt 
definovaný v profile nesmie byť vyšší ako je definovaný v norme ISO 19115.  

      Metadatový profil skúške maximálneho výskytu vyhovuje. 

B. Skúška datových typov 

      Cieľom skúšky bolo zistiť či každý metadatový prvok v metadatovom profile využíva 
datový typ určený v norme ISO 19115.  

      V metadatovom profile boli skontrolované všetky hodnoty metadatových prvkov s 
datovými typmi definovanými v norme ISO 19115. 

      Metadatový profil skúške datových typov vyhovuje. 

C. Skúška domén 

      Cieľom skúšky bolo zistiť či každý metadatový prvok patrí do príslušnej domény. Boli 
skontrolované všetky hodnoty každého metadatového prvku s definovanou doménou. 

      Metadatový profil skúške domén vyhovuje. 
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D. Skúška úplnosti 

      Cieľom skúšky bolo zistiť či v metadatovom profile sa vyskytujú všetky oddiely 
metadat, metadatových entit a metadatových prvkov s označením „povinný“. 

      Veľa prvkov je označených ako povinný i vo voliteľných entitách, povinné sú iba 
v prípade, že sa použila entita, ktorá ich obsahuje. 

      Množina metadatových entít a prvkov v metadatovom profile bola skontrolovaná na 
všetkých úrovňach – povinný, podmienený, voliteľný. 

      Metadatový profil skúške úplnosti vyhovuje. 

 

      Na metadatovom profile by mala byť zostavená i skúška krátkych názvov. Keďže 
v metadatovom profile sa krátke názvy nevyužívajú, táto skúška nebola spravená. 
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8 ZÁVER 
      Informácie sú v dnešnom digitálnom prepojenom svete dôležité. Pre získanie 

kvalitných informácií potrebujeme data v dostatočnej kvalite za primeranú cenu. 

K získaniu informácií o datach nám slúžia metadata. V dnešnej dobe metadata môžeme 

nájsť takmer vo všetkých oblastiach.V metadatach je možné zistiť rôzne informácie, napr. 

o obsahu, kvalite, druhu a vytvorení. V prípade chýbajúcich metadat dochádza i 

k odlišnému chápaniu dat. Kvalitným a správnym vytvorením metadat podľa štandardov 

by malo dochádzať ku znižovaniu nákladov spoločnosti.  

      Správnym vytvorením sa data nebudú vytvárať viackrát, ale iba raz. Preto pre ich 

tvorbu je potreba využívať pevnú štruktúru a pravidlá, ktoré prispievaju k jednoduchšiemu 

zdieľaniu. Túto štruktúru a pravidlá definuje i vytvorený metadatový profil v tejto práci. 

      V tejto diplomovej práci boli splnené všetky stanovené ciele a domnievam sa, že došlo 

k vytvoreniu vhodného metadatového profilu k využitiu Českého štatistického úradu. 
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