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Príloha č. 1 – Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec 
      Informácie z tejto prílohy by mali napomôcť k lepšiemu porozumeniu odbornej 
terminológie a legislatívy. 

     1 Definovanie termínov 

     1.1 Norma 

      Je technická špecifikácia schválená uznaným normalizačným orgánom k opakovanému 
alebo trvalému použitiu. Dodržiavanie nie je záväzné. 

      Kategórie noriem: 

• medzinárodná norma: norma prijatá medzinárodným normalizačným orgánom a je 
verejne prístupná, 

• európska norma: norma prijatá európskym normalizačným orgánom a je verejne 
prístupná 

• národná norma: norma prijatá národným normalizačným orgánom a je verejne 
prístupná [1] 

     1.2 Česká technická norma  

      Zákon č. 22/1997 Zb. definuje českú technickú normu ako: 

      „Dokument schválený poverenou právnickou osobou pre opakované alebo stále použitie 
vytvorený podľa tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, ktorého vydanie 
bolo oznámené vo Vestníku Úradu pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne 
skúšobníctvo. Česká technická norma nie je obecne záväzná.“ [1] 

      Zo štúdia odborných materiálov, najmä predpisov a smernic pre oblasť normalizácie a 
samotných technických noriem vyplýva, že český termín „norma“ a anglický termín 
„standard“ sú identické a z hľadiska významu predstavujú jasne vymedzenú kategóriu 
technických dokumentov.  

      ČSN jej vydanie oznamuje v Úradnom Vestníku a je dostupná buď v elektronickej alebo 
tlačenej podobe. [43] 

      Prehľad všetkých platných i neplatných noriem možno nájsť na stránke ÚNMZ: 
http://www.unmz.cz. K celkovému zneniu noriem je potrebné zaregistrovať sa a zaplatiť 
mierny poplatok. Cena je stanovená za jeden rok. Za trochu vyšší poplatok je možné i určitý 
počet stránok vytlačiť. 

     1.3 Harmonizovaná česká technická norma 

      Na stránke Úradu pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo je 
definovaná harmonizovaná technická norma ako: 

      „Česká technická norma sa stáva harmonizovanou českou technickou normou ak preberá 
požiadavky stanovené európskou normou alebo harmonizačným dokumentom, ktoré uznaly 
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orgány Európskeho spoločenstva ako harmonizovanú európsku normu, alebo európskou 
normou, ktorá bola ako harmonizovaná európska norma stanovená v súlade s právom 
Európskych spoločenstiev spoločnou dohodou notifikovaných osôb.“ [43] 

      Použitím harmonizovaných, prípadne určených noriem získava výrobca časovú a finančnú 
výhodu, ale pokiaľ by pri posudzovaní zhody nepoužil tieto normy, ktoré poskytujú zhodu so 
základnými požiadavkami kladenými na bezpečnosť výrobkov, musel by zhodu s týmito 
požiadavkami preukázať väčšinou viac náročnejšími postupmi. 

  

     1.4 Zákon, vyhláška, nariadenie 

      Zákon 

      Je záväzne právny predpis prijatý parlametnom. Zákony sú nadradené podzákonným 
predpisom, ktorými sú napr. vyhláška a nariadenie. Podriadený je ústave a ústavnym 
zákonom. [47] 

      Vyhláška 

      Je druh podzákonného právneho predpisu. Vydať Vyhlášku smie ústredný orgán štátnej 
správy (napr. ministerstvo), alebo iný úrad, ktorého zmocnil zákon. Obce a kraje môžu 
vydávať vyhlášky v samostatnej pôsobnosti. Vyhlášky schvaľujú zastupiteľstva správnych 
jednotiek. [46] 

      Nariadenie 

      Nariadenie (Regulation), je obecný akt, ktorý je záväzný v celom rozsahu. Prijíma buď 
Rada Európskej únie spoločne s Európskym parlamentom, alebo iba sama Európska komisia. 

      Rovnako ako Vyhláška je podzákonný právny predpis. 

      Nariadenie je určené všetkým, nie ako u smernice, ktoré sú určené členským štátom a u 
ktorých je stanovené komu sú určené. 

      Nariadenie má v členských štátoch okamžite rovnakú platnosť ako vnútroštátne predpisy a 
to bez ďalších zásahov vnútroštátnych orgánov. [20] 

      Cieľom nariadenia je zjednotiť právo. 

     1.5 Smernica 

      Smernica (Directive) stanovuje ciele, ktorých členské štáty majú dosiahnuť. K dosiahnutiu 
týchto cieľov poskytuje možnosť si vybrať prostriedky. Môže byť určená jednému členskému 
štátu, alebo všetkým.  

      Smernica stanovuje konečné datum pre jej vykonanie do vnútroštátneho práva. Členské 
štáty pri uskutočňovaní cieľov môžu zohľadniť národné špecifika. Smernica sa používa 
k harmonizácii vnútroštátnych predpisov. [21] 

     1.6 Normalizácia 

      Činnosť zameraná na zjednotenie, zjednodušenie a zhospodárnenie konštrukcie a výroby. 
Predmetom sú opakujúce sa úkony a činnosti, ktorých vývoj je už stály, alebo je potrebné ho 
ustáliť normou. [44] 
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      Normy sa tvoria na medzinárodnej, regionálnej a národnej úrovni. 

      Medzinárodná úroveň 

- ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. Založená v roku 1947 so 
sídlom v Ženeve. Pokrýva normalizáciu všetkých oblastí okrem 
elektrotechniky. Jej cieľom je podporovať vývoj normalizácie vo svete 
s úmyslom uľahčiť medzinárodnú výmenu tovarov a služieb. Výsledky sú 
publikované ako medzinárodné normy. [27] 

- IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia. Zodpovedá za normalizáciu 
v oblasti elektrotechniky. Založená v roku 1906 so sídlom v Ženeve. Jej 
cieľom je podporovať vývoj medzinárodnej normalizácie v oblasti 
elektrotechniky a elektroniky. [27] 

ISO a IEC vzájomne spolupracujú. Ich výsledkom sú medzinárodné normy, 
technické správy, alebo pokyny. 

- ITU – Medzinárodná telekomunikačná únia. Zrod okolo roku 1865. Celkovo 
členmi je asi 190 členských štátov. Vydáva medzinárodné odporúčania 
v oblasti telekomunikácií a rádiokomunikácií. [45] 

      Regionálna normalizácia v Európe 

- CEN – Európsky výbor pre normalizáciu. Založený v roku 1961 a združuje 28 
národných členov so sídlom v Bruseli. [45] Jeho činnosťou sú skoro všetky 
oblasti okrem elektrotechnickej a telekomunikačnej oblasti. CEN je hlavný 
vadávateľ európskych noriem a technických špecifikácií. [27] 

- CENELEC – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike. Založený 
v roku 1959 so sídlom v Bruseli. Jeho úlohou je pripravovať sústavu 
elektrotechnických noriem, ktoré definujú podmienky pre vstup 
elektrotechnických výrobkov na európsky trh. [27] V elektrotechnickej oblasti 
má rovnakú funkciu ako CEN. 

- ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy. ETSI je organizácia 
pracujúca v oblasti telekomunikácií. Sídlo má vo Francúzsku a má približne 
750 členov z asi 55 krajín. [45] 

      Národná normalizácia – V každej krajine je iný normalizačný systém. Prácu vykonávajú 
normalizačné komisie, ktorým pomáhajú skupiny odborníkov. 

      2. ZÁKON o práve na informácie o životnom prostredí 
      Označovaný ako zákon č. 123/1998 Zb., o práve na informácie o životnom prostredí. 
Zapracováva príslušné predpisy a informuje o prístupe k informáciam o životnom prostredí 
a o včasných a úplných informáciach o životnom prostredí. 

      Stanovuje: 

• spôsob akým môže žiadateľ podať žiadosť o poskytnutie informácie. Napr. 
písomne, prípadne telefonicky. 
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• formu sprístupnenia informácie. Napr. na technickom nosiči dat za odpovedajúcu 
cenu. 

• lehotu pre sprístupnenie informácie. Najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. V 
zvláštnych prípadoch najneskôr do 60 dní. O tejto lehote musí byť žiadateľ 
informovaný. 

• obmedzenie prístupu k informáciam. Toto obmedzenie je možné napr. v prípade 
utajovaných informácií, osobných údajov, alebo individuálnych údajov, prípadne 
pokiaľ sa týkajú informácie obchodného tajomstva, alebo duševného vlastníctva. 

• bližšie podmienky a pravidlá sprístupňovania informácií a dat.  

• výchovu, vzdelávanie a osvetu v oblasti ochrany životného prostredia [18] 

3. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES 

V smernici sú definované tieto témata priestorových dat: 

      Povinné subjekty sprístupňujú priestorové data, ktoré odpovedajú aspoň jednému tématu. 
Môžu byť sprístupnené i iné priestorové data, ktoré sú uvedené v tématach, pokiaľ subjekt 
o to požiada, alebo splní technické požiadavky. Sú rozdelené do troch části. 

Čásť I. 

1. Súradnicové referenčné systémy 

2. Systémy geografických súradnicových sieti 

3. Zemepisné mena 

4. Územné správne jednotky 

5. Adresy 

6. Parcely 

7. Dopravné siete. 

8. Vodstvo 

9. Chránené územia 

      Pre každé jedno téma z prílohy I sú definované podrobné špecifikácie dat. Možno stiahnuť 
z JRC stránok (htttp://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2). 

Čásť II. 

1. Nadmorská výška 

2. Krajinné pokrytie 

3. Ortofotografické zobrazenie 

4. Geológia 
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Čásť III. 

1. Štatistické jednotky 

2. Budovy 

3. Pôda 

4. Využitie územia 

5. Ľudské zdravie a bezpečnosť 

6. Verejné služby a služby verejnej správy 

7. Zariadenie pre sledovanie životného prostredia 

8. Výrobné a priemyselné zariadenia 

9. Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry 

10. Rozloženie obyvateľstva – demografia 

11. Správne oblasti, chránené pásma, regulované územia a jednotky za ktoré sa podávajú 
správy 

12. Oblasti ohrozené prírodnými rizikami 

13. Stav ovzdušia 

14. Meteorologické javy 

15. Oceánografické javy 

16. Morské oblasti 

17. Bioregióny 

18. Stanovištia a biotopy 

19. Rozloženie druhov 

20. Energetické zdroje 

21. Nerastné suroviny 

      Pre každé jedno téma z prílohy I sú definované podrobné špecifikácie dat. Pre témata II, 
III sú špecifikácie definované v dokumente „Definition of Annex Themes and Scope“. 

      Tieto dokumenty je možné stiahnuť z JRC stránok. 
(htttp://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2). 
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        Dňa 23.11.2010 boli v Európskom parlamente schválené ešte ďalšie 2 nariadenia k 
smernici INSPIRE: 

• Nariadenie č. 1088/2010 pre sťahovacie a transformačné služby 

      Termíny pre poskytovanie sťahovacích a transformačných služieb sú následujúce: 

- do 28.6.2012 musia byť služby spustené v začiatočnej funkcionalite (nemusia spĺňať 
všetky požiadavky nariadenia 1088/2010) 

- do 28.12.2012 musia byť služby plne v súlade s Nariadením 1088/2010 

• Nariadenie č. 1089/2010 pre interoperabilitu priestorových dat prílohy I smernice 
INSPIRE 

      Implementačné pravidlo schválené 23.11.2010 Európskym parlamentom. Nariadenie 
vstúpilo v platnosť 15.12.2010. [42] 

      „Stanovuje požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne pre 
harmonizáciu sad priestorových dat a služieb priestorových dat odpovedajúcich tématam 
uvedených v prílohach I, II a III smernice 2007/2/ES.“ [14] 

Definuje: 

v prílohe I: 

- spoločné typy definované v Európskych a Medzinárodných normách 

- spoločné datové typy 

- spoločné výčty 

- spoločné číselníky 

- obecný sieťový model (Generic Network Model) 

v prílohe II: 

- požiadavky na témata priestorových dat uvedených v prílohe I smernice 2007/2/ES  

      Nariadením č. 102/2011 sa mení Nariadenie č. 1089/2010. Nariadenie Komisie pre 
číselník kódov vstúpilo v platnosť 4.2.2011. Toto nariadenie definuje zmeny, ktoré nastali 
v 57 bodoch. Najčastejšími zmenami sú doplnené tabuľky prípustných hodnôt pre číselníky. 

      Vstúpením tohoto nariadenia v platnosť zároveň vstupuje v platnosť i Nariadenie 
1089/2010 pre interoperabilitu dat a služieb. Preto od 4.2.2011 sa počíta dvojročná a 
sedemročná lehota pre uvedenie dat z prílohy, tak aby boli v súlade s týmito pravidlami. [35] 

 

     4. ČSN EN ISO 19118 – Geografická informácia – Kódovanie 
      Problematiku kódovania geografických dat obecne pojednáva ČSN EN ISO 19118:2007, 
ktorá normalizuje kódovacie pravidlá špecifikujúce typy dat, ktoré budú kódované a syntaxi, 
štruktúru a kódovacie schémata použité vo výslednej datovej štruktúre. Stanovuje požiadavky 
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na kódovacie pravidlá založené na schémate UML a kódovacie pravidlá založené na jazyku 
XML. [11]  

      Použitý XML je nezávislý na systémoch a výpočtových platformách a je interoperabilný 
so systémom WWW.  

      Táto norma uvádza stručný úvod do jazyka XML a príklady na ňom založených 
kódovacích pravidiel. 

      Norma je rozdelená do troch logických oddielov: 

- špecifikácia požiadaviek na vytváranie kódovacích pravidiel založených na 
schématach UML 

- špecifikáca požiadaviek na vytvorenie kódovacej služby 

- špecifikácia kódovacieho pravidla založeného na XML. Je určené k použitiu pri 
neutrálnej výmene dat. [10] 

      Schémata kódovania znakov, ktoré môžu byť podporované medzinárodnými profilmi sú: 

- 8bitový prenosový formát premennej veľkosti UCS, UTF-8 

- 16bitový prenosový formát premennej veľkosti UCS, UTF-16 

- 16bitový univerzálny súbor znakov pevnej veľkosti, UCS-2 

- 32bitový univerzálny súbor znakov pevnej veľkosti, UCS-4 

 

     5. ČSN P CEN ISO/TS 19139 – Geografická informácia – Metadata –     
Implementácia schématu XML 
      V roku 2007 vyšla dlho očakávaná norma ISO 19 139.  Bola schválená 14.5.2009 pre 
dočasné používanie. Doba platnosti je obmedzená na 3 roky. Po dvoch rokoch budú členovia 
CEN požiadaný o pripomienky týkajúce sa toho, či CEN/TS môže byť prevedená na európsku 
normu (EN). 

      Členovia CEN žiadajú, aby zverejnili existenciu tejto CEN/TS rovnakým spôsobom ako 
EN a vhodnou formou ju sprístupnili na národnej úrovni. Národné normy, pokiaľ sú s 
CEN/TS v rozpore, môžu zostať v platnosti súčasne s CEN/TS až do konečného rozhodnutia 
o prevedení CEN/TS na EN. [11] 

      Definuje pravidlá pre kódovanie metadat do XML, teda definuje záväznú štruktúru 
metadatových XML dokumentov. Metainformačné systémy by mali používať takto 
definované XML k výmene dat. [8] 

      Stavia na ČSN ISO 19115, ČSN ISO 19119 a ČSN EN ISO 19118, rozširuje modely 
UML ČSN ISO 19115, mapuje metadatové modely UML do schématu XML a plne využíva 
kódovací potenciál uvedeného jazyka. [11] 
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Príloha č. 2 – Geografické produkty registru 

 

      Medzi geografické produkty registru ČSÚ patrí: 

      ADRESNÁ ŠTRUKTÚRA – Prehľad geografických vrstiev adresnej štruktúry ČR 

• Adresné miesta 

• Budovy s číslom domovným 

• Ulice a verejné priestranstvá 

ÚZEMNÁ ŠTRUKTÚRA – Prehľad geografických vrstiev územnej štruktúry ČR 

• Česká republika – NUTS 50 

• Územie – NUTS 1  

• Oblasti – NUTS 2 

• Kraje – NUTS 3 

• Okresy – LAU 1 

• Obce a vojenské újazdy 

• Mestské obvody / mestské části 

• Katastrálne územie 

• Územne technické jednotky 

• Základné sídelné jednotky 

• Štatistické obvody 

EVIDENČNÁ ŠTRUKTÚRA – Prehľad geografických vrstiev evidenčnej štruktúry ČR 

• Části obce diely 

• Části obce 

• Diely základných sídelných jednotiek 

ŠPECIÁLNE VRSTVY – Prehľad špeciálnych doplňkových geografických vrstiev. 

• Obce s rozšírenou pôsobnosťou 

• Poverené obecné úrady 

• Správne obvody Prahy 

• Štatutárne mestá a Praha 

• Presahy části obce 
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• Finančné úrady 

• Stavebné úrady 

• Definičné body obcí 

• Definičné body části obce (dielov) 

• Definičné body mestských obvodov, části 

• Definičné body katastrálnych území 

• Definičné body ZSJ 

• Základné územné jednotky 

• Volebné obvody – senát 

GENERALIZOVANÉ VRSTVY – Prehľad geometricky generalizovaných 
geografických vrstiev 

• Paket 500 

• Paket 50 

GEOKÓDOVANIE – Prehľad geografických vrstiev, ktoré vznikli geokódovaním adries. 

• Pracovište Českého štatistického úradu 

• Školy a školské zariadenia 

REFERENČNÉ MAPOVÉ PODKLADY – Prehľad referenčných mapových podkladov 
pre geodata registru, klady mapových listov. 

• Základná mapa ČR 1:10 000 

• Štátna mapa 1:5000 

• Katastrálna mapa 

• Ortofotomapa ČR 

• Klad katastrálnych map 

• KLAD ZM 10 
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Príloha č. 3.  Pôvodné metadata ČSÚ - Klad mapových listů katastrálních map 
(MIDAS) 
    
I. Identifikace 
datového souboru 

  

Název Klad mapových listů katastrálních map 
Zkrácené názvy Klad KM 
    
II. Související právní a 
jiné předpisy 

  

Název právního 
předpisu 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předisů, § 20a)                                                                                    
Prozatímní pokyny pro skenování katastrálních map a map 
dřívějších pozemkových evidencí, č.j. 4669/1993-22, Český úřad 
zeměměřický a katastrální, Praha 1993 (dále Prozatímní pokyny) 

Vztah ke Standardu 
ISVS 

Nestandardní (nezaveden) 

    
III. Popis datového 
souboru 

  

Popis Klad existujících (platných) mapových listů katastrálních map 
dle okresů a stavu k 31.12.1999. Mapy dekadické, sáhové, 
příložní organizované dle Gusterberga a Svatého Štěpána a 
pojmenované v souladu s Prozatímními pokyny 

Prostorové schéma Polygony 
Jazyk Čeština 
Znaková sada Windows - 1250 
Důvod vytvoření - 
kategorie 

Registr sčítacích obvodů a budov 

Měřítko 1:1 000, 1:2 000, 1:1 440, 1:2 880. 1:1 250, 1:2 500, 1:5 000, 
příložné  

    
IV. Prvky kvality 
datového souboru 

  

Popis vzniku Převzetí digitálních katastrálních map (rastry) z archívu 
Zeměměřického úřadu Praha a doskenování třetiny území České 
republiky ve spolupráci s ČÚZK. V rezortu ČSÚ transformace 
všech katastrálních map do systému Jednotné triangulační sítě 
katastrální, ořezání a konverze do potřebných tvarů. Vedlejším 
produktem jsou klady mapových listů katastrální mapy dle 
okresů pro potřeby uživatelů. Z menší části (cca 9% území k 
30.6.2000) zpracování digitálních katastrálních map DKM a 
KM-D. 

Polohová přesnost - 
horizontální 

xxx 
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Četnost aktualizace 
souboru 

Jednorázově 

Logická konzistence Bez výskytu duplicitních prvků. Klad KM nemusí pokrývat 
katastrální území s platnou DKM. 

Úplnost Lokalizovány všechny katastrální mapy používané při editaci 
definičních bodů stavebních objektů a vektorizaci hranic 
sčítacích obvodů pro účely sčítaní lidu. 

Homogenita Kvalita i úplnost datového souboru je rovnoměrná po celé ČR. 
Vojenské újezdy nejsou předmětem sledování. 

    
V. Nepřímý prostorový 
referenční systém 

  

Nepřímý prostorový 
referenční systém 

Definiční bod parcely 

    
VI. Přímý prostorový 
referenční systém 

  

Přímý (planární systém) Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK 
    
VII. Informace o 
rozsahu 

  

Stav rozsahu K 01.02.2001 (konec územní přípravy SLDB 2001), verze dat 
02072002, k 01.3.2001 (definitivní klad včetně atypických a 
příložních map), verze dat 20112002 

Datum popisu rozsahu 20.11.2002 
Minimálni X 93378 
Minimálni Y 429449 
Maximálni X 1229035 
Maximálni Y 906402 
Vymezující plocha Mapa kladu KM 
Základní velikost  19 MB 
Území Česká republika 
Pokrytí Plné, za všechny okresy České republiky 
Popis časového rozsahu Sběr dat ukončen k 30.06.2000, předpokladá se aktualizace 
Datum poslední 
aktualizace 

01.03.2001 

    
VIII. Datová struktura   
Obsah datového souboru Polygony s atributy: název počítačového souboru katastrálni 

mapy 
    
IX. Objekty v datové 
sadě 

Polygony 
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X. Klasifikace   
  Katastr 
    
XI. Organizace a jejich 
úlohy 

  

Český statistický úřad 
Praha 

Původce                                                                                                   
Vlastník 

  Administrátor 
  Dodavatel 
XII. Kontaktní místa 
osoby a jejich úlohy 

  

Český statistický úřad 
Praha                               
Na padesátém 81, Praha 
10 100 82 

Správa databáze, správce geografické databáze a mapového 
serveru, distribuce 

Kontaktní osoby pro 
metodiku, správu a 
zpracování 

Ing. Zdeňka Udržalová, vedoucí oddělení statistických územních 
jednotek, přímý telefon 46 6613244, přes ústřednu 466 743 460, 
fax 466 743 439, mobil 604 227 034, e-mail: 
zdenka.udrzalova@czso.cz  Ing. Kamila Kuklová, analytik 
území, 466 743 467                                   Ing. Petr Klauda, 
správce a specialista GIS, 466 743 462 

    
XIII. Distribuce   
Pravidla použití Dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů, § 20a) 

Oslovení Určeno pro veřejnost 
Pravidla použití - text Použití na základě potvrzeného protokolu o předání 
Možnost zveřejnění Data nebudou předávána třetím stranám bez vědomí 

předávajícího (tj. Českého statistického úřadu Praha) 

Neveřejná část xxx 
Distribuční jednotky Okresní sady, ČR 
Cena Dle ceníku 
Nosiče pro přenos dat CD, disketa, případně ZIP žadatele, papír 
Formáty (vektor) ArcView Shape soubor 
Formáty (rastr) xxx 
Formáty (databáze) DBF (III, IV, V) 
Poznámka k formátům xxx 
On-line xxx 
Způsob objednátní Písemnou objednávkou na Český statistický úřad Praha, Na 

padesátém 81, 100 82 Praha 10, informační servis 

    
XIV. Autorská práva   
Autorská práva Žádná 
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XV. Údaje o metadatech 
Datum vzniku metadat 30.04.2004 
Datum aktualizace      
metadat 

30.12.2004 

Datum aktualizace      
metadat 

14.07.2005 

Datum aktualizace      
metadat 

26.05.2006 

Datum aktualizace      
metadat 

08.08.2006 

Datum aktualizace      
metadat 

11.01.2007 

Datum aktualizace      
metadat 

02.03.2007 

Datum aktualizace      
metadat 

27.07.2007 

Datum aktualizace      
metadat 

23.02.2010 

Datum aktualizace      
metadat 

28.02.2011 

Datum očekávané 
aktualizace metadat 

29.02.2012 
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Príloha č. 4. Ukážka spracovaných metadat 

  
1. Identifikace  
  1.1   Název zdroje Klad mapových listů katastrálních map 
    1.1.1 Alternatívni název 

zdroje 
Klad KM 

  1.2   Abstrakt zdroje Klad existujících (platných) mapových listů 
katastrálních map dle okresů a stavu k 
31.12.1999. Mapy dekadické, sáhové, příložní 
organizované dle Gusterberga a Svatého 
Štěpána a pojmenované v souladu s 
Prozatímními pokyny. 

  1.3   Typ zdroje dataset 
  1.4   Lokátor zdroje http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/klad_katastral

nich map 
  1.5   Jedinečný identifikátor 

zdroje  
CZ-CZSO-KM 

  1.7   Jazyk zdroje cze 
  1.8   Kódovaní znaků win 1250 
 1.9  Množina dat Název počítačového souboru katastrálni mapy 

– Polygony s atributy 
 1.10  Popisná informace Logická konzistence: Bez výskytu duplicitních 

prvků. Klad KM nemusí pokrývat katastrální 
území s platnou DKM.                                       
Úplnost: Lokalizovány všechny katastrálni 
mapy používané při editaci definičních bodů 
stavebních objektů a vektorizaci hranic 
sčítacích obvodů pro účely sčítaní lidu.         
Homogenita: Kvalita i úplnost datového 
souboru je rovnoměrná po celé ČR. Vojenské 
újezdy nejsou předmětem sledování. 

2. Klasifikace prostorových dat a služeb 

  2.1   Tématická kategorie imageryBaseMapsEarthCover 
3. Klíčové slovo 
  3.1   Hodnota klíčového 

slova 
Budovy 

  3.2   Zdrojový řízený 
slovník 

  

    3.2.1 Název pro citovaný 
zdroj 

GEMET - INSPIRE themes version 1.0 

    3.2.2 Datum pro citovaný 
zdroj 

2008-06-01 

    3.2.3 Typ kalendářního 
datumu 

publication 

    3.2.4 Název pověřené 
organizace 

Joint Research Centre 
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    3.2.5 Funkce pověřené 
organizace 

pointOfContact 

4. Geografická poloha 
  4.1   Geografické ohraničení   
    4.1.1 Nejzápadnější 

souřadnice 
12.09 

    4.1.2 Nejvýchodnější 
souřadnice 

18.85 

    4.1.3 Nejjižnejší souřadnice 48.58 
    4.1.4 Nejsevernější 

souřadnice 
51.05 

  4.2   Prostorový rozsah Plné pokrytí, za všechny okresy České 
republiky 

 4.3  Prostorová 
reprezentace 

vector 

5. Časová reference 
  5.1   Časový rozsah 2002  2000 
  5.2   Datum zveřejnění 2002-11-20 
    5.2.1 Typ události publication 
  5.3   Datum poslední revize 2001-03-01 
    5.3.1 Typ události revision 
  5.4   Datum vytvoření 2001-03-01 
    5.4.1 Typ události creation 
6. Kvalita a validita 
  6.1   Původ Převzetí digitálních katastrálních map (rastry) z 

archívu Zeměměřického úřadu Praha a 
doskenování třetiny území České republiky ve 
spolupráci s ČÚZK. V rezortu ČSÚ 
transformace všech katastrálních map do 
systému Jednotné triangulační sítě katastrální, 
ořezání a konverze do potřebných tvarů. 
Vedlejším produktem jsou klady mapových 
listů katastrální mapy dle okresů pro potřeby 
uživatelů. Z menší části (cca 9% území k 
30.6.2000) zpracování digitálních katastrálních 
map DKM a KM-D. 

  6.2   Prostorové rozlíšení 2000 
        1 m 
  6.3   Hierarchická úroveň series 
7. Soulad 
  7.1   Specifikace   
    7.1.1 Název zdroje Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické 

službě, ve znění pozdějších předpisů, §20a) 
    7.1.2 Alternativní název 

zdroje 
Zákon č. 89/1995 Sb.  

    7.1.3 Datum zdroje 1995-04-20 
    7.1.4 Typ události revision 
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    7.1.5 Objasnění shody Prozatímní pokyny pro skenování katastrálních 
map a map dřívějších pozemkových evidencí, 
č.j. 4669/1993-22, Český úřad zeměměřický a 
katastrální, Praha (dále Prozatímní pokyny) 

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

k přístupu a použití 
Použití na základě potvrzeného protokolu o 
předání. Použití dle zákona č. 89/1995 Sb., o 
státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, §20a) 

  8.2   Omezení veřejného 
přístupu 

otherRestrictions 

    8.2.1 Jiné omezení Data nebudou předávaná třetím stranám bez 
vědomí předávajícího (tj. Českého statistického 
úřadu Praha) 

    8.2.2 Klasifikace omezení unclassified 
  8.2.3 Právní omezení Žádná autorská práva 
9. Organizace odpovídající za vytváření, řízení, údržbu a distribuci souborů 
prostorových dat a služeb založených na prostorových datech 

  9.1   Organizace odpovědná 
za správu a spracováni 
dat 

  

    9.1.1 Název pověřené osoby Klauda, Petr, Ing. 
    9.1.2 Název pověřené 

organizace 
Český statistický úřad 

    9.1.3 Funkce pověřené 
osoby 

custodian 

    9.1.4 Telefon +420 466 743 462 
    9.1.5 Fax +420 466 743 439 
    9.1.6 Adresa V Ráji 872 
    9.1.7 Město Pardubice 
    9.1.8 PSČ 531 53 
    9.1.9 Stát Česká republika 
  9.2   Organizace poskytující 

informace o datech 
  

    9.2.1 Název pověřené osoby Udržalová, Zdeňka, Ing. 
    9.2.2 Název pověřené 

organizace 
Český statistický úřad 

    9.2.3 Funkce pověřené 
osoby 

pointOfContact 

    9.2.4 Telefon +420 466 743 462 
    9.2.5 Fax +420 466 743 439 
    9.2.6 Adresa V Ráji 872 
    9.2.7 Město Pardubice 
    9.2.8 PSČ 531 53 
    9.2.9 Stát Česká republika 
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    9.2.10 Elektronická poštovní 
schránka 

zdenka.udrzalova@czso.cz 

  9.3   Organizace odpovědná 
za údržbu 

  

    9.3.1 Název pověřené osoby Klauda, Petr, Ing. 
    9.3.2 Název pověřené 

organizace 
Český statistický úřad 

    9.3.3 Funkce pověřené 
osoby 

pointOfContact 

    9.3.4 Telefon +420 466 743 462 
    9.3.5 Fax +420 466 743 439 
    9.3.6 Adresa V Ráji 872 
    9.3.7 Město Pardubice 
    9.3.8 PSČ 531 53 
    9.3.9 Stát Česká republika 
  9.4   Organizace odpovědná 

za distribuci 
  

    9.4.1 Název pověřené 
organizace 

Český statistický úřad 

    9.4.2 Funkce pověřené 
organizace 

distributor 

    9.4.3 Adresa Na padesátém 81 
    9.4.4 Město Praha 10 
    9.4.5 PSČ 100 82 
    9.4.6 Stát Česká republika 
  9.5   Organizace odpovědná 

za databázu 
  

    9.5.1 Název pověřené 
organizace 

Český statistický úřad 

    9.5.2 Funkce pověřené 
organizace 

originator 

    9.5.3 Adresa Na padesátém 81 
    9.5.4 Město Praha 10 
    9.5.5 PSČ 100 82 
    9.5.6 Stát Česká republika 
          
10. Metadata o metadatech 
  10.1   Kontaktní místo pro 

metadata 
  

    10.1.1 Název pověřené osoby Klauda, Petr, Ing. 
    10.1.2 Funkce pověřené 

osoby 
pointOfContact 

    10.1.3 Název pověřené 
organizace 

Český statistický úřad 

    10.1.4 Telefon +420 466 743 462 
    10.1.5 Fax +420 466 743 439 
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    10.1.6 Adresa V Ráji 872 
    10.1.7 Město Pardubice 
    10.1.8 PSČ 531 53 
    10.1.9 Stát Česká republika 
    10.1.10 URL adresa http://www.czso.cz 
  10.2   Datum metadat 2011-02-28 
  10.3   Jazyk metadat cze 
  10.4   Kódovaní znaků win 1250 
11. Uplatnení 
  11.1   Uplatnení zdroje Registr sčítacích obvodů a budov - Územní 

příprava Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001, 
opora pro statistická šetření a registry, údrba 
soustavy územních identifikací 

12. Údržba 
  12.1   Frekvence změn asNeeded 
13. Referenční systém 
  13.1   Název zdroje Systém jednotné trigonometrické sítě 

katastrální 
  13.2   Alternatívni název 

zdroje 
S-JTSK 

  13.3   Další informace Nepřímý prostorový referenční systém je 
označený jako Definiční bod parcely. 

14. Distribuce 
  14.1   Název formátu DBF 
  14.2   Verze formátu III 
  14.3   Digitálni prenos   
    14.3.1 Distribuční jednotky Okresní sady, ČR 
    14.3.2 Velikost jednotky 19.0 
    14.3.3 Informace o 

spřažených pramenech 
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/klad 
katastrálnich map 

    14.3.4 Informace o 
nespřažených médiach 

cdRom 

    14.3.5 Poplatky Dle ceníku 
    14.3.6 Informace o postupu 

objednávky 
Písemnou objednávkou na Český statistický 
úřad Praha, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, 
informační servis 
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Príloha č. 5 – Porovnanie vytvoreného metadatového profilu s pôvodnými metadatami 

      V tejto prílohe sú v tabuľke priradené názvy pôvodných metadat k prvkom vytvoreného 
metadatového profilu. 

      V niektorých prípadoch sa stalo, že v pôvodných metadatach sa prvok nenachádza, ale je 
jeho povinnosťou uvádzať ho. Napr. 1.3 Typ zdroje. 

Profil ČSÚ Prvky metadat Metadata ČSÚ (Midas)

1.1 Název zdroje Název
1.1.1 Alternatívni název zdroje Zkrácené názvy
1.2 Abstrakt zdroje Popis
1.3 Typ zdroje -
1.4 Lokátor zdroje Ukázka - WWW adresa
1.5 Jedinečný identifikátor zdroje -
1.7 Jazyk zdroje Jazyk
1.8 Kódovaní znaků Znaková sada
1.9 Množina dat Obsah datového souboru
1.10 Popisná informace Logická konzistence, Úplnost, 

Homogenita

2.1 Tématická kategorie Klasifikace

3.1 Hodnota klíčového slova -
3.2 Zdrojový řízený slovník -

3.2.1 Název pro citovaný zdroj -
3.2.2 Datum pro citovaný zdroj -
3.2.3 Typ kalendářního datumu -
3.2.4 Název pověřené organizace -
3.2.5 Funkce pověřené organizace -

4.1 Geografické ohraničení
4.1.1 Nejzápadnější souřadnice Minimálni X
4.1.2 Nejvýchodnější souřadnice Maximální X
4.1.3 Nejjižnejší souřadnice Minimálni Y
4.1.4 Nejsevernější souřadnice Maximálni Y
4.2 Prostorový rozsah Pokrytí, Území
4.3 Prostorová reprezentace Objekty, Prostorové schéma

5.1 Časový rozsah
5.2 Datum zveřejnění

5.2.1 Typ události
5.3 Datum poslední revize

5.3.1 Typ události
5.4 Datum vytvoření

5.4.1 Typ události

Stav rozsahu, Datum popisu rozsahu, 
Popis časového rozsahu

5. Časová reference

4. Geografická poloha

3. Klíčové slovo

2. Klasifikace prostorových dat

1. Identifikace
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Profil ČSÚ Prvky metadat Metadata ČSÚ (Midas)

6.1 Původ Popis vzniku
6.2 Prostorové rozlíšení Měřítko, Polohová přesnost
6.3 Hierarchická úroveň -

7.1 Specifikace
7.1.1 Název zdroje Název přávního předpisu
7.1.2 Alternativní název zdroje Název přávního předpisu
7.1.3 Datum zdroje Název přávního předpisu
7.1.4 Typ události -
7.1.5 Objasnění shody -
7.2 Míra souladu -

8.1 Podmínky vztahující se k přístupu a použití Pravidlá použití, Pravidlá použití - text
8.2 Omezení veřejného přístupu Neveřejná část

8.2.1 Jiné omezení Možnost zveřejnění
8.2.2 Klasifikace omezení Oslovení
8.2.3 Právní omezení Autorská práva

9.1 Organizace odpovědná za správu a spracováni dat
9.1.1 Název pověřené osoby
9.1.2 Název pověřené organizace
9.1.3 Funkce pověřené osoby
9.1.4 Telefon
9.1.5 Fax
9.1.6 Adresa
9.1.7 Město
9.1.8 PSČ
9.1.9 Stát
9.2 Organizace poskytující informace o datech

9.2.1 Název pověřené osoby
9.2.2 Název pověřené organizace
9.2.3 Funkce pověřené osoby
9.2.4 Telefon
9.2.5 Fax
9.2.6 Adresa
9.2.7 Město
9.2.8 PSČ
9.2.9 Stát

9.2.10 Elektronická poštovní schránka

Organizace a jejich úlohy, Kontaktní 
místa, osoby a jejich úlohy

9. Organizace odpovídající za vytváření, řízení, údržbu a 
distribuci souborů prostorových dat založených na 
prostorových datech

8. Omezení přístupu a použití

6. Kvalita a validita

7. Soulad

 

 

 



Martina Koutná : Návrh metadatového profilu pre účely ČSÚ 

21 
 

Profil ČSÚ Prvky metadat Metadata ČSÚ (Midas)
9.3 Organizace odpovědná za údržbu

9.3.1 Název pověřené osoby
9.3.2 Název pověřené organizace
9.3.3 Funkce pověřené osoby
9.3.4 Telefon
9.3.5 Fax
9.3.6 Adresa
9.3.7 Město
9.3.8 PSČ
9.3.9 Stát
9.4 Organizace odpovědná za distribuci

9.4.1 Název pověřené organizace
9.4.2 Funkce pověrené organizace
9.4.3 Adresa
9.4.4 Město
9.4.5 PSČ
9.4.6 Stát
9.5 Organizace odpovědná za databázu

9.5.1 Název pověřené organizace
9.5.2 Funkce pověřené organizace
9.5.3 Adresa
9.5.4 Město
9.5.5 PSČ
9.5.6 Stát

10.1 Kontaktní místo pro metadata
10.1.1 Název pověřené osoby
10.1.2 Funkce pověřené osoby
10.1.3 Název pověřené organizace
10.1.4 Telefon
10.1.5 Fax
10.1.6 Adresa
10.1.7 Město
10.1.8 PSČ
10.1.9 Stát
10.1.10 URL adresa

10.2 Datum metadat Údaje o metadatech
10.3 Jazyk metadat Jazyk
10.4 Kódovaní znaků Znaková sada

11.1 Uplatnění zdroje Důvod vytvoření - kategorie, Důvod 
vytvoření - popis

12.1 Frekvence změn Četnost aktualizace souboru

Organizace a jejich úlohy, Kontaktní 

místa, osoby a jejich úlohy

Kontaktní místa, osoby a jejich úlohy

12. Údržba

11. Uplatnění
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Profil ČSÚ Prvky metadat Metadata ČSÚ (Midas)

13.1 Název zdroje Přímý (planární) systém
13.2 Alternatívni název zdroje -
13.3 Další informace Nepřímý prostorový referenční 

systém

14.1 Název formátu Formáty (vektor), Formáty (rastr), 
Formáty (databáze)

14.2 Verze formátu Formáty (databáze)
14.3 Digitálni přenos

14.3.1 Distribuční jednotky Distribuční jednotky
14.3.2 Velikost jednotky Základní velikost
14.3.3 Informace o spřažených pramenech On-line
14.3.4 Informace o nespřažených médiach Nosiče pro přenos dat
14.3.5 Poplatky Cena
14.3.6 Informace o postupu objednávky Způsob objednání

14. Distribuce

13. Referenční systém
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Úvod 

      V této příloze je vytvořen metadatový profil pro datové sady a série - Českého 
statistického úřadu v Pardubicích. 

       

      Metadatový profil je v souladu: 

- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2008 

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

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

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

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

      Datová část je rozdělená do dvou tabulek ve kterých je definovaná část ze směrnice 
INSPIRE a normy ISO 19115. V některých případech jsou prvky nad rámec směrnice 
INSPIRE, proto jsou uvedeny pouze požadavky ISO 19 115. Uvedeny požadavky jsou platné 
pro metadatový profil. 

      V tabulkách jsou podrobně popsány jednotlivé položky profilu.  

       

      Význam položek v tabulce profilu je definován jako: 

- Část – odkazuje na prvek metadat definovaný v části B Nařízení Komise (ES) č. 
1205/2008 z 31.12.2008 

- Násobnost – vyjadřuje kolikrát se může metadatový prvek vyskytovat 

- Pravidla násobnosti: 

• 1 – prvek metadat může mít ve výsledném souboru pouze jeden výskyt 

• 1..* - prvek metadat může mít ve výsledném souboru nejméně jeden výskyt 

• 0..1 – přítomnost prvku metadat ve výsledném souboru je podmíněna, ale 
prvek metadat se může vyskytnout pouze jednou 

• 0..* - přítomnost prvku metadat ve výsledném souboru je podmíněná, ale prvek 
metadat se může objevit jeden nebo vícekrát 

- Podmínka – zobrazuje zda je potřeba metadatovou entitu, nebo prvek dokumentovat 

- Číslo – číslo, které odkazuje na metadatovou entitu, nebo prvek v příloze B normy 
ČSN ISO 19115 

- Název – návěští přidělené metadatové entitě, nebo metadatovému prvku. Názvy 
metadatových entit jsou označeny velkým písmenem bez mezer 
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- Definice – popis metadatové entity nebo prvku 

- Maximálni výskyt – definuje maximální počet instancí 

- Datový typ – definuje množinu hodnot, která může být použita 

- Doména – pro metadatový prvek specifikuje přípustné hodnoty, např.. free text. 
Pokud v doméně je definován seznam kódů, tak musí být použity celočíselný kód z 
normy ISO 19115. 

- Xpath – zobrazuje umístění metadatové entity, nebo metadatového prvku v XML 

- Příklad – v příkladu je přiřazena metadatové entitě, nebo prvku část původních 
metadat ČSÚ 

     Aby byly definovány všechny metadata ČSÚ, tak je třeba uvádět všechny metadatové 
prvky tohoto profilu.  

      Podmínka povinnosti v profilu je uvedena jen pro případ, že nastane situace nemožnosti 
dokumentovat prvek. Slouží k usnadnění rozhodováni.  

      V některých částech je definovaná násobnost i v názvu. Např. 9.2 Organizace poskytující 
informace o datech [1..*]. To znamená, že může být uváděno i víc organizací poskytujících 
informace o datech.  
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1. Identifikace (Identification) 
 
      Citační data pro zdroj (zdroje) jsou uvedeny v normě ISO 19115 v příloze B.2.2.1 číslo 24 
s odkazem na přílohu B.3.2. 

1.1 Název zdroje (Resource title) 

Část B 1.1
Násobnost 1
Podmínka povinný
Číslo 360
Název title
Definice název, pod nímž je citovaný zdroj znám
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/title
Příklad Klad mapových listů katastrálních map

INSPIRE

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:identificationInfo> 
    <gmd:MD_DataIdentification> 
…. 
      <gmd:citation> 
        <gmd:CI_Citation> 
          <gmd:title> 
            <gco:CharacterString>Klad mapových listů katastrálnich map 
            </gco:CharacterString> 
          </gmd:title> 
        </gmd:CI_Citation> 
      </gmd:citation> 
…. 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
  </gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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1.1.1 Alternatívni název zdroje 

Číslo 361
Název alternateTitle
Definice krátky název nebo název v jiném jazyce, pod kterým je citovaný zdroj znám
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/alternateTitle

Příklad Klad KM

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
…. 
    <gmd:citation> 
      <gmd:CI_Citation> 
        <gmd:alternateTitle> 
          <gco:CharacterString>Klad KM</gco:CharacterString> 
        </gmd:alternateTitle> 
      </gmd:CI_Citation> 
    </gmd:citation> 
…. 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

1.2 Abstrakt zdroje (Resource abstract) 

Část B 1.2
Násobnost 1
Podmínka povinný
Číslo 25
Název Abstract
Definice krátké popisné shrnutí obsahu zdroje (zdrojů)
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/abstract
Příklad Klad existujících (platných) mapových listů katastrálních map dle okresů a

stavu k 31.12.1999. Mapy dekadické, sáhové, příložní organizované dle
Gusterberga a Svatého Štěpána a pojmenované v souladu s Prozatímními pokyny.

INSPIRE

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
 <gmd:identificationInfo> 
   <gmd:MD_DataIdentification> 
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.... 
     <gmd:abstract> 
       <gco:CharacterString>Klad existujících (platných) mapových listů katastrálních map dle 
okresů a stavu k 31.12.1999. Mapy dekadické, sáhové, příložní organizované dle Gusterberga 
a Svatého Štěpána a pojmenované v souladu s Prozatímními pokyny. 
      </gco:CharacterString> 
       </gmd:abstract> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
 </gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

1.3 Typ zdroje (Resource type) 

Část B 1.3
Násobnost 1
Podmínka povinný
Číslo 6
Název hierarchyLevel
Definice oblast, které se metadata týkají
Datový typ Class
Doména Md_ScopeCode - B.5.25
Xpath hierarchyLevel
Příklad dataset

INSPIRE

ISO 19115

 

      Hodnotová doména pro INSPIRE je konkrétne popsaná v Nařízení Komise (ES) č. 
1205/2008 v části D1.  

      V ISO 19115 je oproti INSPIRE rozšířenější Seznam kódů oblastí (doména), v normě ISO 
19115 je seznam  definován v odstavci B.5.25. Pro metadata statistického úřadu jsou 
dostatečné oblasti definované v INSPIRE. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
    <gmd:hierarchyLevel> 
      <gmd:MD_ScopeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
MD_ScopeCode" codeListValue="dataset"/> 
    </gmd:hierarchyLevel> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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1.4 Lokátor zdroje (Resource locator) 

Část B 1.4
Hodnotová doména znakový řetězec - běžne jako jednotný lokátor zdroje (URL)
Číslo 397
Název linkage
Definice

Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
XPath distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/linkage

Příklad http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/klad_katastralnich_map

místo (adresa) pro spažený přístup s použitím adresy jednotného lokátoru zdrojů (URL) nebo 
podobného adresovacího schématu

ISO 19115

INSPIRE

 

     Zadává se pouze platná adresa URL zdroje. Pokud není žádný platný odkaz na zdroj k 
dispozici, tak se poskytne odkaz na nějaké kontaktní místo, kde je k dispozici více informací o 
zdroji. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
    <gmd:MD_Distribution> 
.... 
      <gmd:transferOptions> 
        <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
          <gmd:onLine> 
            <gmd:CI_OnlineResource> 
              <gmd:linkage> 
                <gmd:URL>http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/klad_katastralnich_map 
                </gmd:URL> 
             </gmd:linkage> 
            </gmd:CI_OnlineResource> 
          </gmd:onLine> 
        </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
      </gmd:transferOptions> 
.... 
    </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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1.5 Jedinečný identifikátor zdroje (Unique resource identifier) 

Část B 1.5
Hodnotová doména

Číslo 207
Název code
Definice abecedněčíslicová hodnota identifikujíci instance prostoru názvů
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/identifier/*/code
Příklad CZ-CZSO-KM 

INSPIRE povinný kód tvořený znakovým řetězcem, zpravidla přiřazený vlastníkem dat, a jmenný 
prostor tvořený znakovým řeťezcem, který jedinečným způsobem určuje kontext kódu 

ISO 19115

 
      Tvar jedinečného identifikátoru není nijak předepsán. Záleží poze na organizaci jaký 
jedinečný kód vybere. 
Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:citation> 
        <gmd:CI_Citation> 
          <gmd:identifier> 
            <gmd:RS_Identifier> 
              <gmd:code> 
               <gco:CharacterString>CZ-CZSO-KM</gco:CharacterString> 
              </gmd:code> 
            </gmd:RS_dentifier> 
          </gmd:identifier> 
        </gmd:CI_Citation> 
      </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

1.7 Jazyk zdroje (Resource language) 

Část B 1.7
Násobnost 0..*
Podmínka povinný, pokud zdroj zahrnuje textové informace
Číslo 39
Název language
Definice jazyk (jazyky) užitý v rámci množiny dat
Datový typ CharacterString
Doména ISO 639-2 
Xpath identificationInfo/*/language
Příklad cze

INSPIRE

ISO 19115
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      INSPIRE určuje definování jazyka zdroje pouze pokud zahrnuje textové informace. Přesto 
je potřeba jazyk zdroje uvádět, povinnost stanovuje ISO 19115. 

      V normě ISO 639-2 je definovaných 23 oficiálních EU jazyků: 

Bulharština bul Italština ita
Čeština cze Lotyšština lav
Dánština dan Litevština lit
Holandština dut Maltšina mlt
Angličtina eng Polština pol
Estonština est Portugalština por
Finština fin Rumunština rum
Francouzština fre Slovenština slo
Nemčina ger Slovinština slv
Řečtina gre Španielština spa
Maďarština hun Švédština swe
Irština gle  

      Celý seznam kódů definovaných normou ISO 639-2 lze nalézt na adrese: 
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.  

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:language> 
        <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" 
        codeListValue="cze"/> 
      </gmd:language> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
…. 
</gmd:MD_Metadata> 
 

1.8 Kódováni znaků 

Číslo 40
Název characterSet
Definice úplný název normy kódováni znaků použité pro množinu dat
Povinnost/podmínka podmíněný / neni použitá ISO/IEC 10646-1?
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ Class
Doména MD_CharacterSetCode - odkaz B.5.10
Xpath identificationInfo/*/characterSet

Příklad win 1250

ISO 19115
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            Seznam kódů množiny znaků (B.5.10) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:characterSet> 
        <gmd:MD_CharacterSetCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/ 
resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
        codeListValue="win1250"/> 
      </gmd:characterSet> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

1.9 Množina dat 

Číslo 44
Název environmentDescription
Definice popis množiny dat v producentově zpracovatelském prostředí zahrnující položky jako je

software, počítačový operační systém, název souboru a velikost množiny dat
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/environmentDescription
Příklad Název počítačového souboru katastrální mapy - Polygony s atributy

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:identificationInfo> 
    <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
          <gmd:environmentDescription> 
            <gco:CharacterString>Název počítačového souboru katastrální mapy - 
            Polygony s atributy 
            </gco:CharacterString> 
          </gmd:environmentDescription> 
.... 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
  </gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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1.10 Popisná informace 

Číslo 46
Název supplementalInformation
Definice jakákoliv jiná popisná informace o množine dat
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/supplementalInformation

Příklad

Logická konzistence: Bez výskytu duplicitných prvků. Klad KM nemusí pokrývat katastrální 
území s platnou DKM.                                                                                                       
Úplnost: Lokalizovány všechny katastrální mapy používané při editaci definičních bodů 
stavebních objektů a vektroizaci hranic sčítacích obvodů pro účely sčítání lidu.                   
Homogenita: Kvalita i úplnost datovho souboru je rovnoměrná po celé ČR. Vojenské újezdy 
nejsou předmětem sledování.

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:identificationInfo> 
    <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
          <gmd:suplementalInformation> 
            <gco:CharacterString>Logická konzistence: Bez výskytu duplicitných prvků.  
             Klad KM nemusí pokrývat katastrální území s platnou DKM. Úplnost: Lokalizovány 
             všechny katastrální mapy používané při editaci definičních bodů stavebních  
             objektů a vektorizaci hranic sčítacích obvodů pro účely sčítání lidu.  
             Homogenita: Kvalita i úplnost datového souboru je rovnoměrná po celé ČR. 
             Vojenské újezdy nejsou předmětem sledování. 
            </gco:CharacterString> 
          </gmd:suplementalInformation> 
.... 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
  </gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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2. Klasifikace prostorových dat (Classification of spatial data) 

2.1 Tématická kategorie (Topic category) 

Část B 2.1
Násobnost 1..*
Podmínka povinný 
Číslo 41
Název topicCategory
Definice hlavní téma (témata) množiny dat definované v B.5.27
Datový typ Class
Doména MD_TopicCategoryCode
Xpath identificationInfo/*/topicCategory
Příklad imageryBaseMapsEarthCover

INSPIRE

ISO 19115

 

      Tématická kategorie představuje nejhrubší klasifikaci napomáhajíci při seskupováni a 
tématickém vyhledávání dostupných zdrojů prostorových dat. 

      Je možné, že se jednotlivé kategorie překrývají, proto ISO 19115 doporučuje uživateli 
vybrat tu nejvhodnější. V INSPIRE jsou kategorie definovány v části D.2 a v normě ISO 
19115 jsou definovány v části B.5.27. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
    <gmd:topicCategory> 
      <gmd:MD_TopicCategoryCode>imageryBaseMapsEarthCover 
      </gmd:MD_TopicCategoryCode> 
    </gmd:topicCategory> 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

3. Klíčové slovo 
      V případě souboru prostorových dat, nebo sérií prostorových dat se uvede nejméně jedno 
klíčové slovo, které odpovídá témata přílohy I, II nebo III směrnice 2007/2/ES.  

      V případě služby se použije nejméně jedno klíčové slovo z přílohy D.4, která se nachází v 
Nařízení komise 1205/2008 Sb.  
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3.1 Hodnota klíčového slova (Keyword value) 

Část B 3.1
Násobnost 1..*
Podmínka povinný

Číslo 53
Název keyword
Definice

Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/descriptiveKeywords/*/keyword

Příklad Budovy

INSPIRE

ISO 19115

bežně používané slovo (slova) nebo formalizované slovo (slova) nebo výraz (výrazy) použitý 
k popsáni tématu

 

      Zatímco tématická kategórie je příliš obecná pro detailní dotazy, klíčová slova pomáhají 
zpřesnit fulltextové vyhledávaní a umožňují strukturované vyhledávání pomocí klíčových 
slov. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
       <gmd:keyword> 
         <gco:CharacterString>Budovy</gco:CharacterString> 
       </gmd:keyword> 
       <gmd:thesaurusName> 
.... 
       </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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3.2 Zdrojový řízený slovník (Originating controlled vocabulary) 

Část B 3.2
Definice pokud hodnota klíčového slova pochází z řízeného slovníku (tezaurus, ontologie), například

GEMET, uvede se jeho citace
Hodnotová doména

Násobnost 1
Podmínka povinný

INSPIRE obsahuje najméně název a referenční datum (datum zveřejnřní, datum poslední revize či 
vytvoření) zdrojovéhořízeného slovníku

 
 

      Citační data pro zdroj (zdroje) jsou uvedeny v normě ISO 19 115 v příloze B.2.2.3 číslo 
55 s odkazem na přílohu B.3.2 

3.2.1 Název pro citovaný zdroj 

Číslo 360
Název title
Definice název, pod kterým je citovaný zdroj znám
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/title

Příklad "GEMET - INSPIRE themes version 1.0"

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
       <gmd:thesaurusName> 
         <gmd:CI_Citation> 
.... 
           <gmd:title> 
             <gco:CharacterString>GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
             </gco:CharacterString> 
           </gmd:title> 
.... 
         </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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3.2.2 Datum pro citovaný zdroj 

Číslo 394
Název date 
Definice referenční kalendářni datum pro citovaný zdroj
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména Date 
Xpath identificationInfo/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/date/*/date

Příklad 2008-06-01

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
       <gmd:thesaurusName> 
         <gmd:CI_Citation> 
  .... 
           <gmd:date> 
             <gmd:CI_Date> 
               <gmd:date> 
                 <gco:date>2008-06-01</gco:date> 
               </gmd:date> 
             </gmd:CI_Date> 
           </gmd:date> 
.... 
         </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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3.2.3 Typ kalendářního datumu 

Číslo 395
Název dateType
Definice událost použitá pro referenční kalendářní datum
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_DateTypeCode - odkaz na B.5.2
Xpath identificationInfo/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/date/*/dateType

Příklad publication

ISO 19115

 

      Typy identifikace kalendářních dat (B5.2) jsou podrobněji definovány v normě ISO 
19115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
       <gmd:thesaurusName> 
         <gmd:CI_Citation> 
.... 
           <gmd:date> 
             <gmd:CI_Date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="publication"/> 
               </gmd:dateType> 
             </gmd:CI_Date> 
           </gmd:date> 
.... 
         </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</ gmd:MD_Metadata > 
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3.2.4 Název pověřené organizace 

Číslo 376
Název organisationName
Definice název pověřené organizace
Povinnost/podmínka podmíněný / individualName a positionName nedokumentované?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/citedResponsibleParty/*/

organisationName
Příklad Joint Research Centre

ISO 19115

 
Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
       <gmd:thesaurusName> 
         <gmd:CI_Citation> 
.... 
           <gmd:citedResponsibleParty> 
             <gmd:CI_ResponsibleParty> 
               <gmd:organisationName>Join Research Centre </gmd:organisationName> 
              </gmd:CI_ResponsibleParty> 
            </gmd:citedResponsibleParty> 
.... 
         </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

3.2.5 Funkce pověřené organizace 

Číslo 379
Název role
Definice funkce vykonávaná poveřenou osobou
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_RoleCode - odkaz B.5.5
Xpath identificationInfo/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/citedResponsibleParty/*/role

Příklad pointOfContact

ISO 19115

 
            Seznam kódů rolí (B.5.5) je podrobněji definován v normě ISO 19115. 
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
       <gmd:thesaurusName> 
         <gmd:CI_Citation> 
.... 
           <gmd:citedResponsibleParty> 
             <gmd:CI_ResponsibleParty> 
               <gmd:role> 
                 <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="pointOfContact"/> 
               </gmd:role> 
              </gmd:CI_ResponsibleParty> 
            </gmd:citedResponsibleParty> 
.... 
         </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

4. Geografická poloha (Geographic location) 

4.1 Geografické ohraničení (Geographic bounding box) [1..*] 

Část B 4.1
Definice prvek určuje prostorový rozsah zdroje a uvádi se jako ohraničení
Hodnotová doména ohraničení se vyjadřuje pomocí západní a východní zemepisné délky a jižní a severní 

zemepisné šířky ve stupních desetinné soustavy s přesností na najméně 2 desetinná místa

INSPIRE

 

      Desetinná místa se oddělují desetinnou tečkou, ne čárkou. 

      Statistický úřad využíva souřadnicový systém S-JTSK. Vrstva byla účelově převedena 
z projekčního systému S-JTSK do systému WGS84. Pro vlastní převod byla použitá 
transformační rovnice schválená Zeměměřickým úřadem s garancí presnosti 1-3 m pro celé 
území České republiky. Nejvyšší přesnosti je dosahováno na pomezí Čech a Moravy, naopak 
nejnižší v západním cípu republiky. 
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4.1.1 Nejzápadnější souřadnice 

Číslo 344
Název westBoundLongitude
Definice nejzápadnějši souřadnice meze rozsahu množiny dat vyjádřená zeměpisnou délkou v 

destienných stupních (na východ kladnou)
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Decimal
Doména -180,0 <= hodnota západní mezní zeměpisné délky <= 180,0
Xpath identificationInfo/*/extent/*/geographicElement/*/westBoundLongitude
Příklad 12.09

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
     <gmd:extent> 
       <gmd:EX_Extent> 
         <gmd:geographicElement> 
           <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
.... 
             <gmd:westBoundLongitude> 
               <gco:Decimal>12.09</gco:Decimal> 
             </gmd:westBoundLongitude> 
.... 
           </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
         </gmd:geographicElement> 
       </gmd:EX_Extent> 
     </gmd:extent> 
 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

4.1.2 Nejvýchodnejší souřadnice 

Číslo 345
Název eastBoundLongitude
Definice

Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Decimal
Doména -180,0 <= hodnota východní mezní zeměpisné délky <= 180,0
Xpath identificationInfo/*/extent/*/geographicElement/*/eastBoundLongitude
Příklad 18.85

ISO 19115

nejvýchodnejší souřadnice meze rozsahu dat vyjádřená zeměpisnou délkou v desetinných 
stupních (na východ kladnou)
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
     <gmd:extent> 
       <gmd:EX_Extent> 
         <gmd:geographicElement> 
           <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
.... 
             <gmd:eastBoundLongitude> 
               <gco:Decimal>18.85</gco:Decimal> 
             </gmd:eastBoundLongitude> 
.... 
           </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
         </gmd:geographicElement> 
       </gmd:EX_Extent> 
     </gmd:extent> 
 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

4.1.3 Nejjižnejší souřadnice 

Číslo 346
Název southBoundLatitude
Definice nejjižnejší souřadnice meze rozsahu množiny dat vyjádřená zeměpisnou šířkou v desetinných 

stupních (na sever kladnou)
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Decimal
Doména -90,0 <= hodnota jižní mezní zeměpisné šířky <= 90,0; hodnota jižní mezní zeměpisné šířky 

<= hodnota severní mezní zeměpisné šířky 
Xpath identificationInfo/*/extent/*/geographicElement/*/southBoundLatitude
Příklad 48.58

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
     <gmd:extent> 
       <gmd:EX_Extent> 
         <gmd:geographicElement> 
           <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
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.... 
             <gmd:southBoundLongitude> 
               <gco:Decimal>48.58</gco:Decimal> 
             </gmd:southBoundLongitude> 
.... 
           </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
         </gmd:geographicElement> 
       </gmd:EX_Extent> 
     </gmd:extent> 
 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

4.1.4 Nejsevernější souřadnice 

Číslo 347
Název northBoundLatitude
Definice

Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Decimal
Doména

Xpath identificationInfo/*/extent/*/geographicElement/*/northBoundLatitude
Příklad 51.05

ISO 19115

nejsevernější souřadnice meze rozsahu množiny dat vyjádřená zeměpisnou šířkou v 
desetinných stupních (na sever kladnou)

-90,0 <= hodnota severní mezní zemepisné šířky <= 90,0; hodnota severní mezní zeměpisné 
šířky >= hodnota jižní mezní zeměpisné šířky 

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
     <gmd:extent> 
       <gmd:EX_Extent> 
         <gmd:geographicElement> 
           <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
.... 
             <gmd:northBoundLongitude> 
               <gco:Decimal>51.05</gco:Decimal> 
             </gmd:northBoundLongitude> 
.... 
           </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
         </gmd:geographicElement> 
       </gmd:EX_Extent> 
     </gmd:extent> 
 
.... 
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  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

4.2 Prostorový rozsah 

Číslo 335
Název description
Definice prostorový a časový rozsah pro označený objekt
Povinnost/podmínka podmíněný / geographicElement a temporalElement a verticalElement nedokumentované?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/extent/*/description

Příklad Plné pokrytí, za všechny okresy České republiky

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
     <gmd:extent> 
       <gmd:EX_Extent> 
         <gmd:description> 
             <gco:CharacterString>Plné pokrytí, za všechny okresy České republiky 
             </gco:CharacterString> 
         </gmd:description> 
       </gmd:EX_Extent> 
     </gmd:extent> 
 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

4.3 Prostorová reprezentace 

Číslo 37
Název spatialRepresentationType
Definice metoda použitá k prostorovému reprezentování geografické informace
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ Class
Doména MD_SpatialRepresentationTypeCode - B.5.26
Xpath identificationInfo/*/spatialRepresentationType

Příklad vector

ISO 19115

 

      Geografická část je ve formě vektorového modelu (polygony). 
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:spatialRepresentationType> 
     <gmd:MD_SpatialRepresentationTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/ 
     Codelist/gmxCodelists.xml#MD_SpatialRepresentationTypeCode" 
     codeListValue="vector"/> 
   </gmd:spatialRepresentationType> 
.... 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 
 

5. Časová reference (Temporal reference) 
 
      Prvek metadat řeší požadavek na informace o časovém rozměru dat. Každé datum 
odkazuje na časový referenční systém. Výchozím referenčním systémem je Gregoriánský 
kalendář, který je v souladu s normou ISO 8601. 

      Podle směrnice INSPIRE je potřeba uvést alespoň jeden prvek v bodech 5.1 až 5.4, ale 
norma ISO 19115 je náročnější a požaduje povinnost pro všechny body. Proto v metadatovém 
profilu jsou uvedeny všechny prvky. 

       

 

 

 

 

5.1 Časový rozsah (Temporal extent) 

Část B 5.1
Násobnost 0..*
Podmínka povinný
Číslo 351
Název extent
Definice definuje časové období, které obsah zdroje pokrývá.
Datový typ Class
Doména TM_Primitive - definované v ISO 19108
Xpath identificationInfo/*/extent/*/temporalElement/*/extent
Příklad 2002   2000

INSPIRE

ISO 19115
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      Pokud není definováno datum ukončení, tak se uvede datum ve tvaru: 9999, nebo 9999-
01-01. V XML je potřeba zapisovat tyto data do dvou elementů. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
     <gmd:extent> 
       <gmd:EX_Extent> 
         <gmd:temporalElement> 
           <gmd:EX_TemporalExtent> 
             <gmd:extent> 
               <gml:TimePeriod gml:id="IDd2febbb4-e66f-4ac8-ba76-8fd9bc7c8be6"> 
                 <gml:beginPosition>2000</gml:beginPosition> 
                 <gml:endPosition>2002</gml:endPosition> 
               </gml:TimePeriod> 
             </gmd:extent> 
           </gmd:EX_TemporalExtent> 
         </gmd:temporalElement> 
       </gmd:EX_Extent> 
     </gmd:extent> 
 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 
 
 
 
 
 

5.2 Datum zveřejnění (Date of publication) 

Část B 5.2
Násobnost 1..*
Podmínka je požadovaná alespoň jedna časová reference
Číslo 394
Název date 
Definice referenční kalendářní datum zveřejnění zdroje pro citovaný zdroj
Datový typ Class
Doména Date 
Xpath identificationInfo/*/citation/*/date/*/date 
Příklad 2002-11-20

INSPIRE

ISO 19115

 

      Pokud není k dispozici datum zveřejnění zdroje, uvede se datum vstupu v platnost. 
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5.2.1 Typ události 

Číslo 395
Název dateType
Definice událost použitá pro referenční kalendářní datum
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_DateTypeCode - B.5.2
Xpath identificationInfo/*/citation/*/date/*/dateType

Příklad publication

ISO 19115

 

      Seznam kódů typů kalendářních dat (B.5.2) je podrobněji definován v normě ISO 19115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
       <gmd:citation> 
         <gmd:CI_Citation> 
.... 
           <gmd:date> 
             <gmd:CI_Date> 
               <gmd:date> 
                 <gco:date>2002-11-20</gco:date> 
               </gmd:date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="publication"/> 
               </gmd:dateType> 
             </gmd:CI_Date> 
           </gmd:date> 
.... 
          </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:citation> 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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5.3 Datum poslední revize (Date of last revision) 

Část B 5.3
Násobnost nemůže existovat více než jedno datum poslední revize
Podmínka je požadovaná alespoň jedna časová reference
Číslo 394
Název date 
Definice datum poslední revize zdroje, pokud byl zdroj revidován
Datový typ Class
Doména date 
Xpath identificationInfo/*/citation/*/date/*/date 
Příklad 2001-03-01

INSPIRE

ISO 19115

 

5.3.1 Typ události 

Číslo 395
Název dateType
Definice událost použitá pro referenční kalendářní datum
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_DateTypeCode - B.5.2
Xpath identificationInfo/*/citation/*/date/*/dateType

Příklad revison

ISO 19115

 

      Seznam kódů typů kalendářních dat (B.5.2) je podrobněji definován v normě ISO 19115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
       <gmd:citation> 
         <gmd:CI_Citation> 
.... 
           <gmd:date> 
             <gmd:CI_Date> 
               <gmd:date> 
                 <gco:date>2001-03-01</gco:date> 
               </gmd:date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="revision"/> 
               </gmd:dateType> 
             </gmd:CI_Date> 
           </gmd:date> 
.... 
          </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:citation> 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
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.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

5.4 Datum vytvoření (Date of creation) 

Část B 5.4
Násobnost nemůže existovat víc než jedno datum vytvoření
Podmínka je požadovaná alespoň jedna časová reference
Číslo 394
Název date 
Definice referenční kalendářní datum pre citovaný zdroj, datum vytvoření zdroje
Datový typ Class
Doména date 
Xpath identificationInfo/*/citation/*/date/*/date 
Příklad 2001-03-01

INSPIRE

ISO 19115

 

5.4.1 Typ události 

Číslo 395
Název dateType
Definice událost použitá pro referenční kalendářní datum
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_DateTypeCode - B.5.2
Xpath identificationInfo/*/citation/*/date/*/dateType

Příklad creation

ISO 19115

 

      Seznam kódů typů kalendářních dat (B.5.2) je podrobněji definován v normě ISO 19115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
       <gmd:citation> 
         <gmd:CI_Citation> 
.... 
           <gmd:date> 
             <gmd:CI_Date> 
               <gmd:date> 
                 <gco:date>2001-03-01</gco:date> 
               </gmd:date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="creation"/> 
               </gmd:dateType> 
             </gmd:CI_Date> 
           </gmd:date> 
.... 
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          </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:citation> 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

6. Kvalita a validita (Quality and validity) 

6.1 Původ (Lineage) 

Část B 6.1
Násobnost 1
Podmínka povinný
Číslo 83
Název statement
Definice celkové objasnění poznatků producenta dat o původu množiny dat
Datový typ Character String
Doména Free text
Xpath dataQualityInfo/*/lineage/*/statement
Příklad Převzetí digitálních katastrálních map (rastry) z archívu Zeměměřického úřadu

Praha a doskenování třetiny území České republiky ve spolupráci s ČÚZK.
V rezortu ČSÚ transformace všech katastrálních map do systému Jednotné
triangulační sítě katastrální, ořezání a konverze do potřebných tvarů. Vedlejším
produktem jsou klady mapových listů katastrální mapy dle okresů pro potřeby
uživatelů. Z menší části (cca 9% území k 30.6.2000) zpracování digitálních 
katastrálních map DKM a KM-D.

INSPIRE

ISO 19115

 

      Kde je vhodné může prvke uvádět, zda byl datový soubor ověřen a jeho kvalita zajištěna, 
zda se jedná o oficiálni verzi. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
   <gmd:dataQualityInfo> 
     <gmd:DQ_DataQuality> 
       <gmd:lineage> 
         <gmd:LI_Linage> 
           <gmd:statement> 
              <gco:CharacterString>Převzetí digitálních katastrálních map (rastry) z archívu 
              Zeměměřického úřadu Praha a doskenování třetiny území České republiky ve 
              spolupráci s ČÚZK. V rezortu ČSÚ transformace všech katastrálních map do  
              systému Jednotné triangulační sítě katastrální, ořezání a konverze do potřebných 
              tvarů. Vedlejším produktem jsou klady mapových listů katastrální mapy dle  
              okresů pro potřeby uživatelů. Z menší části (cca 9% území k 30.6.200)  
              zpracování digitálních katastrálních map DKM a KM-D. 
              </gco:CharacterString> 
            </gmd:statement> 
         </gmd:LI_Linage> 
        </gmd:lineage> 
      </gmd:DQ_DataQuality> 
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    </gmd:dataQualityInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 

 6.2 Prostorové rozlíšení (Spatial resolution) 

Část B 6.2
Násobnost 0..*
Podmínka povinný

Číslo 57
Název denominator
Definice číslo pod zlomkovou čarou v obyčejném zlomku
Datový typ Integer
Doména Integer > 0
Xpath identificationInfo/*/spatialResolution/*/equivalentScale/*/denominator
Příklad 2000

INSPIRE

ISO 19115

 

      Hodnota rozlíšení je soubor od nuly do nekonečna (zpravidla v případě rastrových 
prostorových dat a produktů odvozených z obrazu) nebo jako odpovídající měřítko (zpravidla 
u map či produktů odvozených z map). Měřítko se obecně vyjadřuje jako celé číslo 
vyjadřující jmenovatele měřitkového čísla. Hodnota rozlišení se vyjadřuje jako číselná 
hodnota spojená s jednotkou délky. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
   <gmd:spatialResolution> 
     <gmd:MD_Resolution> 
.... 
       <gmd:equivalentScale> 
         <gmd:MD_RepresentativeFraction> 
           <gmd:denominator> 
           <gco:Integer>2000</gco:Integer> 
           </gmd:denominator> 
         </gmd:MD_RepresentativeFraction> 
       </gmd:equivalentScale> 
.... 
     </gmd:MD_Resolution> 
   </gmd:spatialResolution> 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
....  
</gmd:MD_Metadata> 
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Číslo 61
Název distance
Definice vzdálenost v územním vzorku
Povinnost/podmínka podmíněný / equivalentScale nedokumentováno?
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména Distance - třída dokumentovaná v ISO 19103 - používa se jako typ pro návrat

odlehlosti mezi dvěma body
Xpath identificationInfo/*/spatialResolution/*/distance
Příklad 1 m

ISO 19115

 

      Vzdáleností se rozumí hodnota prostorového rozlišení, která může nahradit informaci o 
měřítku. Vždy se uvádi v metrech s označením „m“. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
   <gmd:spatialResolution> 
     <gmd:MD_Resolution> 
.... 
       <gmd:distance> 
         <gco:Distance 
         uom="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/uom/ML_gmxUom.xml#m"> 
         1.0</gco:Distance> 
       </gmd:distance> 
.... 
     </gmd:MD_Resolution> 
   </gmd:spatialResolution> 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

6.3 Hierarchická úroveň 

Číslo 139
Název level
Definice hierarchická úroveň dat specifikovaná oblasti
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména MD_ScopeCode - B.5.25
Xpath dataQualityInfo/*/scope/*/level

Příklad series

ISO 19115

 

      Seznam kódu oblastí (B.5.25) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

      V ISO 19115 je oproti INSPIRE rozšířenější seznam kódů oblastí (doména). Pro metadata 
statistického úřadu jsou dostatečné oblasti definované v INSPIRE. 
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
   <gmd:dataQualityInfo> 
     <gmd:DQ_DataQuality> 
       <gmd:scope> 
          <gmd:DQ_Scope> 
           <gmd:level> 
             <gmd:MD_ScopeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
MD_ScopeCode" codeListValue="series"/> 
           </gmd:level> 
         </gmd:DQ_Scope> 
        </gmd:scope> 
      </gmd:DQ_DataQuality> 
    </gmd:dataQualityInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

7. Soulad (Conformity) [1..*] 

7.1 Specifikace (Specification) 

Část B 7.1
Definice

Hodnotová doména

Násobnost 1..*
Podmínka povinný

INSPIRE

citace prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES či jiné 
specifikace, s níž je příslušný zdroj v souladu.
citace musí obsahovat nejméně název a referenční datum (datum zveřejnění, datum poslední 
revize či vytvoření) prováděcích pravidel

 

      Citační data pro zdroj (zdroje) jsou uvedeny v normě ISO 19 115 v příloze B.2.4.4 číslo 
130 s odkazem na přílohu B.3.2. 

      Příslušný zdroj může být v souladu is více než jedním prováděcím pravidlem, či jinou 
specifikací. 

7.1.1 Název zdroje 

Číslo 360
Název title
Definice název, pod nímž je citovaný zdroj znám
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification/*/title

Příklad Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, § 20a)

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
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.... 
<gmd:dataQualityInfo> 
  <gmd:DQ_DataQuality> 
   <gmd:report> 
     <gmd:DQ_Element> 
       <gmd:result> 
         <gmd:DQ_ConformanceResult> 
           <gmd:specification> 
             <gmd:CI_Citation> 
…. 
               <gmd:title> 
                 <gco:CharacterString>Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
                 znění pozdějších předpisů, §20a) 
                 </gco:CharacterString> 
               </gmd:title> 
…. 
             </gmd:CI_Citation> 
           </gmd:specification> 
          </gmd:DQ_ConformanceResult> 
        </gmd:result> 
      </gmd:DQ_Element> 
    </gmd:report> 
   </gmd:DQ_DataQuality> 
</gmd:dataQualityInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 

7.1.2 Alternativní název zdroje 

Název 361
Název alternateTitle
Definice krátky název nebo název v jiném jazyce, pod nímž je citovaný zdroj znám
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification/*/alternateTitle

Příklad Zákon č. 89/1995 Sb.

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:dataQualityInfo> 
  <gmd:DQ_DataQuality> 
   <gmd:report> 
     <gmd:DQ_Element> 
       <gmd:result> 
         <gmd:DQ_ConformanceResult> 
           <gmd:specification> 
             <gmd:CI_Citation> 
.... 
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               <gmd:alternateTitle> 
                 <gco:CharacterString>Zákon č. 89/1995 Sb. 
                 </gco:CharacterString> 
               </gmd:alternateTitle> 
.... 
             </gmd:CI_Citation> 
           </gmd:specification> 
          </gmd:DQ_ConformanceResult> 
       </gmd:result> 
     </gmd:DQ_Element> 
   </gmd:report> 
   </gmd:DQ_DataQuality> 
</gmd:dataQualityInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

7.1.3 Datum zdroje 

Název 394
Názov date
Definícia referenční kalendářní datum pro citovaný zdroj
Povinnosť/podmienka povinný
Maximálny výskyt 1
Datový typ Class
Doména Date - B.4.2 - ISO 8601
Xpath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification/*/date/*/date
Príklad 1995-04-20

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:dataQualityInfo> 
  <gmd:DQ_DataQuality> 
   <gmd:report> 
     <gmd:DQ_Element> 
       <gmd:result> 
         <gmd:DQ_ConformanceResult> 
           <gmd:specification> 
             <gmd:CI_Citation> 
.... 
               <gmd:date> 
                 <gmd:CI_Date> 
                   <gmd:date> 
                     <gco:date>1995-04-20</gco:date> 
                   </gmd:date> 
                 </gmd:CI_Date> 
               </gmd:date> 
.... 
             </gmd:CI_Citation> 
           </gmd:specification> 
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          </gmd:DQ_ConformanceResult> 
       </gmd:result> 
     </gmd:DQ_Element> 
   </gmd:report> 
  </gmd:DQ_DataQuality> 
</gmd:dataQualityInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

7.1.4 Typ události 

Číslo 395
Název dateType
Definice událost použitá pro referenční kalendářní datum
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_DateTypeCode - B.5.2
Xpath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification/*/date/*/dateType
Příklad revision

ISO 19115

 

      Typy identifikace kalendářních dat (B.5.2) jsou podrobněji definovány v normě ISO 
19115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:dataQualityInfo> 
  <gmd:DQ_DataQuality> 
   <gmd:report> 
     <gmd:DQ_Element> 
       <gmd:result> 
         <gmd:DQ_ConformanceResult> 
           <gmd:specification> 
             <gmd:CI_Citation> 
 .... 
               <gmd:date> 
                 <gmd:CI_Date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/ 
                 Codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="revision"/> 
               </gmd:dateType> 
                 </gmd:CI_Date> 
             </gmd:date> 
.... 
             </gmd:CI_Citation> 
           </gmd:specification> 
         </gmd:DQ_ConformanceResult> 
       </gmd:result> 
     </gmd:DQ_Element> 
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   </gmd:report> 
  </gmd:DQ_DataQuality> 
</gmd:dataQualityInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 

7.1.5 Objasnění shody 

Číslo 131
Název explanation
Definice objasnění smyslu shody pro tento výsledek
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/explanation
Příklad Prozatímní pokyny pro skenování katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí,

č.j. 4669/1993-22, Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 1993 (dále Prozatímní
pokyny)

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:dataQualityInfo> 
  <gmd:DQ_DataQuality> 
   <gmd:report> 
     <gmd:DQ_Element> 
       <gmd:result> 
         <gmd:DQ_ConformanceResult> 
 .... 
           <gmd:explanation> 
           <gco:CharacterString>Prozatímní pokyny pro skenování katastrálních map a map  
           dřívějších pozemkových evidencí č.j. 4669/1993-22, Český úřad zeměměřický a  
           katastrální, Praha 1993 (dále Prozatímní pokyny) 
           </gco:CharacterString> 
           </gmd:explanation> 
.... 
         </gmd:DQ_ConformanceResult> 
       </gmd:result> 
     </gmd:DQ_Element> 
   </gmd:report> 
   </gmd:DQ_DataQuality> 
</gmd:dataQualityInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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7.2 Míra souladu (Degree) 

Část B 7.2
Definice

Číslo 132
Název pass
Definice indikace výsledku shody, kde 0 = nevyhověl a 1 = vyhověl
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Boolean
Doména 1 = ano - true, 0 = ne - false
Xpath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass

Příklad True

INSPIRE míra souladu zdroje s pováděcími pravidly přijatými podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES 
či jiné specifikace

ISO 19115

 

      ISO / TS 19103 definuje Boolean jako logickou hodnotu určující TRUE nebo FALSE, 
pokud ISO 19115 jako 0 = ne, 1 = ano. Iso 19139 využívá typ xs: boolean, jehož hodnoty jsou 
true nebo false. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:dataQualityInfo> 
  <gmd:DQ_DataQuality> 
   <gmd:report> 
     <gmd:DQ_Element> 
       <gmd:result> 
         <gmd:DQ_ConformanceResult> 
.... 
           <gmd:pass> 
           <gco:Boolean>True</gco:Boolean> 
           </gmd:pass> 
…. 
         </gmd:DQ_ConformanceResult> 
       </gmd:result> 
     </gmd:DQ_Element> 
   </gmd:report> 
   </gmd:DQ_DataQuality> 
</gmd:dataQualityInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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8. Omezení přístupu a použití (Constraint related to access and use) 

8.1 Podmínky vztahující se k přístupu a použití (Conditions applying to access and use) 

Část B 8.1
Násobnost 1..*
Podmínka povinný
Číslo 68
Název useLimitation
Definice omezení ovlivňující způsobilost zdroje nebo metadat k použití - příklad:

"nepoužívat pro navigaci"
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceConstraints/*/useLimitation
Příklad Použití na základě potvrzeného protokolu o předání. Použití dle zákona č. 89/1995 Sb.,

o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, §20a). 

INSPIRE

ISO 19115

 

      Je potřeba uvést informace o poplatcích, buď jako textový popis nebo jako URL 
dokumentu s podmínkami. Pokud nejsou žádné podmínky, je potřeba uvést tvar "žádné 
podmínky neplatí". Pokud nejsou známy podmínky uvede se věta "podmínky nejsou známy". 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
    <gmd:resourceConstraints> 
      <gmd:MD_Constraints> 
        <gmd:useLimitation> 
          <gco:CharacterString>Použití na základě potvrzeného protokolu 
          o předání. Použití dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
          službě, ve znění pozdějších předpisů, §20a) 
          </gco:CharacterString> 
        </gmd:useLimitation> 
      </gmd:MD_Constraints> 
    </gmd:resourceConstraints> 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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8.2 Omezení veřejného přístupu (Limitations on public access) 

Číslo 70
Název accessConstraints
Definice omezení přístupu týkající se zabezpečení ochrany soukromí nebo duševního vlastníctví a 

jakékoliv zvláštní restrikce nebo omezení v získání zdroje nebo metadat
Datový typ Class
Doména MD_RestrictionCode - odkaz na B.5.24
Xpath identificationInfo/*/resourceConstraints/*/accessConstraints
Příklad otherRestrictions

ISO 19115

 

      Pokud žádná omezení veřejného přístupu neexistují, pvek metadat tuto skutečnost uvádí. 

      Seznam kódů restrikcí (B.5.24) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
    <gmd:resourceConstraints> 
      <gmd:MD_LegalConstraints> 
        <gmd:accessConstraints> 
          <gmd:MD_RestrictionCode 
          codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
          MD_RestrictionCode" 
          codeListValue="otherRestrictions"/> 
        </gmd:accessConstraints> 
      </gmd:MD_LegalConstraints> 
    </gmd:resourceConstraints> 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

8.2.1 Jiné omezení 

Číslo 72
Název otherConstraints
Definice jiné restrikce a právní předpoklady pro zpřístupnění a užití zdroje nebo metadat
Povinnost/podmínka podmíněný / je accessConstraints nebo useConstraints rovný "otherRestrictions"?
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceConstraints/*/otherConstraints
Příklad Data nebudou předávána třetím stranám bez vědomí předávajícího (tj. Českého statistického

úřadu Praha)

ISO 19115
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
    <gmd:resourceConstraints> 
      <gmd:MD_LegalConstraints> 
        <gmd:otherConstraints> 
          <gco:CharacterString>Data nebudou předávaná třetím stranám bez vědomí     
předávajícího (tj. Českého statistického úřadu Praha)</gco:CharacterString> 
        </gmd:otherConstraints> 
      </gmd:MD_LegalConstraints> 
    </gmd:resourceConstraints> 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

8.2.2 Klasifikace omezení 

Číslo 74
Název classification
Definice název restrikce manipulace se zdrojem nebo metadaty
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména MD_ClassificationCode - odkaz na B.5.11
Xpath identificationInfo/*/resourceConstraints/*/classification

Příklad unclassified

ISO 19115

 

      Seznam kódů utajení (B.5.11) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
    <gmd:resourceConstraints> 
      <gmd:MD_SecurityConstraints> 
        <gmd:classification> 
          <gmd:MD_ClassificationCode 
          codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
          MD_ClassificationCode" 
          codeListValue="unclassified"/> 
        </gmd:classification> 
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      </gmd:MD_SecurityConstraints> 
    </gmd:resourceConstraints> 
.... 
  </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

8.2.3 Právní omezení 

Číslo 75
Název userNote
Definice objasnění aplikace právních omezení nebo jiných restrikcí a právních předpokladu na získání

a užití zdroje nebo metadat
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceConstraints/*/userNote
Příklad Žádná autorská práva

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:identificationInfo> 
    <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceConstraints> 
        <gmd:MD_SecurityConstraints> 
          <gmd:userNote> 
            <gco:CharacterString>Žádná autorská práva 
            </gco:CharacterString> 
          </gmd:userNote> 
        </gmd:MD_SecurityConstraints> 
      </gmd:resourceConstraints> 
.... 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
  </gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9. Organizace odpovídající za vytváření, řízení, údržbu a distribuci souborů 
prostorových dat založených na prostorových datech (Organisations 
responsible for the establishment, management, maintenance and 
distribution of spatial data sets) 
      Táto část popisuje osoby nebo organizace odpovídající za vytváření, řízení, údržbu a 
distribuci zdroje. Tento prvek vo výsledním soubore může mít nejmíň jeden výskyt (1..*) 
s povinností uvádět. K popisu osoby nebo organizace je potřeb vyjádřit jejich roli. 

9.1 Organizace odpovědná za správu a spracováni dat [1] 

9.1.1 Název pověřené osoby 

Číslo 375
Název individualName
Definice název pověřené osoby - příjmení, jméno, titul, oddělené oddělovačem
Povinnost/podmínka podmíněný / organisationName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/individualName

Příklad Klauda, Petr, Ing.

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
          <gmd:individualName> 
           <gco:CharacterString>Klauda, Petr, Ing.</gco:CharacterString> 
          </gmd:individualName> 
.... 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.1.2 Název pověřené organizace 

Číslo 376
Název organisationName
Definice název pověřené organizace
Povinnost/podmínka podmíněný / individualName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/organisationName

Příklad Český statistický úřad

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
          <gmd:organisationName> 
           <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
          </gmd:organisationName> 
.... 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.1.3 Funkce pověřené osoby 

Číslo 379
Název role
Definice funkce vykonávaná pověřenou osobou
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_RoleCode - B.5.5
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/role

Příklad custodian

ISO 19115

 

      Seznam kódů rolí (B.5.5) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
          <gmd:role> 
           <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="custodian"/> 
          </gmd:role> 
.... 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.1.4 Telefon 

Číslo 408
Název voice
Definice telefonní číslo, na němž mohou osoby hovořit s pověřenou osobou 
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharakterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/contactInfo/*/phone/*/voice

Příklad +420 466 743 462

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
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         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:phone> 
               <gmd:CI_Telephone> 
.... 
                 <gmd:voice> 
                   <gco:CharacterString>+420 466 743 462</gco:CharacterString> 
                 </gmd:voice> 
.... 
               </gmd:CI_Telephone> 
             </gmd:phone> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 

9.1.5 Fax 

Číslo 409
Název facsimile
Definice telefonní číslo faxu pověřené organizace nebo osoby
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/contactInfo/*/phone/*/facsimile

Příklad +420 466 743 439

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:phone> 
               <gmd:CI_Telephone> 
.... 
                 <gmd:facsimile> 
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                   <gco:CharacterString>+420 466 743 439</gco:CharacterString> 
                 </gmd:facsimile> 
.... 
               </gmd:CI_Telephone> 
             </gmd:phone> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 

9.1.6 Adresa 

Číslo 381
Název deliveryPoint
Definice řádka adresy pro místo (popsaná v ISO 11180, příloha A)
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/contactInfo/*/address/*/deliveryPoint

Příklad V Ráji 872

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:deliveryPoint> 
                   <gco:CharacterString>V Ráji 872</gco:CharacterString> 
                 </gmd:deliveryPoint> 
.... 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
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         </gmd:contactInfo> 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.1.7 Město 

Číslo 382
Název city
Definice město místa
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/contactInfo/*/address/*/city

Příklad Pardubice

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:city> 
                   <gco:CharacterString>Pardubice</gco:CharacterString> 
                 </gmd:city> 
.... 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
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.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 

9.1.8 PSČ 

Číslo 384
Název postalCode
Definice PSČ nebo jiný poštovní kód
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/contactInfo/*/address/*/postalCode

Příklad 531 53

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:postalCode> 
                   <gco:CharacterString>531 53</gco:CharacterString> 
                 </gmd:postalCode> 
.... 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.1.9 Stát 

Číslo 385
Název country
Definice země fyzické adresy
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/citation/*/citedResponsibleParty/*/contactInfo/*/address/*/country

Příklad Česká republika

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
   <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:country> 
                   <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                 </gmd:country> 
.... 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
       </gmd:citedResponsibleParty> 
     </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.2 Organizace poskytující informace o datech [1..*] 

9.2.1 Název pověřené osoby 

Číslo 375
Název individualName
Definice název pověřené osoby - příjmení, jméno, titul, oddělené oddělovačem
Povinnost/podmínka podmíněný / organisationName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/individualName

Příklad Udržalová, Zdeňka, Ing.

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
          <gmd:individualName> 
           <gco:CharacterString>Udržalová, Zdeňka, Ing.</gco:CharacterString> 
          </gmd:individualName> 
.... 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.2.2 Název pověřené organizace 

Číslo 376
Název organisationName
Definice název pověřené organizace
Povinnost/podmínka podmíněný / individualName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/organisationName

Příklad Český statistický úřad

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
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  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
          <gmd:organisationName> 
           <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
          </gmd:organisationName> 
.... 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.2.3 Funkce pověřené osoby 

Číslo 379
Název role
Definice funkce vykonávaná pověřenou osobou
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_RoleCode - B.5.5
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/role

Příklad pointOfContact

ISO 19115

 

      Seznam kódů rolí (B.5.5) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
          <gmd:role> 
           <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="pointOfContact"/> 
          </gmd:role> 
.... 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
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</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.2.4 Telefon 

Číslo 408
Název voice
Definice telefonní číslo, na němž mohou osoby hovořit s pověřenou osobou 
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharakterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/phone/*/voice

Příklad +420 466 743 462

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:phone> 
               <gmd:CI_Telephone> 
.... 
                 <gmd:voice> 
                   <gco:CharacterString>+420 466 743 462</gco:CharacterString> 
                 </gmd:voice> 
.... 
               </gmd:CI_Telephone> 
             </gmd:phone> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.2.5 Fax 

Číslo 409
Název facsimile
Definice telefonní číslo faxu pověřené organizace nebo osoby
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/phone/*/facsimile

Příklad +420 466 743 439

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:phone> 
               <gmd:CI_Telephone> 
.... 
                 <gmd:facsimile> 
                   <gco:CharacterString>+420 466 743 439</gco:CharacterString> 
                 </gmd:facsimile> 
.... 
               </gmd:CI_Telephone> 
             </gmd:phone> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.2.6 Adresa 

Číslo 381
Název deliveryPoint
Definice řádka adresy pro místo (popsaná v ISO 11180, příloha A)
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/deliveryPoint

Příklad V Ráji 872

ISO 19115
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:deliveryPoint> 
                   <gco:CharacterString>V Ráji 872</gco:CharacterString> 
                 </gmd:deliveryPoint> 
.... 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.2.7 Město 

Číslo 382
Název city
Definice město místa
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/city

Příklad Pardubice

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
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         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:city> 
                   <gco:CharacterString>Pardubice</gco:CharacterString> 
                 </gmd:city> 
.... 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.2.8 PSČ 

Číslo 384
Název postalCode
Definice PSČ nebo jiný poštovní kód
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/postalCode

Příklad 531 53

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:postalCode> 
                   <gco:CharacterString>531 53</gco:CharacterString> 
                 </gmd:postalCode> 
.... 
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               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.2.9 Stát 

Číslo 385
Název country
Definice země fyzické adresy
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/country

Příklad Česká republika

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:country> 
                   <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                 </gmd:country> 
.... 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
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.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.2.10 Elektronická poštovní schránka 

Číslo 386
Název electronicMailAddress
Definice adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace nebo osoby
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress

Příklad zdenka.udrazalova@czso.cz

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
.... 
                 <gmd:electronicMailAddress> 
                   <gco:CharacterString>zdenka.udrzalova@czso.cz</gco:CharacterString> 
                 </gmd:electronicMailAddress> 
.... 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
      </gmd:pointOfContact> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.3 Organizace odpovědná za údržbu [0..*] 

9.3.1 Název pověřené osoby 

Číslo 375
Název individualName
Definice název pověřené osoby - příjmení, jméno, titul, oddělené oddělovačem
Povinnost/podmínka podmíněný / organisationName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/individualName

Příklad Klauda, Petr, Ing.

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
           <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
                 <gmd:individualName> 
                 <gco:CharacterString>Klauda, Petr, Ing.</gco:CharacterString> 
                 </gmd:individualName> 
.... 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 

9.3.2 Název pověřené organizace 

Číslo 376
Název organisationName
Definice název pověřené organizace
Povinnost/podmínka podmíněný / individualName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/organisationName
Příklad Český statistický úřad

ISO 19115
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
           <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
                 <gmd:organisationName> 
                 <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
                 </gmd:organisationName> 
.... 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.3.3 Funkce pověřené osoby 

Číslo 379
Název role
Definice funkce vykonávaná pověřenou osobou
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_RoleCode - B.5.5
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/role

Příklad pointOfContact

ISO 19115

 

      Seznam kódů rolí (B.5.5) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
          <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
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          <gmd:role> 
           <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="pointOfContact"/> 
          </gmd:role> 
.... 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.3.4 Telefon 

Číslo 408
Název voice
Definice telefonní číslo, na němž mohou osoby hovořit s pověřenou osobou 
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharakterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/contactInfo/*/phone/*/voice

Příklad +420 466 743 462

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
           <gmd:CI_ResponsibleParty> 
            <gmd:contactInfo> 
              <gmd:CI_Contact> 
                <gmd:phone> 
                  <gmd:CI_Telephone> 
.... 
                         <gmd:voice> 
                           <gco:CharacterString>+420 466 743 462</gco:CharacterString> 
                         </gmd:voice> 
.... 
                   </gmd:CI_Telephone> 
                  </gmd:phone> 
               </gmd:CI_Contact> 
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             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.3.5 Fax 

Číslo 409
Název facsimile
Definice telefonní číslo faxu pověřené organizace nebo osoby
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/contactInfo/*/phone/*/facsimile

Příklad +420 466 743 439

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:phone> 
                    <gmd:CI_Telephone> 
.... 
                       <gmd:facsimile> 
                         <gco:CharacterString>+420 466 743 439</gco:CharacterString> 
                       </gmd:facsimile> 
.... 
                   </gmd:CI_Telephone> 
                 </gmd:phone> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
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.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.3.6 Adresa 

Číslo 381
Název deliveryPoint
Definice řádka adresy pro místo (popsaná v ISO 11180, příloha A)
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/contactInfo/*/address/*/deliveryPoint

Příklad V Ráji 872

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                    <gmd:CI_Address> 
.... 
                         <gmd:deliveryPoint> 
                           <gco:CharacterString>V Ráji 872</gco:CharacterString> 
                         </gmd:deliveryPoint> 
.... 
                   </gmd:CI_Address> 
                 </gmd:address> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.3.7 Město 

Číslo 382
Název city
Definice město místa
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/contactInfo/*/address/*/city

Příklad Pardubice

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                    <gmd:CI_Address> 
.... 
                       <gmd:city> 
                         <gco:CharacterString>Pardubice</gco:CharacterString> 
                       </gmd:city> 
.... 
                       </gmd:CI_Address> 
                      </gmd:address> 
                   </gmd:CI_Contact> 
                 </gmd:contactInfo> 
               </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:contact> 
            </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
          </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.3.8 PSČ 

Číslo 384
Název postalCode
Definice PSČ nebo jiný poštovní kód
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/contactInfo/*/address/*/postalCode

Příklad 531 53

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                    <gmd:CI_Address> 
.... 
                       <gmd:postalCode> 
                         <gco:CharacterString>531 53</gco:CharacterString> 
                       </gmd:postalCode> 
.... 
                   </gmd:CI_Address> 
                 </gmd:address> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.3.9 Stát 

Číslo 385
Název country
Definice země fyzické adresy
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/contact/*/contactInfo/*/address/*/country

Příklad Česká republika

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:contact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                    <gmd:CI_Address> 
.... 
                       <gmd:country> 
                         <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                       </gmd:country> 
.... 
                   </gmd:CI_Address> 
                 </gmd:address> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.4 Organizace odpovědná za distribuci [0..*] 

9.4.1 Název pověřené organizace 

Číslo 376
Název organisationName
Definice název pověřené organizace
Povinnost/podmínka podmíněný / individualName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributor/*/distributorContact/*/organisationName

Příklad Český statistický úřad

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:distributionInfo> 
  <gmd:MD_Distribution> 
.... 
      <gmd:distributor> 
        <gmd:MD_Distributor> 
          <gmd:distributorContact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
             <gmd:organisationName> 
               <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
             </gmd:organisationName> 
.... 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:distributorContact> 
        </gmd:MD_Distributor> 
      </gmd:distributor> 
.... 
   </gmd:MD_Distribution> 
</gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.4.2 Funkce pověřené organizace 

Číslo 379
Název role
Definice funkce vykonávaná pověřenou osobou
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_RoleCode - B.5.5
Xpath distributionInfo/*/distributor/*/distributorContact/*/role

Příklad distributor

ISO 19115

 

      Seznam kódů rolí (B.5.5) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:distributionInfo> 
  <gmd:MD_Distribution> 
.... 
      <gmd:distributor> 
        <gmd:MD_Distributor> 
          <gmd:distributorContact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
          <gmd:role> 
           <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="distributor"/> 
          </gmd:role> 
.... 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:distributorContact> 
        </gmd:MD_Distributor> 
      </gmd:distributor> 
.... 
   </gmd:MD_Distribution> 
</gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.4.3 Adresa 

Číslo 381
Název deliveryPoint
Definice řádka adresy pro místo (popsaná v ISO 11180, příloha A)
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributor/*/distributorContact/*/contactInfo/*/address/*/deliveryPoint

Příklad Na padesátém 81

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:distributionInfo> 
  <gmd:MD_Distribution> 
.... 
      <gmd:distributor> 
        <gmd:MD_Distributor> 
          <gmd:distributorContact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
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              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                   <gmd:CI_Address> 
.... 
                     <gmd:deliveryPoint> 
                       <gco:CharacterString>Na Padesátém 81</gco:CharacterString> 
                     </gmd:deliveryPoint> 
.... 
                    </gmd:CI_Address> 
                  </gmd:address> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:distributorContact> 
        </gmd:MD_Distributor> 
      </gmd:distributor> 
.... 
   </gmd:MD_Distribution> 
</gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.4.4 Město 

Číslo 382
Název city
Definice město místa
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributor/*/distributorContact/*/contactInfo/*/address/*/city

Příklad Praha 10

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:distributionInfo> 
  <gmd:MD_Distribution> 
.... 
      <gmd:distributor> 
        <gmd:MD_Distributor> 
          <gmd:distributorContact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                   <gmd:CI_Address> 
.... 



Martina Koutná: Návrh metadatového profilu pre účely ČSÚ 

95 
 

                       <gmd:city> 
                         <gco:CharacterString>Praha 10</gco:CharacterString> 
                       </gmd:city> 
.... 
                    </gmd:CI_Address> 
                  </gmd:address> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:distributorContact> 
        </gmd:MD_Distributor> 
      </gmd:distributor> 
.... 
   </gmd:MD_Distribution> 
</gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.4.5 PSČ 

Číslo 384
Název postalCode
Definice PSČ nebo jiný poštovní kód
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributor/*/distributorContact/*/contactInfo/*/address/*/postalCode

Příklad 100 82

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:distributionInfo> 
  <gmd:MD_Distribution> 
.... 
      <gmd:distributor> 
        <gmd:MD_Distributor> 
          <gmd:distributorContact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                   <gmd:CI_Address> 
.... 
                       <gmd:postalCode> 
                         <gco:CharacterString>100 82</gco:CharacterString> 
                       </gmd:postalCode> 
.... 
                    </gmd:CI_Address> 



Martina Koutná: Návrh metadatového profilu pre účely ČSÚ 

96 
 

                  </gmd:address> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:distributorContact> 
        </gmd:MD_Distributor> 
      </gmd:distributor> 
.... 
   </gmd:MD_Distribution> 
</gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.4.6 Stát 

Číslo 385
Název country
Definice země fyzické adresy
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributor/*/distributorContact/*/contactInfo/*/address/*/country

Příklad Česká republika

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:distributionInfo> 
  <gmd:MD_Distribution> 
.... 
      <gmd:distributor> 
        <gmd:MD_Distributor> 
          <gmd:distributorContact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
              <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                   <gmd:CI_Address> 
.... 
                      <gmd:country> 
                       <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                      </gmd:country> 
.... 
                    </gmd:CI_Address> 
                  </gmd:address> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:distributorContact> 
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        </gmd:MD_Distributor> 
      </gmd:distributor> 
.... 
   </gmd:MD_Distribution> 
</gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

9.5 Organizace odpovedná za databázi [0..*] 

9.5.1 Název pověřené organizace 

Číslo 376
Název organisationName
Definice název pověřené organizace
Povinnost/podmínka podmíněný / individualName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/aggregationInfo/*/aggregateDataSetName/*/citedResponsibleParty/*/

organisationName
Příklad Český statistický úřad

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:aggregationInfo> 
        <gmd:MD_AggregateInformation> 
         <gmd:aggregateDataSetName> 
           <gmd:CI_Citation> 
             <gmd:citedResponsibleParty> 
               <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
                 <gmd:organisationName> 
                 <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
                 </gmd:organisationName> 
.... 
               </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:citedResponsibleParty> 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:aggregateDataSetName> 
        </gmd:MD_AggregateInformation> 
      </gmd:aggregationInfo> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
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</gmd:MD_Metadata> 
 

9.5.2 Funkce pověřené organizace 

Číslo 379
Název role
Definice funkce vykonávaná pověřenou osobou
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_RoleCode - B.5.5
Xpath identificationInfo/*/aggregationInfo/*/aggregateDataSetName/*/citedResponsibleParty/*/role

Příklad originator

ISO 19115

 

      Seznam kódů rolí (B.5.5) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:aggregationInfo> 
        <gmd:MD_AggregateInformation> 
         <gmd:aggregateDataSetName> 
           <gmd:CI_Citation> 
             <gmd:citedResponsibleParty> 
               <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
          <gmd:role> 
           <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="originator"/> 
          </gmd:role> 
.... 
               </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:citedResponsibleParty> 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:aggregateDataSetName> 
        </gmd:MD_AggregateInformation> 
      </gmd:aggregationInfo> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.5.3 Adresa 

Číslo 381
Název deliveryPoint
Definice řádka adresy pro místo (popsaná v ISO 11180, příloha A)
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/aggregationInfo/*/aggregateDataSetName/*/citedResponsibleParty/*/

contactInfo/*/address/*/deliveryPoint
Příklad Na padesátém 81

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:aggregationInfo> 
        <gmd:MD_AggregateInformation> 
         <gmd:aggregateDataSetName> 
           <gmd:CI_Citation> 
             <gmd:citedResponsibleParty> 
               <gmd:CI_ResponsibleParty> 
                 <gmd:contactInfo> 
                   <gmd:CI_Contact> 
                     <gmd:address> 
                       <gmd:CI_Address> 
.... 
                       <gmd:deliveryPoint> 
                         <gco:CharacterString>Na Padesátém 81</gco:CharacterString> 
                       </gmd:deliveryPoint> 
.... 
                       </gmd:CI_Address> 
                     </gmd:address> 
                   </gmd:CI_Contact> 
                 </gmd:contactInfo> 
               </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:citedResponsibleParty> 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:aggregateDataSetName> 
        </gmd:MD_AggregateInformation> 
      </gmd:aggregationInfo> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.5.4 Město 

Číslo 382
Název city
Definice město místa
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/aggregationInfo/*/aggregateDataSetName/*/citedResponsibleParty/*/

contactInfo/*/address/*/city
Příklad Praha 10

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:aggregationInfo> 
        <gmd:MD_AggregateInformation> 
         <gmd:aggregateDataSetName> 
           <gmd:CI_Citation> 
             <gmd:citedResponsibleParty> 
               <gmd:CI_ResponsibleParty> 
                 <gmd:contactInfo> 
                   <gmd:CI_Contact> 
                     <gmd:address> 
                       <gmd:CI_Address> 
.... 
                         <gmd:city> 
                           <gco:CharacterString>Praha 10</gco:CharacterString> 
                         </gmd:city> 
.... 
                       </gmd:CI_Address> 
                     </gmd:address> 
                   </gmd:CI_Contact> 
                 </gmd:contactInfo> 
               </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:citedResponsibleParty> 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:aggregateDataSetName> 
        </gmd:MD_AggregateInformation> 
      </gmd:aggregationInfo> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.5.5 PSČ 

Číslo 384
Název postalCode
Definice PSČ nebo jiný poštovní kód
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/aggregationInfo/*/aggregateDataSetName/*/citedResponsibleParty/*/

contactInfo/*/address/*/postalCode
Příklad 100 82

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:aggregationInfo> 
        <gmd:MD_AggregateInformation> 
         <gmd:aggregateDataSetName> 
           <gmd:CI_Citation> 
             <gmd:citedResponsibleParty> 
               <gmd:CI_ResponsibleParty> 
                 <gmd:contactInfo> 
                   <gmd:CI_Contact> 
                     <gmd:address> 
                       <gmd:CI_Address> 
.... 
                         <gmd:postalCode> 
                           <gco:CharacterString>100 82</gco:CharacterString> 
                         </gmd:postalCode> 
.... 
                       </gmd:CI_Address> 
                     </gmd:address> 
                   </gmd:CI_Contact> 
                 </gmd:contactInfo> 
               </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:citedResponsibleParty> 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:aggregateDataSetName> 
        </gmd:MD_AggregateInformation> 
      </gmd:aggregationInfo> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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9.5.6 Stát 

Číslo 385
Název country
Definice země fyzické adresy
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/aggregationInfo/*/aggregateDataSetName/*/citedResponsibleParty/*/

contactInfo/*/address/*/country
Příklad Česká republika

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:aggregationInfo> 
        <gmd:MD_AggregateInformation> 
         <gmd:aggregateDataSetName> 
           <gmd:CI_Citation> 
             <gmd:citedResponsibleParty> 
               <gmd:CI_ResponsibleParty> 
                 <gmd:contactInfo> 
                   <gmd:CI_Contact> 
                     <gmd:address> 
                       <gmd:CI_Address> 
.... 
                         <gmd:country> 
                           <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                         </gmd:country> 
.... 
                       </gmd:CI_Address> 
                     </gmd:address> 
                   </gmd:CI_Contact> 
                 </gmd:contactInfo> 
               </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:citedResponsibleParty> 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:aggregateDataSetName> 
        </gmd:MD_AggregateInformation> 
      </gmd:aggregationInfo> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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10. Metadata o metadatech (Metadata on metadata) 

10.1 Kontaktní místo pro metadata (Metadata point of contact) [1..*] 

Část B 10.1
Definice popis organizace odpovědné za vytvoření a údržbu metadat
Hodnotová doména název organizace - volný text, kontaktní e-mailová adresa - znakový řetězec
Podmínka povinný

INSPIRE

 

      Alespoň u jedné organizace musí být role uvedená jako kontaktní bod. 

10.1.1 Název pověřené osoby 

Číslo 375
Název individualName
Definice název pověřené osoby - příjmení, jméno, titul oddělené oddělovačem
Povinnost/podmínka podmíněný / organisationName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath contact/*/individualName

Příklad Klauda, Petr, Ing.

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
   <gmd:individualName> 
     <gco:CharacterString>Klauda, Petr, Ing.</gco:CharacterString> 
   </gmd:individualName> 
.... 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.1.2 Funkce pověřené osoby 

Číslo 379
Název role
Definice funkce vykonávaná pověřenou osobou
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména CI_RoleCode - B.5.5
Xpath contact/*/role

Příklad pointOfContact

ISO 19115

 

      Seznam kódů rolí (B.5.5) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
   <gmd:role> 
     <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
     ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
     codeListValue="pointOfContact"/> 
   </gmd:role> 
.... 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
....  
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.1.3 Název pověřené organizace 

Číslo 376
Název organisationName
Definice název pověřené organizace
Povinnost/podmínka podmíněný / individualName a positionName nedokumentovány?
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath contact/*/organisationName

Příklad Český statistický úřad

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
.... 
   <gmd:organisationName> 
     <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
   </gmd:organisationName> 
.... 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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10.1.4 Telefon 

Číslo 408
Název voice
Definice telefonní číslo, na němž mohou osoby hovořit s pověřenou osobou 
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..1
Datový typ CharakterString
Doména Free text
Xpath contact/*/contactInfo/*/phone/*/voice

Příklad +420 466 743 462

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:phone> 
         <gmd:CI_Telephone> 
.... 
           <gmd:voice> 
             <gco:CharacterString>+420 466 743 462</gco:CharacterString> 
           </gmd:voice> 
.... 
           </gmd:CI_Telephone> 
         </gmd:phone> 
       </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.1.5 Fax 

Číslo 409
Název facsimile
Definice telefonní číslo faxu pověřené organizace nebo osoby
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath contact/*/contactInfo/*/phone/*/facsimile

Příklad +420 466 743 439

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
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  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:phone> 
         <gmd:CI_Telephone> 
.... 
           <gmd:facsimile> 
             <gco:CharacterString>+420 466 743 439</gco:CharacterString> 
           </gmd:facsimile> 
.... 
           </gmd:CI_Telephone> 
         </gmd:phone> 
       </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.1.6 Adresa 

Číslo 381
Název deliveryPoint
Definice řádka adresy pro místo (popsaná v ISO 11180, příloha A)
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath contact/*/contactInfo/*/address/*/deliveryPoint

Příklad V Ráji 872

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:address> 
         <gmd:CI_Address> 
.... 
           <gmd:deliveryPoint> 
             <gco:CharacterString>V Ráji 872</gco:CharacterString> 
           </gmd:deliveryPoint> 
.... 
           </gmd:CI_Address> 
         </gmd:address> 
       </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
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</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.1.7 Město 

Číslo 382
Název city
Definice město místa
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath contact/*/contactInfo/*/address/*/city

Příklad Pardubice

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:address> 
         <gmd:CI_Address> 
.... 
           <gmd:city> 
             <gco:CharacterString>Pardubice</gco:CharacterString> 
           </gmd:city> 
.... 
           </gmd:CI_Address> 
         </gmd:address> 
       </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.1.8 PSČ 

Číslo 384
Název postalCode
Definice PSČ nebo jiný poštovní kód
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath contact/*/contactInfo/*/address/*/postalCode

Příklad 531 53

ISO 19115
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:address> 
         <gmd:CI_Address> 
.... 
           <gmd:postalCode> 
             <gco:CharacterString>531 53</gco:CharacterString> 
           </gmd:postalCode> 
.... 
           </gmd:CI_Address> 
         </gmd:address> 
       </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.1.9 Stát 

Číslo 385
Název country
Definice země fyzické adresy
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath contact/*/contactInfo/*/address/*/country

Příklad Česká republika

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:address> 
         <gmd:CI_Address> 
.... 
           <gmd:country> 
             <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
           </gmd:country> 
.... 
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           </gmd:CI_Address> 
         </gmd:address> 
       </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.1.10 URL adresa 

Číslo 397
Název linkage
Definice místo (adresa) pro spražený přístup s použitím adresy jednotného lokátoru zdrojů (URL)

nebo podobného adresovacího schématu, např. http://www.statkart.no/isotc211
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména URL
Xpath contact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress
Příklad htttp://www.czso.cz

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:address> 
         <gmd:CI_Address> 
.... 
           <gmd:electronicMailAddress> 
             <gco:CharacterString>http://www.czso.cz</gco:CharacterString> 
           </gmd:electronicMailAddress> 
.... 
           </gmd:CI_Address> 
         </gmd:address> 
       </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
</gmd:contact> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 



Martina Koutná: Návrh metadatového profilu pre účely ČSÚ 

110 
 

10.2 Datum metadat (Metadata date) 

Část B 10.2
Definice datum, který specifikuje, kdy byl záznam metadat vytvořen či aktualizován
Hodnotová doména v souladu s normou ISO 8601
Násobnost 1
Podmínka povinný

Číslo 9
Název dateStamp
Datový typ Class
Doména Date  - ISO 8601
Xpath dateStamp

Příklad 2011-02-28

INSPIRE

ISO 19115

 

      Podle ISO 8601 jsou povoleny zápisy RRRR, RRRR-MM, RRRR-MM-DD. 

      Doporučuje se uvádět datum poslední aktualizace (nové vytvoření metadat). 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
   <gmd:dateStamp> 
     <gco:Date>2011-02-28</gco:Date> 
   </gmd:dateStamp> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

10.3 Jazyk metadat (Metadata language) 

Část B 10.3
Násobnost 1
Podmínka povinný
Číslo 3
Název language
Definice jazyk použitý pro dokumentování metadat
Datový typ CharacterString
Doména ISO 639-2, mohou byt použity i jiné části
Xpath language
Příklad cze

INSPIRE

ISO 19115

 

      Seznam kódů z ISO 639-2 je založený na třípísmenných kódech. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
   <gmd:language> 
     <gco:CharacterString>cze</gco:CharacterString> 
   </gmd:language> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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10.4 Kódovaní znaků 

Číslo 4
Název characterSet
Definice úplný název normy kódování znaků použité pro množinu metadat
Povinnost/podmínka podmíněný / není použita ISO/IEC 10646-1 a není definována kódovaním?
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména MD_CharacterSetCode - B.5.10
Xpath characterSet

Příklad win 1250

ISO 19115

 

      Seznam kódů množiny znaků (B.5.10) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
   <gmd:characterSet> 
     <gmd:MD_CharacterSetCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
     ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
     codeListValue="win1250"/> 
   </gmd:characterSet> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

11. Uplatnění 

11.1 Uplatnění zdroje 

Číslo 63
Název specificUsage
Definice stručný popis uplatnění zdroje a/nebo řady zdrojů
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath identificationInfo/*/resourceSpecificUsage/*/specificUsage

Příklad Registr sčítacích obvodů a budov - Územní příprava Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001,
opora pro statistická šetření a registry, údržba soustavy územních identifikací.

ISO 19115

 
 
Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:identificationInfo> 
    <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceSpecificUsage> 
        <gmd:MD_Usage> 
         <gmd:specificUsage> 
           <gco:CharacterString>Registr sčítacích obvodů a budov - Územní 
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           příprava Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001, opora pro statistické 
           řešení a registry, údržba soustavy územních identifikací. 
           </gco:CharacterString> 
         </gmd:specificUsage> 
        </gmd:MD_Usage> 
      </gmd:resourceSpecificUsage> 
.... 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
  </gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

12. Údržba 

12.1 Frekvence změn 

Číslo 143
Název maintanceAndUpdateFrequency
Definice frekvence, s jakou se provádějí ve zdroji změny a doplňky potom co byl na počátku

zkompletován
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména MD_MaintenanceFrequencyCode - odkaz na B.5.18
Xpath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/maintenanceAndUpdateFrequency
Příklad asNeeded

ISO 19115

 
 

      Seznam kódů frekvence údržby (B.5.18) je podrobněji definován v normě ISO 19 115. 

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
<gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
.... 
      <gmd:resourceMaintenance> 
        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 
.... 
        <gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/ 
        resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode" 
        codeListValue="asNeeded"/> 
.... 
         </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
.... 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
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</gmd:identificationInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

13. Referenční systém [0..*] 

13.1 Název zdroje 

Číslo 360
Název title
Definice název, pod nímž je citovaný zdroj znám
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/authority/*/title

Příklad Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:referenceSystemInfo> 
    <gmd:MD_ReferenceSystem> 
.... 
      <gmd:referenceSystemIdentifier> 
        <gmd:RS_Identifier> 
          <gmd:authority> 
           <gmd:CI_Citation> 
.... 
             <gmd:title> 
               <gco:CharacterString>Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
               </gco:CharacterString> 
             </gmd:title> 
.... 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:authority> 
        </gmd:RS_Identifier> 
      </gmd:referenceSystemIdentifier> 
.... 
    </gmd:MD_ReferenceSystem> 
  </gmd:referenceSystemInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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13.2 Alternatívni název zdroje 

Číslo 361
Název alternateTitle
Definice krátky název nebo název v jiném jazyce, pod nímž je citovaný zdroj znám
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 0..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/authority/*/alternateTitle

Příklad S-JTSK

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:referenceSystemInfo> 
    <gmd:MD_ReferenceSystem> 
.... 
      <gmd:referenceSystemIdentifier> 
        <gmd:RS_Identifier> 
          <gmd:authority> 
           <gmd:CI_Citation> 
.... 
             <gmd:alternateTitle> 
               <gco:CharacterString>S-JTSK</gco:CharacterString> 
             </gmd:alternateTitle> 
.... 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:authority> 
        </gmd:RS_Identifier> 
      </gmd:referenceSystemIdentifier> 
.... 
    </gmd:MD_ReferenceSystem> 
  </gmd:referenceSystemInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

13.3 Další informace 

Číslo 370
Název otherCitationDetails
Definice další informace potřebná k doplnění citace, která není jinde zaznamenána
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/autohority/*/otherCitationDetails

Příklad Nepřímý prostorový referenční systém je označený jako Definiční bod parcely.

ISO 19115
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Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:referenceSystemInfo> 
    <gmd:MD_ReferenceSystem> 
.... 
      <gmd:referenceSystemIdentifier> 
        <gmd:RS_Identifier> 
          <gmd:authority> 
           <gmd:CI_Citation> 
.... 
             <gmd:otherCitationDetails> 
               <gco:CharacterString>Nepřímý prostorový referenční systém je označený 
               jako Definiční bod parcely. 
               </gco:CharacterString> 
             </gmd:otherCitationDetails> 
.... 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:authority> 
        </gmd:RS_Identifier> 
      </gmd:referenceSystemIdentifier> 
.... 
    </gmd:MD_ReferenceSystem> 
  </gmd:referenceSystemInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

14. Distribuce [0..*] 

14.1 Název formátu 

Číslo 285
Název name
Definice název formátu (formátů) přenosu dat
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1..*
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributionFormat/*/name

Příklad DBF

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
    <gmd:MD_Distribution> 
      <gmd:distributionFormat> 
        <gmd:MD_Format> 
.... 
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          <gmd:name> 
            <gco:CharacterString>DBF</gco:CharacterString> 
          </gmd:name> 
.... 
        </gmd:MD_Format> 
      </gmd:distributionFormat> 
    </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

14.2 Verze formátu 

Číslo 286
Název version
Definice verze formátu (kalendářní datum, číslo atd.)
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributionFormat/*/version

Příklad III

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
    <gmd:MD_Distribution> 
      <gmd:distributionFormat> 
        <gmd:MD_Format> 
.... 
          <gmd:version> 
            <gco:CharacterString>III</gco:CharacterString> 
          </gmd:version> 
.... 
        </gmd:MD_Format> 
      </gmd:distributionFormat> 
    </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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14.3 Digitálni prenos 

14.3.1 Distribuční jednotky 

Číslo 275
Název unitsOfDistribution
Definice díly, vrstvy, geografické oblasti atd., v nichž jsou data k dispozici
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/transferOptions/*/unitsOfDistribution

Příklad Okresní sady, ČR

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
    <gmd:MD_Distribution> 
      <gmd:transferOptions> 
        <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
.... 
          <gmd:unitsOfDistribution> 
            <gco:CharacterString>Okresní sady, ČR</gco:CharacterString> 
          </gmd:unitsOfDistribution> 
.... 
        </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
      </gmd:transferOptions> 
    </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

14.3.2 Velikost jednotky 

Číslo 276
Název transferSize
Definice odhadnutá velikost jednotky v konkrétním přenosovém formátu vyjádřená v megabytech.
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Real
Doména ˃ 0,0
Xpath distributionInfo/*/transferOptions/*/transferSize

Příklad 19.0

ISO 19115

 

      Velikost se udává jako reálné číslo oddělené desetinnou tečkou. 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
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    <gmd:MD_Distribution> 
      <gmd:transferOptions> 
        <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
.... 
          <gmd:transferSize> 
            <gco:Real>19.0</gco:Real> 
          </gmd:transferSize> 
.... 
        </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
      </gmd:transferOptions> 
    </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
 

14.3.3 Informace o spřažených pramenech 

Číslo 397
Název linkage
Definice místo (adresa) pro spřažený přístup s použitím adresy jednotného lokátoru zdrojů (URL),

nebo podobného adresovacího schématu
Povinnost/podmínka povinný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména URL
Xpath distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/linkage
Příklad http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/klad_katastralnich_map

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
    <gmd:MD_Distribution> 
      <gmd:transferOptions> 
        <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
.... 
          <gmd:online> 
           <gmd:CI_OnlineResource> 
             <gmd:linkage> 
               <gmd:URL>http://www.czso.cz//csu/rso.nsf/i/klad_katastralnich_map 
               </gmd:URL> 
             </gmd:linkage> 
            </gmd:CI_OnlineResource> 
          </gmd:online> 
.... 
        </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
      </gmd:transferOptions> 
    </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
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</gmd:MD_Metadata> 

14.3.4 Informace o nespřažených médiach 

Číslo 292
Název name
Definice název média, na němž lze získat zdroj
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ Class
Doména MD_MediumNameCode - B.5.20
Xpath distributionInfo/*/transferOptions/*/offLine/*/name

Příklad cdRom

ISO 19115

 

Seznam kódů názvů médií (B.5.20) je definován v normě ISO 19 115. 

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
    <gmd:MD_Distribution> 
      <gmd:transferOptions> 
        <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
.... 
          <gmd:offline> 
           <gmd:MD_Medium> 
             <gmd:name> 
               <gmd:MD_MediumNameCode 
                codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
                 MD_MediumNameCode" codeListValue="cdRom"/> 
             </gmd:name> 
            </gmd:MD_Medium> 
          </gmd:offline> 
.... 
        </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
      </gmd:transferOptions> 
    </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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14.3.5 Poplatky 

Číslo 299
Název fees
Definice poplatky a termíny pro vyhledání zdroje.
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributor/*/distributionOrderProcess/*/fees
Příklad Dle ceníku

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
    <gmd:MD_Distribution> 
     <gmd:distributor> 
       <gmd:MD_Distributor> 
         <gmd:distributionOrderProcess> 
           <gmd:MD_StandardOrderProcess> 
.... 
             <fees> 
               <gco:CharacterString>Dle ceníku</gco:CharacterString> 
             </fees> 
.... 
             </gmd:MD_StandardOrderProcess> 
           </gmd:distributionOrderProcess> 
         </gmd:MD_Distributor> 
       </gmd:distributor> 
     </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 

14.3.6 Informace o postupu objednávky 

Číslo 301
Název orderingInstructions
Definice obecné pokyny, termíny a služby poskytované distributorem
Povinnost/podmínka volitelný
Maximálni výskyt 1
Datový typ CharacterString
Doména Free text
Xpath distributionInfo/*/distributor/*/distributionOrderProcess/*/orderingInstructions

Příklad Písemnou objednávkou na Český statistický úřad Praha, Na padesátém 81, 100 82 
Praha 10, informační servis

ISO 19115

 

Příklad XML kódování: 

<gmd:MD_Metadata> 
.... 
  <gmd:distributionInfo> 
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   <gmd:MD_Distribution> 
     <gmd:distributor> 
       <gmd:MD_Distributor> 
         <gmd:distributionOrderProcess> 
           <gmd:MD_StandardOrderProcess> 
.... 
               <orderingInstructions> 
               <gco:CharacterString>Písemnou objednávkou na Český statistický úřad 
               Praha, Na padesátém 81, 100 82  Praha 10, informační servis 
               </gco:CharacterString> 
              </orderingInstructions> 
.... 
           </gmd:MD_StandardOrderProcess> 
         </gmd:distributionOrderProcess> 
       </gmd:MD_Distributor> 
      </gmd:distributor> 
   </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
.... 
</gmd:MD_Metadata> 
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Príloha č. 6 – XML zápis metadatového profilu ČSÚ pre data a série dat 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<gmd:MD_Metadata xmlns:gco="http://standards.iso.org/iso/19139/gco" 
       xmlns:gmx="http://standards.iso.org/iso/19139/gmx" 
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
       xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 
       xsi:schemaLocation="http://standards.iso.org/iso/19139/gmd 
       http://www.isotc211.org/2005/gmd/metadataEntity.xsd"> 
   <gmd:language> 
     <gco:CharacterString>cze</gco:CharacterString> 
   </gmd:language> 
      <gmd:characterSet> 
     <gmd:MD_CharacterSetCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
     ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
     codeListValue="win1250"/> 
   </gmd:characterSet> 
    <gmd:hierarchyLevel> 
      <gmd:MD_ScopeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
MD_ScopeCode" codeListValue="dataset"/> 
    </gmd:hierarchyLevel> 
   <gmd:contact> 
     <gmd:CI_ResponsibleParty> 
       <gmd:individualName> 
         <gco:CharacterString>Klauda, Petr, Ing.</gco:CharacterString> 
       </gmd:individualName> 
       <gmd:organisationName> 
         <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
       </gmd:organisationName> 
     <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:phone> 
         <gmd:CI_Telephone> 
           <gmd:voice> 
             <gco:CharacterString>+420 466 743 462</gco:CharacterString> 
           </gmd:voice> 
           <gmd:facsimile> 
             <gco:CharacterString>+420 466 743 439</gco:CharacterString> 
           </gmd:facsimile> 
           </gmd:CI_Telephone> 
         </gmd:phone> 
     <gmd:address> 
      <gmd:CI_Address> 
           <gmd:deliveryPoint> 
             <gco:CharacterString>V Ráji 872</gco:CharacterString> 
           </gmd:deliveryPoint> 
           <gmd:city> 
             <gco:CharacterString>Pardubice</gco:CharacterString> 



Martina Koutná: Návrh metadatového profilu pre účely ČSÚ 

123 
 

           </gmd:city> 
           <gmd:postalCode> 
             <gco:CharacterString>531 53</gco:CharacterString> 
           </gmd:postalCode> 
           <gmd:country> 
             <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
           </gmd:country> 
           <gmd:electronicMailAddress> 
             <gco:CharacterString>http://www.czso.cz</gco:CharacterString> 
           </gmd:electronicMailAddress> 
      </gmd:CI_Address> 
     </gmd:address> 
     </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
     <gmd:role> 
       <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
     ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
     codeListValue="custodian"/> 
     </gmd:role> 
      </gmd:CI_ResponsibleParty> 
   </gmd:contact> 
   <gmd:dateStamp> 
        <gco:Date>2004-04-30</gco:Date> 
   </gmd:dateStamp> 
  <gmd:referenceSystemInfo> 
    <gmd:MD_ReferenceSystem> 
      <gmd:referenceSystemIdentifier> 
        <gmd:RS_Identifier> 
          <gmd:authority> 
           <gmd:CI_Citation> 
             <gmd:title> 
               <gco:CharacterString>Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
               </gco:CharacterString> 
             </gmd:title> 
             <gmd:alternateTitle> 
               <gco:CharacterString>S-JTSK</gco:CharacterString> 
             </gmd:alternateTitle> 
             <gmd:otherCitationDetails> 
               <gco:CharacterString>Nepřímý prostorový referenční systém je označený 
               jako Definiční bod parcely. 
               </gco:CharacterString> 
             </gmd:otherCitationDetails> 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:authority> 
        </gmd:RS_Identifier> 
      </gmd:referenceSystemIdentifier> 
    </gmd:MD_ReferenceSystem> 
  </gmd:referenceSystemInfo> 
    <gmd:identificationInfo> 
    <gmd:MD_DataIdentification> 
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      <gmd:citation> 
        <gmd:CI_Citation> 
          <gmd:title> 
            <gco:CharacterString>Klad mapových listů katastrálnich map 
            </gco:CharacterString> 
          </gmd:title> 
          <gmd:alternateTitle> 
          <gco:CharacterString>Klad KM</gco:CharacterString> 
         </gmd:alternateTitle> 
         <gmd:date> 
             <gmd:CI_Date> 
               <gmd:date> 
                 <gco:date>2002-11-20</gco:date> 
               </gmd:date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="publication"/> 
               </gmd:dateType> 
               <gmd:date> 
                 <gco:date>2001-03-01</gco:date> 
               </gmd:date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="revision"/> 
               </gmd:dateType> 
               <gmd:date> 
                 <gco:date>2001-03-01</gco:date> 
               </gmd:date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="creation"/> 
               </gmd:dateType> 
             </gmd:CI_Date> 
         </gmd:date> 
         <gmd:identifier> 
            <gmd:RS_Identifier> 
              <gmd:code> 
               <gco:CharacterString>CZ-CZSO-KM</gco:CharacterString> 
              </gmd:code> 
            </gmd:RS_Identifier> 
         </gmd:identifier> 
         <gmd:citedResponsibleParty> 
         <gmd:CI_ResponsibleParty> 
           <gmd:individualName> 
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            <gco:CharacterString>Klauda, Petr, Ing.</gco:CharacterString> 
           </gmd:individualName> 
           <gmd:organisationName> 
            <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
           </gmd:organisationName> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:phone> 
               <gmd:CI_Telephone> 
                 <gmd:voice> 
                   <gco:CharacterString>+420 466 743 462</gco:CharacterString> 
                 </gmd:voice> 
                 <gmd:facsimile> 
                   <gco:CharacterString>+420 466 743 439</gco:CharacterString> 
                 </gmd:facsimile> 
               </gmd:CI_Telephone> 
             </gmd:phone> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
                 <gmd:deliveryPoint> 
                   <gco:CharacterString>V Ráji 872</gco:CharacterString> 
                 </gmd:deliveryPoint> 
                 <gmd:city> 
                   <gco:CharacterString>Pardubice</gco:CharacterString> 
                 </gmd:city> 
                 <gmd:postalCode> 
                   <gco:CharacterString>531 53</gco:CharacterString> 
                 </gmd:postalCode> 
                 <gmd:country> 
                   <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                 </gmd:country> 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
             </gmd:CI_Contact> 
          </gmd:contactInfo> 
             <gmd:role> 
                 <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="pointOfContact"/> 
              </gmd:role> 
         </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:citedResponsibleParty> 
        </gmd:CI_Citation> 
      </gmd:citation> 
     <gmd:abstract> 
       <gco:CharacterString>Klad existujících (platných) mapových listů katastrálních map dle 
okresů a stavu k 31.12.1999. Mapy dekadické, sáhové, příložní organizované dle Gusterberga 
a Svatého Štěpána a pojmenované v souladu s Prozatímními pokyny. 
      </gco:CharacterString> 
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     </gmd:abstract> 
     <gmd:pointOfContact> 
        <gmd:CI_ResponsibleParty> 
          <gmd:individualName> 
           <gco:CharacterString>Udržalová, Zdeňka, Ing.</gco:CharacterString> 
          </gmd:individualName> 
          <gmd:organisationName> 
           <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
          </gmd:organisationName> 
         <gmd:contactInfo> 
           <gmd:CI_Contact> 
             <gmd:phone> 
               <gmd:CI_Telephone> 
                 <gmd:voice> 
                   <gco:CharacterString>+420 466 743 462</gco:CharacterString> 
                 </gmd:voice> 
                 <gmd:facsimile> 
                   <gco:CharacterString>+420 466 743 439</gco:CharacterString> 
                 </gmd:facsimile> 
               </gmd:CI_Telephone> 
             </gmd:phone> 
             <gmd:address> 
               <gmd:CI_Address> 
                 <gmd:deliveryPoint> 
                   <gco:CharacterString>V Ráji 872</gco:CharacterString> 
                 </gmd:deliveryPoint> 
                 <gmd:city> 
                   <gco:CharacterString>Pardubice</gco:CharacterString> 
                 </gmd:city> 
                 <gmd:postalCode> 
                   <gco:CharacterString>531 53</gco:CharacterString> 
                 </gmd:postalCode> 
                 <gmd:country> 
                   <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                 </gmd:country> 
                   <gmd:electronicMailAddress> 
                   <gco:CharacterString>zdenka.udrzalova@czso.cz</gco:CharacterString> 
                 </gmd:electronicMailAddress> 
               </gmd:CI_Address> 
             </gmd:address> 
           </gmd:CI_Contact> 
         </gmd:contactInfo> 
         <gmd:role> 
           <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="pointOfContact"/> 
          </gmd:role> 
        </gmd:CI_ResponsibleParty> 
     </gmd:pointOfContact> 
      <gmd:resourceMaintenance> 
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        <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
         <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 
        <gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/ 
        resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode" 
        codeListValue="asNeeded"/> 
         </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 
          <gmd:contact> 
           <gmd:CI_ResponsibleParty> 
                 <gmd:individualName> 
                 <gco:CharacterString>Klauda, Petr, Ing.</gco:CharacterString> 
                 </gmd:individualName> 
                 <gmd:organisationName> 
                  <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
                 </gmd:organisationName> 
                <gmd:contactInfo> 
                  <gmd:CI_Contact> 
                   <gmd:phone> 
                    <gmd:CI_Telephone> 
                     <gmd:voice> 
                       <gco:CharacterString>+420 466 743 462</gco:CharacterString> 
                     </gmd:voice> 
                     <gmd:facsimile> 
                           <gco:CharacterString>+420 466 743 439</gco:CharacterString> 
                     </gmd:facsimile> 
                    </gmd:CI_Telephone> 
                  </gmd:phone> 
                  <gmd:address> 
                   <gmd:CI_Address> 
                     <gmd:deliveryPoint> 
                       <gco:CharacterString>V Ráji 872</gco:CharacterString> 
                     </gmd:deliveryPoint> 
                     <gmd:city> 
                       <gco:CharacterString>Pardubice</gco:CharacterString> 
                     </gmd:city> 
                     <gmd:postalCode> 
                       <gco:CharacterString>531 53</gco:CharacterString> 
                     </gmd:postalCode> 
                     <gmd:country> 
                       <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                     </gmd:country> 
                   </gmd:CI_Address> 
                  </gmd:address> 
                </gmd:CI_Contact> 
              </gmd:contactInfo> 
              <gmd:role> 
                 <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="pointOfContact"/> 
              </gmd:role> 
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           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
         </gmd:contact> 
        </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      </gmd:resourceMaintenance> 
      <gmd:descriptiveKeywords> 
       <gmd:MD_Keywords> 
        <gmd:keyword> 
         <gco:CharacterString>Budovy</gco:CharacterString> 
        </gmd:keyword> 
       <gmd:thesaurusName> 
         <gmd:CI_Citation> 
           <gmd:title> 
             <gco:CharacterString>GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
             </gco:CharacterString> 
           </gmd:title> 
           <gmd:date> 
             <gmd:CI_Date> 
               <gmd:date> 
                 <gco:date>2008-06-01</gco:date> 
               </gmd:date> 
               <gmd:dateType> 
                 <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                 codeListValue="publication"/> 
               </gmd:dateType> 
             </gmd:CI_Date> 
           </gmd:date> 
           <gmd:citedResponsibleParty> 
             <gmd:CI_ResponsibleParty> 
               <gmd:organisationName>Join Research Centre </gmd:organisationName> 
               <gmd:role> 
                 <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                 ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                 codeListValue="pointOfContact"/> 
               </gmd:role> 
              </gmd:CI_ResponsibleParty> 
            </gmd:citedResponsibleParty> 
         </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
   <gmd:resourceSpecificUsage> 
        <gmd:MD_Usage> 
         <gmd:specificUsage> 
           <gco:CharacterString>Registr sčítacích obvodů a budov - Územní 
           příprava Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001, opora pro statistické 
           řešení a registry, údržba soustavy územních identifikací. 
           </gco:CharacterString> 
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         </gmd:specificUsage> 
        </gmd:MD_Usage> 
   </gmd:resourceSpecificUsage> 
      <gmd:resourceConstraints> 
      <gmd:MD_Constraints> 
        <gmd:useLimitation> 
          <gco:CharacterString>Použití na základě potvrzeného protokolu 
          o předání. Použití dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
          službě, ve znění pozdějších předpisů, §20a) 
          </gco:CharacterString> 
        </gmd:useLimitation> 
      </gmd:MD_Constraints> 
      <gmd:MD_LegalConstraints> 
        <gmd:accessConstraints> 
          <gmd:MD_RestrictionCode 
          codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
          MD_RestrictionCode" 
          codeListValue="otherRestrictions"/> 
        </gmd:accessConstraints> 
        <gmd:otherConstraints> 
          <gco:CharacterString>Data nebudou předávána třetím stranám bez 
          vědomí předávajícího (tj. Českého statistického úřadu Praha) 
          </gco:CharacterString> 
        </gmd:otherConstraints> 
      </gmd:MD_LegalConstraints> 
      <gmd:MD_SecurityConstraints> 
        <gmd:classification> 
          <gmd:MD_ClassificationCode 
          codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
          MD_ClassificationCode" 
          codeListValue="unclassified"/> 
        </gmd:classification> 
                  <gmd:userNote> 
            <gco:CharacterString>Žádná autorská práva 
            </gco:CharacterString> 
          </gmd:userNote> 
      </gmd:MD_SecurityConstraints> 
    </gmd:resourceConstraints> 
    <gmd:aggregationInfo> 
        <gmd:MD_AggregateInformation> 
         <gmd:aggregateDataSetName> 
           <gmd:CI_Citation> 
             <gmd:citedResponsibleParty> 
               <gmd:CI_ResponsibleParty> 
                 <gmd:organisationName> 
                 <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
                 </gmd:organisationName> 
                 <gmd:contactInfo> 
                   <gmd:CI_Contact> 
                     <gmd:address> 
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                       <gmd:CI_Address> 
                       <gmd:deliveryPoint> 
                         <gco:CharacterString>Na Padesátém 81</gco:CharacterString> 
                       </gmd:deliveryPoint> 
                       <gmd:city> 
                           <gco:CharacterString>Praha 10</gco:CharacterString> 
                       </gmd:city> 
                       <gmd:postalCode> 
                           <gco:CharacterString>100 82</gco:CharacterString> 
                       </gmd:postalCode> 
                       <gmd:country> 
                           <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                       </gmd:country> 
                       </gmd:CI_Address> 
                     </gmd:address> 
                   </gmd:CI_Contact> 
                 </gmd:contactInfo> 
                 <gmd:role> 
                   <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
                   ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
                   codeListValue="originator"/> 
                  </gmd:role> 
               </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:citedResponsibleParty> 
           </gmd:CI_Citation> 
         </gmd:aggregateDataSetName> 
        </gmd:MD_AggregateInformation> 
      </gmd:aggregationInfo> 
      <gmd:spatialRepresentationType> 
       <gmd:MD_SpatialRepresentationTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/ 
       Codelist/gmxCodelists.xml#MD_SpatialRepresentationTypeCode" 
       codeListValue="vector"/> 
      </gmd:spatialRepresentationType> 
      <gmd:spatialResolution> 
       <gmd:MD_Resolution> 
         <gmd:equivalentScale> 
         <gmd:MD_RepresentativeFraction> 
           <gmd:denominator> 
           <gco:Integer>2000</gco:Integer> 
           </gmd:denominator> 
         </gmd:MD_RepresentativeFraction> 
         </gmd:equivalentScale> 
         <gmd:distance> 
         <gco:Distance 
         uom="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/uom/ML_gmxUom.xml#m"> 
         1.0</gco:Distance> 
         </gmd:distance> 
       </gmd:MD_Resolution> 
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     </gmd:spatialResolution> 
     <gmd:language> 
        <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" 
        codeListValue="cze"/> 
     </gmd:language> 
       <gmd:characterSet> 
        <gmd:MD_CharacterSetCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
        ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
        codeListValue="win1250"/> 
       </gmd:characterSet> 
       <gmd:topicCategory> 
         <gmd:MD_TopicCategoryCode>imageryBaseMapsEarthCover 
         </gmd:MD_TopicCategoryCode> 
      </gmd:topicCategory> 
      <gmd:environmentDescription> 
         <gco:CharacterString>Název počítačového souboru katastrální mapy - 
         Polygony s atributy 
         </gco:CharacterString> 
      </gmd:environmentDescription> 
      <gmd:extent> 
       <gmd:EX_Extent> 
         <gmd:description> 
             <gco:CharacterString>Plné pokrytí, za všechny okresy České republiky 
             </gco:CharacterString> 
         </gmd:description> 
         <gmd:geographicElement> 
           <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
             <gmd:westBoundLongitude> 
               <gco:Decimal>12.09</gco:Decimal> 
             </gmd:westBoundLongitude> 
             <gmd:eastBoundLongitude> 
               <gco:Decimal>18.85</gco:Decimal> 
             </gmd:eastBoundLongitude> 
             <gmd:southBoundLongitude> 
               <gco:Decimal>48.58</gco:Decimal> 
             </gmd:southBoundLongitude> 
             <gmd:northBoundLongitude> 
               <gco:Decimal>51.05</gco:Decimal> 
             </gmd:northBoundLongitude> 
           </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
         </gmd:geographicElement> 
       </gmd:EX_Extent> 
      </gmd:extent> 
      <gmd:suplementalInformation> 
            <gco:CharacterString>Logická konzistence: Bez výskytu duplicitných prvků.  
             Klad KM nemusí pokrývat katastrální území s platnou DKM. Úplnost: Lokalizovány 
             všechny katastrální mapy používané při editaci definičních bodů stavebních  
             objektů a vektorizaci hranic sčítacích obvodů pro účely sčítání lidu.  
             Homogenita: Kvalita i úplnost datového souboru je rovnoměrná po celé ČR. 
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             Vojenské újezdy nejsou předmětem sledování. 
            </gco:CharacterString> 
       </gmd:suplementalInformation> 
    </gmd:MD_DataIdentification> 
  </gmd:identificationInfo> 
  <gmd:distributionInfo> 
    <gmd:MD_Distribution> 
      <gmd:distributionFormat> 
        <gmd:MD_Format> 
          <gmd:name> 
            <gco:CharacterString>DBF</gco:CharacterString> 
          </gmd:name> 
          <gmd:version> 
            <gco:CharacterString>III</gco:CharacterString> 
          </gmd:version> 
        </gmd:MD_Format> 
      </gmd:distributionFormat> 
            <gmd:distributor> 
      <gmd:MD_Distributor> 
          <gmd:distributorContact> 
            <gmd:CI_ResponsibleParty> 
             <gmd:organisationName> 
               <gco:CharacterString>Český statistický úřad</gco:CharacterString> 
             </gmd:organisationName> 
             <gmd:contactInfo> 
                <gmd:CI_Contact> 
                  <gmd:address> 
                   <gmd:CI_Address> 
                     <gmd:deliveryPoint> 
                       <gco:CharacterString>Na Padesátém 81</gco:CharacterString> 
                     </gmd:deliveryPoint> 
                     <gmd:city> 
                       <gco:CharacterString>Praha 10</gco:CharacterString> 
                     </gmd:city> 
                     <gmd:postalCode> 
                       <gco:CharacterString>100 82</gco:CharacterString> 
                     </gmd:postalCode> 
                     <gmd:country> 
                       <gco:CharacterString>Česká republika</gco:CharacterString> 
                     </gmd:country> 
                    </gmd:CI_Address> 
                  </gmd:address> 
               </gmd:CI_Contact> 
             </gmd:contactInfo> 
             <gmd:role> 
              <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/ 
               ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
               codeListValue="distributor"/> 
             </gmd:role> 
           </gmd:CI_ResponsibleParty> 
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         </gmd:distributorContact> 
           <gmd:distributionOrderProcess> 
             <gmd:MD_StandardOrderProcess> 
             <fees> 
               <gco:CharacterString>Dle ceníku</gco:CharacterString> 
             </fees> 
             <orderingInstructions> 
               <gco:CharacterString>Písemnou objednávkou na Český statistický úřad 
               Praha, Na padesátém 81, 100 82  Praha 10, informační servis 
               </gco:CharacterString> 
             </orderingInstructions> 
             </gmd:MD_StandardOrderProcess> 
           </gmd:distributionOrderProcess> 
        </gmd:MD_Distributor> 
      </gmd:distributor> 
       <gmd:transferOptions> 
        <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
          <gmd:unitsOfDistribution> 
            <gco:CharacterString>Okresní sady, ČR</gco:CharacterString> 
          </gmd:unitsOfDistribution> 
          <gmd:transferSize> 
            <gco:Real>19.0</gco:Real> 
          </gmd:transferSize> 
          <gmd:online> 
           <gmd:CI_OnlineResource> 
             <gmd:linkage> 
               <gmd:URL>http://www.czso.cz//csu/rso.nsf/i/klad_katastralnich_map 
               </gmd:URL> 
             </gmd:linkage> 
            </gmd:CI_OnlineResource> 
          </gmd:online> 
          <gmd:offline> 
           <gmd:MD_Medium> 
             <gmd:name> 
               <gmd:MD_MediumNameCode 
                codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
                 MD_MediumNameCode" codeListValue="cdRom"/> 
             </gmd:name> 
            </gmd:MD_Medium> 
          </gmd:offline> 
        </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
      </gmd:transferOptions> 
    </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo> 
  <gmd:dataQualityInfo> 
     <gmd:DQ_DataQuality> 
       <gmd:scope> 
          <gmd:DQ_Scope> 
           <gmd:level> 
             <gmd:MD_ScopeCode 
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codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/Codelist/gmxCodelists.xml# 
MD_ScopeCode" codeListValue="series"/> 
           </gmd:level> 
         </gmd:DQ_Scope> 
        </gmd:scope> 
        <gmd:report> 
         <gmd:DQ_Element> 
           <gmd:result> 
             <gmd:DQ_ConformanceResult> 
               <gmd:specification> 
                 <gmd:CI_Citation> 
                   <gmd:title> 
                    <gco:CharacterString>Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
                    znění pozdějších předpisů, §20a) 
                    </gco:CharacterString> 
                   </gmd:title> 
                   <gmd:alternateTitle> 
                    <gco:CharacterString>Zákon č. 89/1995 Sb. 
                    </gco:CharacterString> 
                   </gmd:alternateTitle> 
                   <gmd:date> 
                     <gmd:CI_Date> 
                       <gmd:date> 
                       <gco:date>1995-04-20</gco:date> 
                     </gmd:date> 
                     <gmd:dateType> 
                        <gmd:CI_DateTypeCode 
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/ 
                       Codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
                       codeListValue="revision"/> 
                      </gmd:dateType> 
                     </gmd:CI_Date> 
                   </gmd:date> 
                 </gmd:CI_Citation> 
               </gmd:specification> 
               <gmd:explanation> 
                 <gco:CharacterString>Prozatímní pokyny pro skenování katastrálních map a map  
                 dřívějších pozemkových evidencí č.j. 4669/1993-22, Český úřad zeměměřický a  
                 katastrální, Praha 1993 (dále Prozatímní pokyny) 
                 </gco:CharacterString> 
               </gmd:explanation> 
               <gmd:pass> 
                 <gco:Boolean>True</gco:Boolean> 
               </gmd:pass> 
              </gmd:DQ_ConformanceResult> 
           </gmd:result> 
         </gmd:DQ_Element> 
       </gmd:report> 
       <gmd:lineage> 
         <gmd:LI_Linage> 
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           <gmd:statement> 
              <gco:CharacterString>Převzetí digitálních katastrálních map (rastry) z archívu 
              Zeměměřického úřadu Praha a doskenování třetiny území České republiky ve 
              spolupráci s ČÚZK. V rezortu ČSÚ transformace všech katastrálních map do  
              systému Jednotné triangulační sítě katastrální, ořezání a konverze do potřebných 
              tvarů. Vedlejším produktem jsou klady mapových listů katastrální mapy dle  
              okresů pro potřeby uživatelů. Z menší části (cca 9% území k 30.6.200)  
              zpracování digitálních katastrálních map DKM a KM-D. 
              </gco:CharacterString> 
            </gmd:statement> 
         </gmd:LI_Linage> 
        </gmd:lineage> 
      </gmd:DQ_DataQuality> 
    </gmd:dataQualityInfo> 
</gmd:MD_Metadata> 
 
 
 
 
 
 
 


