
 

 
 
 
 

 

   
V Praze dne. 5. 11. 2020  
Č.j. CEN/10.1/2811/2020 

 
 

   

 

Žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb. 

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí obdržela dne 26. října 2020 Vaši žádost 
o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Ve své 
žádosti požadujete: 

a) zveřejnění datové sady s identifikátorem CZ-45249130-HIST_ORTOFOTO, dále jen Datové 
sady, široké veřejnosti tak, aby ji bylo možné bez nutnosti přihlášení, registrace nebo jakékoliv 
formy autentizace připojit do volně dostupných GIS open source nástrojů jako QGIS nebo 
OpenLayers a mít možnost porovnat informace o životním prostředí, a to nejen s daty, která 
poskytuje Národní geoportál INSPIRE. 

Tato žádost zároveň implikuje možnost transformace do populárních projekcí, jako je Web 
Mercator (příklad viz. Geoportál ČÚZK – Prohlížecí služby – WMS/WMTS/ArcGIS server – 
měřítková řada Google Maps) a zejména zabezpečení přenosu dat pomocí protokolu HTTPS 
v souladu s doporučeními NÚKIB tak, jak se to nyní neděje. 

nebo, pokud výše uvedené není možné, 

b) zpřístupnění Datové sady ve zdrojovém formátu georeferencovaného TIFF nebo JPEG, 
který, jak předpokládáte, slouží jako zdroj pro data poskytovaná ArcGIS serverem Národního 
geoportálu. Pro předání dat navrhuji pevný disk, mnou poskytnutý FTPS prostor nebo jiné 
médium, které po naší výzvě dodáte, a to dle velikosti dat. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že historická orotofotomapa (Vámi požadovaná datová sada 
s identifikátorem CZ-45249130-HIST_ORTOFOTO) byla vytvořena v rámci metodické části 
(1.etapy) projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) z historických snímků 
prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let. Podklady – letecké měřické 
snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) 
Dobruška zpracovala a historické ortofoto dodala společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o. 
Historická ortofotomapa tedy podléhá autorskému zákonu.  
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Z výše uvedených důvodů jsme nuceni na základě § 11d) odstavec 1 zákona č. 123/1998 Sb. 
Vaši žádost zamítnout s odůvodněním, že: 

poskytnutím přístupu k datové sadě by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu 
práva autorského. 

 

Děkuji 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Miroslav Havránek 

ředitel 

(podepsáno elektronicky) 




