Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo podáno 512
žádostí, na jejich vyřízení byly podány tři stížnosti, které byly vyřízeny. Podle zákona č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí podaly v roce 2015 fyzické či
právnické osoby na AOPK ČR více než tisíc písemných i ústních žádostí o informace. Ty
byly poskytnuty písemně, ústně, telefonicky nebo elektronicky.
V roce 2016 bylo vyřízeno 80 žádostí o data o výskytu druhů a 48 žádostí o data o výskytu
biotopů.
V průběhu roku byly poskytnuty statistické výstupy a přehledy o chráněných územích
následujícím organizacím v ČR: Český statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí,
CENIA, Česká geologická služba. Na úrovni mezinárodní spolupráce byl odeslán pravidelný
roční reporting do Common Database on Designated Areas (CDDA), spravované Evropskou
agenturou pro životní prostředí, a to včetně geografických dat. Během roku byly prováděny
přípravy a harmonizace dat pro jejich vydávání v souladu s evropskou směrnicí INSPIRE.
Vedle zpřístupnění většiny geografických dat AOPK ČR prostřednictvím volně dostupných
mapových služeb bylo nadále zajišťováno přímé poskytování dat žadatelům. Od roku 2016
bylo nově umožněno zasílat žádosti o data prostým e-mailem a většina dat je
zpřístupňována a poskytována za podmínek otevřené licence „Creative Commons Uveďte
původ“. Celkově bylo vyřízeno 44 oficiálních žádostí o poskytnutí geografických dat mimo
AOPK ČR. Dále bylo ve spolupráci s dalšími odděleními vyřízeno 7 smluv o předání
externích dat zpracovatelům Agenturou zadaných projektů a byla připravena data pro 22
poskytnutí na základě licenčních smluv. Proběhla předání a výměna dat dle stávajících
smluv o spolupráci.
Údaje o území pro zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) dle zákona 183/2006
Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. byly nadále poskytovány prostřednictvím
webové aplikace pro výdej údajů o území (http://uap.nature.cz). Ke konci roku 2016
zpřístupňuje výdejní aplikace 20 vrstev geografických dat o ochraně přírody a vedle
předávání údajů pro územní plánování je využívána také pro smluvní poskytování dat dalším
21 subjektům. Aplikace má více než 500 externích uživatelů a kromě nich mají do aplikace
přístup také všichni zaměstnanci AOPK ČR.
V roce 2016 AOPK ČR poskytla dvě výhradní bezúplatné licence na užití fotografií.

