ZPRÁVA
o činnosti Nemofora v období od dubna 2001 do května 2002
schválena na jednání Pléna dne 14.5. 2002
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Orgány Nemofora

1.1. Jednání Pléna
V uplynulém období (od 26.4.2001) se Plénum sešlo na 3 jednáních (25.6., 6.11. 2001, 27.2.2002). Složení
členských institucí Veřejné i Profesní platformy zůstalo beze změn. Zápisy z jednání zaslal sekretariát všem
členům Pléna, za MV Ing. Holendovi.
1.2. Změny ve složení Pléna Nemofora
30.5. 2001 – Ing. Eva Pauknerová, CSc. (CAGI) nahradila RNDr. Josefa Hojdara a stala se (na základě
elektronického hlasování) předsedkyní Profesní platformy.
27.2. 2002 – Mgr. Erik Mrzena (Notářská komora ČR) nahradil JUDr. Miloslava Jindřicha.
18.3. 2002 – Ing. Oldřich Pašek (ČÚZK) nahradil Ing. Karla Večeře a stal se (na základě elektronického
hlasování) předsedou Veřejné platformy.
Od 8.2. 2001 – funkce člena Pléna za MV zůstává stále neobsazena.
1.3. Změna Smlouvy o sdružení Nemoforum
Schválením Dodatku č. 5 dne 22.1. 2002 byl ve Smlouvě zakotvena možnost navrhovat kandidáty na
předsedu Nemofora i z okruhu mimo členy Pléna resp. mimo účastnické organizace.
1.4. Volba předsedy Nemofora
Znění Dodatku č. 5 bylo využito 27.2. 2002, kdy byla Ing. Veronika Nedvědová, poslankyně Parlamentu ČR,
zvolena předsedkyní Nemofora.
1.5. Schůze Rady
V uplynulém období se konalo 10 schůzí Rady Nemofora (30.5., 25.6., 30.7., 4.10., 6.11., 11.12. 2001, 22.1.,
12.2., 27.3., 7.5. 2002 ). Zápisy ze schůzí Rady zasílá sekretariát pravidelně všem členům Pléna.
1.6. Změny ve složení Rady Nemofora
Práci v Radě (i Plénu) ukončili RNDr. Josef Hojdar, CAGI (k 30.5. 2001) a Ing. Karel Večeře, ČÚZK (k 15.3.
2002).
Složení Rady Nemofora je od března 2002 následující:
předsedkyně:
místopředsedové:

Ing. Veronika Nedvědová (poslankyně Parlamentu ČR)
Ing. Eva Pauknerová, CSc. (CAGI)
Ing. Oldřich Pašek (ČÚZK)
členové: pí Olga Zámostná (SMO)
Ing. Zbyněk Smejkal (ČSCOM)
1.7. Sekretariát Nemofora
- pracoval v nezměněném složení (Ing. Růžena Zimová, PhD., Alice Rottová).
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Činnost Nemofora

2.1. Přijetí Programu NGII v Radě vlády pro SIP
Dokument "Národní geoinformační infrastruktura v České republice - Program rozvoje v letech 20012005", zpracovaný prac.sk.NGII a schválený Plénem Nemofora dne 26.4.2001, byl v září 2001 přijat Radou
vlády ČR pro SIP jako podkladový materiál pro aktualizaci Akčního plánu realizace SIP. Na Program NGII
reagovala řada navržených gestorů (dopisy adresovanými vedení Nemofora), byl projednán též Odbornou
skupinou (OPS) při Radě vlády pro SIP. Text Programu NGII (včetně Úvodního slova místopředsedů Ing.
Pauknerové a Ing. Večeře) byl publikován v časopisech GEOinfo, Veřejná správa, Geodetický a
kartografický obzor, informativní články pak v periodikách Obec a finance, Zeměměřič.
Formulace a přijetí Programu NGII lze považovat za dosud nejvýznamnější konkrétní výstup činnosti
sdružení Nemoforum. V aktivitách směřovaných k implementaci programu NGII se předpokládá užší
spolupráce Nemofora, resp. pracovní skupiny NGII, s nově ustavenou expertní skupinou OPS Rady vlády
pro SIP.
Za účelem prezentace Programu NGII v zahraničí zpracoval (koncem dubna 2002) sekretariát Nemofora
anglický překlad dokumentu.
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2.2. Semináře Nemofora
V souladu s doporučením Pléna Nemofora se uskutečnily následující semináře k aktuálním tématům:
Katastr nemovitostí (4.10. 2001, 54 účastníků )
Národní geoinformační infrastruktura ČR - v rámci semináře NEMOFORUM organizovaného jako
součást aktivit PSO projektu nizozemské vlády (17.10.2001, 55 účastníků)
• Prostorová identifikace v základních registrech a registr geografických informací (22.1. 2002, 80
účastníků)
• Ceny stavebních pozemků na internetu (12.2. 2002, 32 účastníků).
Semináře se konaly v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze - Kobylisích, organizaci zajistil
sekretariát Nemofora. Na semináře byly zváni členové Pléna, pracovních skupin Nemofora (podle tématiky)
a další hosté.
Prezentace na seminářích přednesli členové pracovních skupin Nemofora, další odborníci z účastnických
organizací i přizvaní hosté. Velmi dobrá návštěvnost seminářů i jejich ohlasy svědčí o tom, že tato forma
činnosti Nemofora je užitečná a potřebná a bylo by dobré v ní pokračovat.
•
•

2.3. Propagace Nemofora
Propagaci činnosti Nemofora zajišťoval sekretariát
a) vydáváním a distribucí informačních letáků Nemofora (Informační leták, I. čtvrtletí 2002 – v češtině i
angličtině; Nemoforum Info, duben 2002 – v angličtině);
b) vydáváním a distribucí informačních letáků nizozemského PSO projektu (Informační leták č.1, červen
2001; Informační leták č.2, listopad 2001 – v angličtině i češtině);
c) aktualizací www stránek Nemofora v rámci www stránek ČÚZK (stránky spravuje VÚGTK).
Vydávání a distribuce letáků byly zajišťovány za podpory ČÚZK (v rámci podpory sekretariátu Nemofora),
nizozemského Kadasteru (letáky PSO projektu), ČSCOM (tisk letáku z dubna 2002), CAGI (tisk letáku
z dubna 2002 a tisk anglické verze NGII programu za účelem propagace v zahraničí).
2.4. Projekt nizozemské vlády
V rámci PSO projektu financovaného nizozemskou vládou působila v ČR holandská agentura Kadaster.
Projekt, orientovaný zejména na podporu ČÚZK, měl 3 součásti: Pilotní projekt Registr budov, Pilotní projekt
Pozemková registrace v oblastech s příděly, Podpora Nemofora.
Součástí podprojektu zaměřeného na podporu Nemofora bylo zhodnocení vývoje Nemofora, zpracované
nizozemskými experty na základě průzkumu mezi členy Pléna a shrnuté v Hodnotící zprávě Nemofora.
Prezentace Hodnotící zprávy i diskuse k ní proběhly na semináři NEMOFORUM (17.10. 2001), konaném s
organizační podporou sekretariátu Nemofora. K Hodnotící zprávě pak přijalo Plénum Nemofora Usnesení ze
dne 6.11. 2001.
Závěrečný seminář PSO projektu, na kterém byly prezentovány výsledky obou pilotních projektů, se pod
organizační záštitou Nemofora uskutečnil 27.- 28.2. 2002. Na seminář bylo pozváno více než 100 osob, o
zájmu o prezentovaná témata svědčí vysoká účast (Registr budov – 84 účastníků, Pozemková registrace
v oblastech s příděly – 68 účastníků).
Součástí aktivit projektu byla studijní cesta čtyř zástupců Nemofora do Nizozemska ve dnech 6.-10.4.2002,
jejíž průběh a zhodnocení jsou shrnuty ve Zprávě ze dne 26.4.2002.
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Zhodnocení činnosti Nemofora

Na základě stanovisek vyjádřených na přelomu dubna a května 2002 v dotaznících k činnosti Nemofora
(všem členům Pléna rozeslal sekretariát) lze konstatovat, že Nemoforum úspěšně plní funkci diskusní
platformy, přispívá k vzájemné informovanosti i utváření stanovisek a poskytuje prostor pro komunikaci
státních orgánů s profesními uskupeními, asociacemi a vysokými školami (resp. soukromou sférou).
Významným výsledkem je vytvoření a prosazení programového dokumentu NGII. Velmi příznivý ohlas má
orientace činnosti Nemofora na pořádání seminářů k aktuálním tématům.
Existuje i řada námětů či nedořešených otázek, které by mohly vést ke zlepšení a dalšímu rozvoji činnosti
Nemofora, např. pasivní přístup některých členských institucí, otázka zajištění finančních zdrojů pro činnost
Nemofora, propagace Nemofora mimo odbornou sféru, vyjasnění a posílení úlohy Nemofora ve vztahu
k ostatním vnějším subjektům (orgány státní resp. veřejné správy, Rada vlády pro SIP), rozšíření členské
základny o další významné resorty, atd.
Zhodnocení činnosti Nemofora bude využito jako výchozí materiál pro jednání Pléna dne 14.5.2002 k
formulaci programu činnosti sdružení Nemoforum pro příští období.
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