ZPRÁVA
o činnosti Nemofora v období od května 2002 do května 2003
schválena Plénem Nemofora dne 2. června 2003

1.

Orgány Nemofora

V současné době sdružuje Nemoforum 17 členských organizací, z nichž 7 tvoří Veřejnou
platformu a 10 profesní platformu, osmnáctým členem Pléna Nemofora je externí předsedkyně.
Seznam členských institucí (včetně jejich zástupců v Plénu) je uveden v závěru této zprávy.
1.1. Plénum Nemofora
V uplynulém období (od 14.5.2002) se Plénum sešlo na 5 jednáních (19.6., 15.10., 3.12. 2002,
10.2., 15.4. 2003). Dne 19.3. 2003 byl podepsán Dodatek č. 6 ke Smlouvě o sdružení
Nemoforum, kterým se účastníkem Nemofora stalo Ministerstvo informatiky (ÚVIS
k 31.12.2002 zrušen) – členem Pléna zůstává i nadále Ing. Václav Vávra. Zápisy z jednání
zaslal sekretariát všem členům Pléna.
Ke dni 3.12. 2002 se Ing. Tomáš Holenda, ředitel odboru informatizace veřejné správy MV,
stal novým zástupcem Ministerstva vnitra v Plénu Nemofora
Od 3.12. 2002 zůstala neobsazena funkce člena Pléna za SMO (z důvodu rezignace pí
Zámostné), k 5.5. 2003 byl novým zástupcem Svazu měst a obcí v Plénu Nemofora jmenován
pan Petr Gabriel, starosta městské části Brno-Bosonohy, člen majetkové komise předsednictva
SMO ČR.
Od března 2003 – funkce člena Pléna za MZe zůstává neobsazena (z důvodu personálních
změn na MZe).
Po předběžných informativních jednáních s vedoucí sekretariátu Ing. Zimovou projevilo
dopisem ze dne 5.5.2003 zájem o členství v Nemoforu Sdružení pro dopravní telematiku
(www.sdt.cz). Žádost o členství projednána na schůzi Rady dne 26.5.2003. Rada doporučila
novou členskou instituci přijmout, nezbytné formální kroky zajistí sekretariát.
1.2. Rada Nemofora
V uplynulém období se konalo 9 schůzí Rady Nemofora (14.5., 19.6., 12.9., 15.10., 26.11.2002,
16.1., 19.3., 15.4. 2003, 26.5.2003). Zápisy ze schůzí Rady zasílá sekretariát pravidelně všem
členům Pléna.
Práci v Radě ukončila paní Olga Zámostná, SMO ČR (k 3.12. 2002), na uvolněné místo v Radě
byl 3.12. 2002 zvolen za Veřejnou platformu Ing. Václav Vávra (MIČR).
Složení Rady Nemofora je od ledna 2003 následující:
předsedkyně: Ing. Veronika Nedvědová (poslankyně Parlamentu ČR)
místopředsedové: Ing. Eva Pauknerová, CSc. (CAGI)
Ing. Oldřich Pašek (ČÚZK)
členové: Ing. Václav Vávra (MIČR)
Ing. Zbyněk Smejkal (ČSCOM)
1.3. Sekretariát Nemofora
- pracoval v nezměněném složení (Ing. Růžena Zimová, PhD., Alice Rottová).
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2.

Aktivity Nemofora

2.1. Semináře Nemofora
V uplynulém období se činnost Nemofora zaměřila především na pořádání seminářů k
aktuálním tématům. 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 přednesli
členové pracovních skupin Nemofora i další odborníci z účastnických organizací, případně
přizvaní hosté.
Uskutečnily se tyto semináře:
• Evropské aktivity v oblasti geoinformací a katastru v období rozšiřování Evropské
unie a zapojení České republiky v souvisejících programech a projektech (19.6. 2002,
48 účastníků) – obsahem semináře byly čtyři prezentace zaměřené na charakteristiku
evropských projektů GINIE a INSPIRE a zapojení České republiky do aktivit těchto projektů,
informace o 1. evropském katastrálním kongresu konaném v květnu 2002 ve Španělsku,
prezentace tvorby a správy geodat a geoinformací o životním prostředí na MŽP.
•

Seminář k tématice daně z nemovitostí (10.2. 2003, 36 účastníků) – seminář s podtitulem
„Majetková daň nebo poplatek obci za služby? – Tržní oceňování pro tyto účely“ reagoval
na řadu negativních názorů na tuto daň uveřejněných v denním tisku, stejně jako na návrh
poslanců ODS na zrušení této daně i na návrh Ministerstva financí zavést od roku 1995
daň z pozemků na principech cenových map. V závěru byl předložen návrh České
společnosti certifikovaných odhadců majetku na řešení tohoto problému, který spočívá v
návrhu metodiky pro tvorbu cenových map a dále zavedení jednotného poplatku za 1 m2
užitné plochy, který by mohl být v určitém rozpětí, ale jeho výši by stanovovala obec.

•

Seminář k tématice povodní (26.2. 2003, 91 účastníků) – seminář byl uspořádán v rámci
grantu Kadaster (viz bod 3). Celodenní akce byla rozdělena do tří bloků, zaměřených na a)
základní geografická data, b) uživatelská data, c) modelování a monitorování průběhu
povodní. V celkem devatenácti prezentacích vystoupili zástupci úřadů veřejné správy,
armády, městských a krajských úřadů, soukromých firem zabývajících se monitorováním a
modelováním průběhu povodní, představitelé správy povodí, odborníci z akademického
prostředí a další. Semináře se krátce zúčastnil ministr pro informatiku V. Mlynář, který ocenil
snahu Nemofora věnovat se aktuálním otázkám souvisejících s problematikou povodní a
nastínil plánované kroky MI v oblasti základních registrů veřejné správy. Z přípěvků
semináře bylo vytvořeno CD, které bylo sekretariátem Nemofora distribuováno všem
zájemcům. Informaci o semináři přinesl časopis Zeměměřič č. 4 (P. Skála: Šest hodin o
povodních). Průzkum mezi účastníky semináře, provedený následně sekretariátem
Nemofora, potvrdil kladné odezvy zúčastněných a náměty, které budou zváženy při
organizaci případné další akce Nemofora zaměřené na problematiku povodní.

2.2.

Diskuse u kulatého stolu

Z podnětu MMR (Ing. May, Odbor územního plánování) se 23. 4. 2003 uskutečnila v prostorách
Ministerstva pro místní rozvoj diskuse „u kulatého stolu“ k tématice základních datových
fondů geografických dat v ČR. Důvodem setkání, na které bylo pozváno 12 renomovaných
odborníků, byla výzva k širší diskusi od autorů statě „Základní datové báze geodat“ (V.Čada,
J.Hojdar, M.Martinek) publikované na konferenci GIS Ostrava 2003 a v úpravě též na
konferenci ISSS 2003 v Hradci Králové.
V uvedené stati je předkládána koncepce konzistentní datové báze geodat, vycházející
z pozemkového modelu územní reality a umožňující mj. vytvoření topografického modelu
pomocí tzv. transformačního modulu. Návrh deklaruje jednotnou přesnost na úrovni digitální
katastrální mapy (DKM), počítá však i se zařazením některých databází odlišné přesnosti.
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Písemný záznam z diskuse, zpracovaný moderátorem akce Ing. J. Šímou, CSc., byl zaslán
všem zúčastněným i všem členům Pléna Nemofora. Případné další kroky vyplývající ze závěrů
diskuse budou zváženy na následných jednáních Pléna Nemofora.

2.3. Zadání analytické studie
Příprava práce na zadání analytické studie zaměřené na podmínky dostupnosti a využitelnosti
geodat z veřejné správy vzešel z diskuse v pracovní skupině č.1 NGII v návaznosti na
dokument „Národní geoinformační infrastruktura v ČR – Program rozvoje v letech 2001-2005“
(Nemoforum, 2001). Smlouva o dílo na zpracování uvedené studie byla podepsána 15.5. 2003.
Zástupcem Nemofora pro jednání s řešitelským kolektivem a sledování plnění zakázky byl
jmenován Ing. Pašek (ČÚZK).
Poznámka: Analytická studie „Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a
spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR“ bude zpracována kolektivem odborníků
CAGI a jejím cílem je na základě analýzy současného stavu, potřeb a trendů v ČR a v zahraničí
formulovat návrhy řešení v České republice. Řešení bude zahrnovat analytickou část (cca 5
měsíců) a návrhovou část (3 měsíce), přičemž jednotlivé body postupu řešení jsou podrobně
specifikovány v Zadání analytické studie schváleném Plénem Nemofora.
Pro zpracování studie bude nezbytná spolupráce řešitelského kolektivu s členskými
organizacemi Nemofora z veřejné i profesní sféry (forma interview s odborníky v předmětné
oblasti). Zadání Studie předpokládá uspořádání dvou kontrolních dnů v průběhu řešení a
prezentaci výsledků studie formou závěrečného semináře.
2.4. Propagace Nemofora
Propagace činnosti Nemofora byla zajišťována těmito způsoby:
a) vydáváním a distribucí informačních letáků Nemofora (Nemoforum Info, září 2002 – v češtině
i angličtině, Nemoforum Info, 2003 – v češtině), a to zejména při akcích Nemofora;
b) pomocí www stránek Nemofora provozovaných v rámci www stránek ČÚZK;
c) v listopadovém čísle časopisu Zeměměřič vyšel rozhovor s předsedkyní Nemofora Ing.
Nedvědovou.
4.
Studijní pobyt v sekretariátu Nemofora
Na studijním pobytu v sekretariátu Nemofora pobývala v období 18.2. – 30.5. 2003 absolventka
univerzity v Amsterdamu slečna Petra Smale, stážistka nizozemské agentury Kadaster
International. Cílem stáže bylo formulovat poslání, cíle, postupy a zodpovědnosti Nemofora a
podpořit tak lepší organizaci činnosti i jasnější strukturu sdružení. Studijní pobyt byl zaměřen
též na posílení PR aktivit Nemofora. Během studijního pobytu proběhl průzkum mezi členy
Pléna (formou dotazníků) a uskutečnily se schůzky s vedením Nemofora i s některými členy
Pléna. Stážistka využívala též úzké spolupráce se sekretariátem Nemofora.
Výsledky studijního pobytu slečny Petry Smale jsou prezentovány v následujících
dokumentech:
• Development Plan Nemoforum (Plán rozvoje Nemofora) … anglicky
• Public Relations Plan Nemoforum (PR plán Nemofora) … anglicky
• Plán rozvoje Nemofora – Shrnutí …český překlad hlavních tezí anglického originálu
Uvedené materiály jsou diskutovány v rámci Rady i Pléna Nemofora a podle případných
připomínek vzniknou jejich finální verze. Závěry prezentované v materiálech budou využity k
optimalizaci činnosti Nemofora a ke zlepšení prezentace sdružení.
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Nemoforum – seznam členů Pléna ke dni 30.5. 2003

Předsedkyně Nemofora

Ing. Veronika Nedvědová, poslankyně Parlamentu ČR

VEŘEJNÁ PLATFORMA
Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Oldřich Pašek

Ministerstvo financí

JUDr. Alena Holmesová

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing.arch. Martin Tunka, CSc.

Ministerstvo vnitra

Ing. Tomáš Holenda

Ministerstvo zemědělství

funkce t.č. neobsazena

Svaz měst a obcí ČR

Petr Gabriel

Ministerstvo informatiky

Ing. Václav Vávra

PROFESNÍ PLATFORMA
Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska

Miroslav Duda

Česká asociace pro geoinformace

Ing. Eva Pauknerová, CSc.

Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

Ing. Zbyněk Smejkal

Masarykova Univerzita Brno

Doc.RNDr.Milan Konečný, CSc.

Notářská komora ČR

Mgr. Erik Mrzena

Sdružení správců sítí východních Čech

Ing. Ivo Vodehnal

Komora geodetů a kartografů

Ing. Ivan Kříž

Sdružení správců sítí středních Čech

Jaroslav Polák

Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Václav Čada, CSc.

Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků v ČR

Ing. František Janda
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