ZPRÁVA
o činnosti Nemofora v období od června 2003 do května 2004
schválena Plénem Nemofora dne 21.července 2004

1.

Orgány Nemofora

Počet členských institucí Nemofora se zvýšil na devatenáct - 8 z nich tvoří Veřejnou platformu a
11 Profesní platformu, dvacátým 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 se Plénum sešlo na 5 jednáních (2.6., 2.9., 4.11., 9.12. 2003, 14.4. 2004).
Zápisy z jednání zasílal sekretariát všem členům Pléna.
Noví členové Pléna
- změny v obsazení zástupců stávajících členských institucí:
Ministerstvo zemědělství – Ing. Jiří Hladík, ředitel Ústředního pozemkového úřadu (od VI/2003)
Notářská komora ČR – JUDr. Lucie Voštová, notářská koncipientka (od XII/2003)
Česká asociace pro geoinformace – Ing. Josef Havaš, MBA, generální ředitel Intergraph CR,
člen předsednictva CAGI (od XII/2003)
- zástupci nových členských institucí:
Sdružení pro dopravní telematiku – Ing. Jiří Jindra, CEDA (od VII/2003)
Český statistický úřad – Ing. Zdeňka Udržalová, vedoucí sekce statistických jednotek
(od XII/2003)
Účast v orgánech Nemofora ukončili:
Ing. Eva Pauknerová, CSc. (CAGI), Mgr. Erik Mrzena (NK ČR).
1.2. Rada Nemofora
V uplynulém období se konalo 6 schůzí Rady Nemofora (24.6., 2.9., 4.11., 9.12. 2003,
10.2.2004, 14.4.). Zápisy ze schůzí Rady zasílá sekretariát pravidelně všem členům Pléna.
Složení Rady Nemofora je od ledna 2004 následující:
předsedkyně:
místopředsedové:
členové:

Ing. Veronika Nedvědová (poslankyně Parlamentu ČR)
Ing. Oldřich Pašek (ČÚZK)
Ing. Josef Havaš, MBA (CAGI)
Ing. Václav Vávra (MIČR)
Ing. Zbyněk Smejkal (ČSCOM)

1.3. Sekretariát Nemofora
K 31.3.2004 skočil pracovní poměr sekretářky slečny Alice Rottové. Činnost sekretariátu
zajišťuje Ing. Růžena Zimová, Ph.D., a dále od 1.5. 2004 slečna Šárka Velechovská, studentka
5. ročníku oboru Geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT, která je na částečný úvazek
zaměstnána v Zeměměřickém úřadu a mimo jiné je k dispozici pro sekretariát Nemofora.

92f8fecb-f1e6-4ca8-9f94-846b75625d2d

1

2.

Aktivity Nemofora

2.1. Semináře
V uplynulém období se uskutečnily se tyto semináře:
• Seminář k problematice ochrany osobních údajů (23.10. 2003, ČÚZK, 24 účastníků) přednášející PhDr. Miroslava Matoušová, inspektorka Úřadu pro ochranu osobních
údajů. Podnětem pro obsah prezentace byly otázky a náměty z Nemofora. Prezentace
byla zaměřena na definici základních pojmů (osobní údaj) a dále na vztah zákona
č.101/2000 Sb. k jiným zákonům, možné formy plnění povinností správce a
zpracovatele, zejména ve vazbě na katastrální zákon. Seminář byl účastníky velmi
kladně hodnocen.
• Seminář k tématice dopravní telematiky (12.1. 2004, MZe, 46 účastníků) - přednášející
Doc.Dr.Ing. Miroslav Svítek, viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku, a Ing.Jiří
Jindra, zástupce SDT v Nemoforu. Přednášky byly zaměřeny na představení Sdružení
pro dopravní telematiku (SDT, cíle, aktivity), datové zdroje pro dopravní telematiku
(navigační databáze, lokalizační tabulky, dopravní informace pro systém RDS-TMC) a
projektové záměry SDT (NDCI – národní dopravně informační centrum, DIS RDS-TMC –
dopravní informační systém RDS-TMC, Galileo – satelitní navigační systém, EFC –
elektronické platby mýtného, možnosti spolupráce).
• Seminář – Pozemkové úpravy X. (6.4.2004 v Třebíči, asi 300 účastníků). Nemoforum bylo
spolupořadatelem dalšího ze série seminářů organizovaných Spolkem zeměměřičů Brno
pod záštitou MZe ČR – Ústředního pozemkového úřadu. Přednášky byly zaměřeny na
bilance a dosavadní zkušenosti z provádění komplexních pozemkových úprav (KPÚ),
vazby na evropské projekty (SAPARD), praktické provádění zákona o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, problémy spojené s přebíráním výstupů KPÚ do
katastru nemovitostí a další. S úvodní přednáškou vystoupila předsedkyně Ing.
Nedvědová.
Další akce:
•

•

Symposium Digital Earth v Brně (září 2003, 250 účastníků z 33 zemí),
hlavní organizátor Doc. Konečný, MU Brno; účastníci z Nemofora: Ing. Nedvědová, Ing.
Pauknerová, Ing. Pašek, Ing. Čada, Ing. Holenda, Ing. Zimová.
Výzva sdružení Nemoforum k podpoře požadavku na přijetí podmínek, které by odstranily
zbytečné platební operace za předávání dat v rámci státní správy – na základě podnětu Ing.
Vávry (MI) zaslána 8.10.2003 jménem Rady Nemofora členům Pléna z Ministerstva vnitra a
Svazu měst a obcí jako podklad k zajištění co nejširší podpory této výzvě při parlamentním
jednání o rozpočtu. Reakce na výzvu: dopis majetkoprávního odboru městského úřadu
Šumperk (JUDr. Kadlec) poslanci Ing. Vykydalovi.

2.2. Studie „Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných
orgány a úřady veřejné správy ČR“
Smlouva o zpracování Studie byla zástupci objednatele (Nemoforum), zhotovitele (CAGI) a
správce finančních prostředků Nemofora (ČÚZK) podepsána 13.5.2003. Termín plnění zakázky
byl Dodatkem č.1 ke Smlouvě ze dne 9.12.2003 a následně Dodatkem č.2 ke Smlouvě ze dne
25.2.2004 prodloužen do 31.3.2004. V červnu 2003 byl ustaven řešitelský kolektiv CAGI pod
vedením Dr.Hojdara.
Kontrolní dny k postupu zpracování Studie se uskutečnily za účasti zástupců Nemofora a
řešitelského kolektivu v těchto termínech: 1. kontrolní den (3.10.2003, 11 účastníků), 2.
kontrolní den (13.11.2003, 6 účastníků). Na kontrolních dnech byly diskutovány a
připomínkovány informace řešitelů o průběhu prací na Studii, zápisy z KD byly zaslány všem
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členům Pléna. K pracovním verzím Studie se uskutečnily 2 workshopy (12.1.2004 – 44
účastníků, 19.2.2004 – 30 účastníků), na kterých se k textu Studie vyjádřili zejména zástupci
institucí, s nimiž byla v rámci Studie provedena interview.
Připomínky k textu Studie, zformulované Radou Nemofora dne 10.2.2004, a dále též písemná
stanoviska zaslaná některými členy Pléna byly postoupeny řešitelskému kolektivu jako podklad
pro zpracování finální verze Studie.
Předání dokončené Studie se uskutečnilo 23.3.2004, kdy sekretariát Nemofora převzal v počtu
deseti výtisků tyto části: Analytická část (+CD), Návrhová část, Shrnutí návrhů Studie a
Prezentace Studie.
Prezentace obsahu Studie i následná diskuse k tématu proběhly na schůzi Rady a jednání
Pléna dne 14.4.2004, kdy byla dohodnuta též základní pravidla pro zveřejňování obsahu Studie.
O přijetí Studie Nemoforem rozhodlo Plénum dne 4.5.2004 na základě elektronického
hlasování. Následně byl text Studie spolu s Úvodním slovem Nemofora zveřejněn na www
stránkách Nemofora a CAGI. Zároveň byla odborná i laická veřejnost Nemoforem vyzvána
k zahájení tvůrčí diskuse, na jejímž podkladě by – prostřednictvím platformy Nemofora - mohly
být odpovědné orgány inspirovány k efektivním krokům směřujícím k vytvoření podmínek
k dalšímu zkvalitnění geodat pořizovaných soukromým i veřejným sektorem.

4.

Propagace Nemofora

V rámci propagace činnosti Nemofora byly distribuovány starší informační letáky Nemofora na
sympoziu Digital Earth v Brně, kde Ing. Zimová přednesla též prezentaci o cílech a činnosti
Nemofora. Koncem roku 2003 byly vytištěny kalendáříky s logem Nemofora.
Sekretariát zajistil zhotovení nového letáku Nemofora (barevné grafické provedení) v české i
anglické verzi (grafické studio RTM).
Propagační materiály Nemofora jsou distribuovány na akcích Nemofora a jsou členům Pléna
v sekretariátu k dispozici pro účely další propagace.
Termíny seminářů Nemofora jsou průběžně vyvěšovány do diáře akcí na www.zememeric.cz a
www.geoinformace.cz, kam má sekretariát po dohodě se správci serverů přímý přístup pro
zadávání údajů.
Webové stránky Nemofora byly podle možností udržovány v aktuálním stavu, ve spolupráci
s webmasterem ČÚZK se připravuje jejich celková inovace.
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Nemoforum – seznam členů Pléna ke dni 31.5. 2004

Předsedkyně Nemofora

Ing. Veronika Nedvědová, poslankyně Parlamentu ČR

VEŘEJNÁ PLATFORMA
Český statistický úřad

Ing. Zdeňka Udržalová

Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Oldřich Pašek

Ministerstvo financí

JUDr. Alena Holmesová

Ministerstvo informatiky

Ing. Václav Vávra

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing.arch. Martin Tunka, CSc.

Ministerstvo vnitra

Ing. Tomáš Holenda

Ministerstvo zemědělství

Ing. Jiří Hladík

Svaz měst a obcí ČR

Petr Gabriel

PROFESNÍ PLATFORMA
Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska

JUDr. Miroslav Duda

Česká asociace pro geoinformace

Ing. Josef Havaš, MBA

Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

Ing. Zbyněk Smejkal

Komora geodetů a kartografů

Ing. Ivan Kříž

Masarykova Univerzita Brno

Doc.RNDr.Milan Konečný, CSc.

Notářská komora ČR

JUDr. Lucie Voštová

Sdružení pro dopravní telematiku

Ing. Jiří Jindra

Sdružení správců sítí středních Čech

Jaroslav Polák

Sdružení správců sítí východních Čech

Ing. Ivo Vodehnal

Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků v ČR

Ing. František Janda

Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Václav Čada, CSc.

Sekretariát Nemofora
vedoucí sekretariátu

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

sekretariát

Šárka Velechovská
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