ZPRÁVA
o činnosti Nemofora v roce 2010
1.

Orgány Nemofora

V Nemoforu bylo k 31.12.2010 sdruženo 20 členů – 8 ve Veřejné platformě a 11 v Profesní
platformě, dvacátým členem Pléna Nemofora je externí předsedkyně. Seznam členských institucí
(a jejich zástupců v Plénu) je uveden v závěru této zprávy. Jejich počet se v roce 2010 nezměnil.
1.1. Plénum Nemofora
Plénum se sešlo na 3 jednáních (10.2., 2.6., 7.12.). Zápisy z jednání zasílal sekretariát všem
členům Pléna i stálým hostům.
Členem Pléna za Ministerstvo zemědělství byl v lednu jmenován Ing. Kamil Kaulich, pověřený
řízením ÚPÚ (funkce byla od října 2009 neobsazená).
Dlouholetý člena Pléna Ing. T. Holenda od ledna skončil na MV a tím i ve funkci zástupce MV
v Nemoforu. Členem Pléna za Ministerstvo vnitra byl v březnu jmenován RNDr. Pavel Bureš
z odboru rozvoje projektů a služeb eGovernment, který v této funkci skončil v prosinci 2010.
Ve funkci stálého hosta za MMR skončil v září Ing. J. May, jeho nástupcem se stala Ing.arch.
Hana Zimová z odboru územního plánování.
1.2. Rada Nemofora
Konaly se 2 schůze Rady Nemofora (10.2., 15.9.), mezitím byla potřebná agenda řešena mailem.
Zápisy ze schůzí Rady zasílal sekretariát všem členům Pléna i stálým hostům.
Po odchodu Ing. Holendy zůstala funkce člena Rady za Veřejnou platformu neobsazená, Rada
pracovala v následujícím složení:
předsedkyně:
místopředsedové:
členové:

Ing. Veronika Nedvědová
Ing. Karel Štencel (ČÚZK)
RNDr. Petr Kubíček, CSc. (CAGI)
funkce neobsazena
Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň)

1.3. Sekretariát Nemofora
Sekretariát pracoval ve složení: vedoucí sekretariátu Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (ČVUT),
Zuzana Kratinohová, studentka bakalářského oboru Geodézie a kartografie na Stavební fakultě
ČVUT (od února do června 2010 zaměstnána na částečný úvazek na KÚ Praha-město).

2.

Zájmové okruhy Nemofora
schválené na jednání Pléna v únoru 2010:
Aktuální zájmové okruhy

Garant (členské instituce Nemofora)

INSPIRE

Ministerstvo životního prostředí

Základní registry veřejné správy

Ministerstvo vnitra

Finanční problematika

Ministerstvo financí

Oceňování, standardy pro cenové mapy

Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

Digitalizace a užití katastrálních map

Český úřad zeměměřický a katastrální

Digitální mapa veřejné správy,
technické mapy

Ministerstvo vnitra, Sdružení správců sítí

Územní plánování, metodika v oblasti ÚP

Ministerstvo pro místní rozvoj, Sdružení správců sítí

Pozemkové úpravy

Ministerstvo zemědělství
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3.

Aktivity Nemofora

3.1. Akce pořádané Nemoforem
3.1.1. Seminář „Digitalizace katastrálních map“ (2.6.2010, Praha) – proběhl v konferenčním
sále v Kobylisích, za velkého zájmu odborné komunity (asi 100 účastníků). ČÚZK deklaroval
zájem ustavit společně s profesní sférou pracovní skupinu k odborným problémům, které proces
digitalizace zejména sáhových katastrálních map přináší. Prezentace ze semináře jsou dostupné
na webu Nemofora.
3.1.2. Prezentace diplomové práce Ing. Dariny Kratochvílové-Řičařové s tématikou GIS krajů
v prostředí internetu (ČVUT – Fakulta stavební). Akce konané 28.7. v Praze-Kobylisích se za
přítomnosti předsedkyně Nemofora Ing. Nedvědové zúčastnilo asi 20 osob.
3.1.3. Seminář k DMVS – plánován na 10.11., po dohodě v Radě Nemofora byl termín zrušen
resp. odsunut na pozdější dobu z důvodu zatím nevyjasněného dalšího postupu MV směrem k
formulování politiky státu v oblasti prostorových informací.
3.2. Další akce se zapojením Nemofora
3.2.1. ISSS Hradec Králové (12.-13.4.) – účast některých členů Pléna v rámci jejich institucí.
Hlavní témata: základní registry veřejné správy, fungování datových schránek. Zákon o ZR se
promítl i do řady dalších zákonů.
3.2.2. Mezinárodní kongres FIG (11.-15.4., Sydney) – účast zástupce ČSCOM.
3.2.3. III. národní kongres „GIVS – Geoinformační infrastruktury pro vědu a společnost“
(26.-28.5., Brno). Pořadatel CAGI, záštita Nemofora (předsedkyně Ing. Nedvědová), zastoupení
v programovém výboru (Ing. Zimová). Ze zdrojů Nemofora částečně hrazena účast Ing. Zimové.
3.2.4. Mezinárodní konference „INSPIRE as a framework for cooperation“ (22.-25.6., Krakow,
PL) – účast některých členů Pléna v rámci jejich institucí, prezentace Nemofora formou posteru
(R.Zimová: 10 Years of Nemoforum – the Czech “Good Practice” in the Field of GI Public-Private
Cooperation). Distribuce brožury “10 years of Nemoforum”.
3.2.5. Konference „Inspirujme se…možnostmi“ (23.-24.11., Průhonice), pořadatel CENIA.
Účast několika členů Pléna v rámci jejich institucí, ze zdrojů Nemofora účast Ing. Zimová.
Prezentace z konference jsou dostupné na www.inspirujmese.cz
3.3. Ostatní
3.3.1. Seminář „Technická mapa v souvislostech DMVS“ (15.11., Praha), pořadatel ČSGK +
KGK. Přednášky semináře byly publikovány formou zdařilého sborníku – 10ks zakoupeno pro
zájemce z řad členů Pléna Nemofora.
3.3.2. Projekt aktualizace Programu NGII – prosincového jednání Pléna se jako host zúčastnila
Ing. Pauknerová (ČÚZK), která se podílela na formulaci původního NGII materiálu. Jako vedoucí
vznikající pracovní skupiny NGII+ přednesla návrh postupu aktualizace. Nemoforum koncem
roku vyzvalo členské instituce, aby v termínu do 10.1.2011 nominovaly případného svého
zástupce/odborníka do pracovní skupiny NGII+.
3.3.3. Další projednávaná témata – v souladu se zájmovými okruhy Nemofora byla na
jednáních Pléna diskutována též další důležitá témata, např. vývoj v oblasti implementace a
koordinace INSPIRE či problémy spojené s neexistencí registru bytů (resp. jasně stanovené
metodiky pro jednotné určování parametrů bytu). Snahy Nemofora při hledání gestora
legislativního návrhu registru budov/bytů nebyly úspěšné - po vzniku RÚIAN by mohla být
příležitost snažit se tento námět znovu rozvinout.
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4. Propagace
4.1. Webové stránky Nemofora
Webové stránky Nemofora na adrese www.cuzk.cz/nemoforum jsou vedeny v české i anglické
verzi. Stránky byly průběžně aktualizovány, včetně umístění výročních zpráv o činnosti Nemofora
(CZ i EN).
4.2. Články o Nemoforu
• Časopis Zeměměřič
č. 7+8/2010 – téma Digitalizace katastrálních map v ČR: mj. o obsahu a závěrech semináře
Nemofora k DKM konaného 2.6.2010
4.3 Propagační materiály Nemofora
• brožura „10 let Nemofora“ – dvojjazyčná publikace (CZ, EN) shrnující dosavadní aktivity
Nemofora, vydaná k výročí sdružení v říjnu 2009 – distribuce na semináři DKM a na
mezinárodní konferenci INSPIRE v polském Krakově
• vytištěny papíry s logem a kalendářem na rok 2011.

5.

Hospodaření Nemofora v roce 2010

- přehled o čerpání financí – viz samostatná příloha ke Zprávě o činnosti.
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Nemoforum – seznam členů Pléna ke dni 31.12. 2010

Předsedkyně Nemofora

Ing. Veronika Nedvědová, Ministerstvo zahraničí ČR

VEŘEJNÁ PLATFORMA
Český statistický úřad

Ing. Zdeňka Udržalová

Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Karel Štencel

Ministerstvo financí

JUDr. Alena Holmesová

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. arch. Martin Tunka, CSc.

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zemědělství

k 31.12. funkce neobsazena
(březen-prosinec: RNDr Pavel Bureš)
Ing. Kamil Kaulich

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jiří Hradec

Svaz měst a obcí ČR

Petr Gabriel

PROFESNÍ PLATFORMA
Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska

JUDr. Miroslav Duda

Česká asociace pro geoinformace

RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

Ing. Zbyněk Smejkal

Komora geodetů a kartografů

Ing. Milan Kocáb, MBA

Masarykova Univerzita Brno

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Notářská komora ČR

Mgr. Robert Procházka

Sdružení pro dopravní telematiku

Ing. Jiří Jindra

Sdružení správců sítí středních Čech

Ing. Jiří Lagner

Sdružení správců sítí východních Čech

Ing. Ivo Vodehnal

Svaz vlastníků půdy v ČR

Ing. František Janda

Západočeská univerzita v Plzni

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Sekretariát Nemofora
vedoucí sekretariátu

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

sekretariát (únor-červen 2010)

Zuzana Kratinohová
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