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Úvod
Shrnutí činnosti sdružení Nemoforum u příležitosti 10. výročí jeho vzniku považujeme za užitečné
z několika důvodů. Následující kapitoly přibližují okolnosti a důvody vzniku sdružení a přinášejí
ucelený přehled aktivit Nemofora, které v oblasti informací o nemovitostech a území či obecněji
geoinformací poskytuje v České republice unikátní prostor pro diskusi a spolupráci institucí
z veřejné i profesní sféry. Souborná prezentace témat, kterými se Nemoforum z podnětu svých
členských institucí zabývalo či zabývá, zprostředkovává přehlednou a úplnou charakteristiku
uplynulého vývoje sdružení a i jeho záměrů pro další období. Česká i anglická verze textu může
posloužit nejen k informování čtenářů z oblasti mimo Nemoforum, ale lze jich využít i interně jako
zdroj pro vlastní reflexi, diskusi, identifikaci a nasměrování zájmu a forem činnosti.
V neposlední řadě je vydání této drobné publikace formou poděkování všem, kteří se během
příprav, založení i desetileté historie této diskusní platformy na činnosti Nemofora podíleli
a podílejí a bez jejichž odborné erudice, entuziasmu, podpory a ochoty ke spolupráci a hledání
konsensu by dosavadní aktivity Nemofora – a nakonec i sestavení této brožury – nebyly reálné…

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
sekretariát Nemofora

Kontakt: Nemoforum
		

Pod sídlištěm 9, 182 00 Praha 8

		

Tel.: +420 284 041 595

		

E-mail: nemoforum@cuzk.cz

		

www.cuzk.cz/nemoforum

							



Blahopřání k 10. výročí Nemofora
Příspěvek do brožury k 10. výročí Nemofora píši velice rád.
Taktéž jsem na tuto skutečnost hrdý, protože mám velmi dobře v paměti období příprav
a založení Nemofora v polovině devadesátých let, kdy jsem byl členem týmu, který aktivně
spolupracoval s českými partnery. V Nizozemsku byla ustavena významná a uznávaná rada
pro geoinformace RAVI, která zformulovala vizi a závazek definovat postupy pro tvorbu,
implementaci a realizaci geoinformační infrastruktury SDI (Spatial Data Infrastructure).
Uspořádali jsme v té době pro českou delegaci několik setkání, abychom ukázali,
jak je v Nizozemsku aplikován společný přístup směřující k účelnému sdílení dat mezi jejich
hlavními producenty, a podělili se o zkušenosti, jak tato skutečnost podporuje efektivní výkon
nizozemské státní správy. Některá jednání se konala též v Praze, kam byla holandská delegace
pozvána, aby české komunitě přímo zprostředkovala, jaké přínosy může přinést činnost
obdobné platformy jako je RAVI a jak tento model aplikovat v České republice.
Řada schůzek s představiteli české exekutivy byla organizována ve spolupráci s Janem
Polmanem z holandského Kadasteru a s dalšími zástupci z Nizozemska, s cílem prezentovat
kroky k vytvoření koncepce budování NGII a ukázat výhody společné práce na naplnění této
vize.
Vzpomínám na mnoho zdařilých setkání věnovaných principům SDI/NGII a cestám ke
standardizaci v rámci projektů eGovernmentu. Během těchto jednání vystoupili s prezentacemi
mnozí odborníci z RAVI, představitelé holandského Kadasteru, nizozemského Ministerstva
pro územní plánování, bydlení a životní prostředí a Ministerstva vnitra spolu s experty
z Národní zeměměřické služby Finska.
Holandská agentura pro katastr sehrála významnou roli v procesu založení Nemofora, zejména
její manažer Jan Polman, který v Praze uspořádal četné schůzky, v České republice delší dobu
působil a zajišťoval tomuto procesu podporu a organizační zázemí.
V roce 2004 jsem se jako hlavní řečník zúčastnil konference k 5. výročí Nemofora v Praze.
Byl jsem velmi překvapen vysokou úrovní programu konference, diskusních příspěvků i širokou
účastí. Nemoforum se projevilo v roli katalyzátora při strategickém rozhodování nejen
v oblasti evidence daní z nemovitostí, ale i v dalších záležitostech spojených s informacemi
o nemovitostech. Ukázalo se rovněž, že Nemoforum stále více vystupuje jako důležitý
mezinárodní hráč Evropské infrastruktury prostorových dat (ESDI) a také jako aktivní partner
pro Evropskou komisi.


-

-

Úspěchy v činnosti Nemofora jsou dílem jeho členských organizací. Zvláštní zmínku zaslouží
v této souvislosti Český úřad zeměměřický a katastrální a Česká asociace pro geoinformace,
reprezentující významnou hnací sílu při založení Nemofora i v následné činnosti.
Zvláštní blahopřání k 10. výročí bych rád nasměroval k předsedkyni Nemofora, paní
Veronice Nedvědové, a k vedoucí sekretariátu, paní Růženě Zimové. Od poloviny devadesátých
let obě aktivně přispívají k rozvoji Nemofora a jsou přesvědčeny o přínosech Nemofora
pro české prostředí. Byly také v první delegaci, která tehdy navštívila Holandsko. Během
posledních patnácti let jsme si vybudovali vynikající vzájemné vztahy.
Chtěl bych též připomenout intenzívní práci Jana Polmana z holandského Kadasteru, který
bohužel nedávno zemřel. Vzpomínáme na něj jako na vynikajícího manažera, který se svým
sympatickým osobním přístupem velice zasloužil o ustavení Nemofora. Rád bych také
poděkoval ostatním kolegům z holandského Kadasteru, kteří přispěli k úspěšné realizaci
koncepce Nemofora.
Přeji Nemoforu, aby nadále působilo v potřebné roli platformy pro diskusi a spolupráci
v oblasti prostorových dat v České republice – a mnoho dalších úspěšných let.

Se srdečným pozdravem

Prof. Bas Kok
Director of International Affairs and GSDI Past President
Cadastre, Land Registry and Mapping Agency
Nizozemsko



1.

Nemoforum
– platforma pro diskusi a spolupráci   

Vznik Nemofora
V druhé polovině devadesátých let, v návaznosti na rozvoj informačních a komunikačních
technologií i prostředků pro sběr, ukládání, správu a distribuci prostorových dat, se ze strany
různých organizací a aktérů v českém prostředí objevuje rostoucí snaha nalézt způsob, jak umožnit
a posílit komunikaci mezi širokou škálou producentů a uživatelů geodat a geoinformací, a hlavně,
jak překlenout bariéry mezi veřejnou a soukromou sférou. Přirozeným ohniskem zájmu byla oblast
dat katastru nemovitostí, která jsou klíčová pro nejrůznější druhy agend a činností. Podnětem pro
konkrétní naplnění těchto snah byla inspirace ze zahraničí, prezentovaná zahraničními experty,
působícími tehdy v České republice v rámci evropských projektů.
Doporučení ustavit „fórum o nemovitostech“ (anglický název „Land Policy Forum“) bylo
zformulováno jako jeden ze závěrů projektu, který pro Český úřad zeměměřický a katastrální
zajišťovala společnost Kampsax Geoplan z Dánska. Jednou z pohnutek k tomuto doporučení byla
skutečnost, že experti v České republice postrádali platformu k meziresortnímu projednání vývoje
v oblasti správy území, zahrnující např. katastr, pozemkové úpravy, daně z nemovitostí, oceňování,
geodata. Inspirací k založení Nemofora byl pak především model z nizozemského prostředí. Role
expertů z agentury Kadaster International (konzultační oddělení nizozemské katastrální, registrační
a mapovací agentury) a z koordinační platformy RAVI byla na jedné straně inspirační, na druhé
straně v kontextu českého prostředí zdravě neutralizační.
Sdružení Nemoforum bylo založeno v říjnu 1999 v Praze s cílem podporovat koordinaci řešení
problémových oblastí, záměrů a úkolů spojených s nemovitostmi ve vazbě na potřeby správy
a rozvoje území a jejich potřebného informačního zabezpečení. Podpisem zakládající smlouvy
se účastníky této iniciativy staly významné organizace státní správy, profesní sdružení, komory,
asociace a vysoké školy, mající k informacím o nemovitostech a území velmi blízko.

Právní forma
Nemoforum je účelové sdružení založené podle § 829-841 občanského zákoníku (zákon
č. 40/1964 Sb., v platném znění). Nemoforum nemá právní subjektivitu a není způsobilé k právům
a povinnostem. Účastníky sdružení se mohou stát orgány veřejné správy, profesní svazy, komory
či sdružení a vysoké školy vyvíjející činnost v oblasti informací o nemovitostech a území, přičemž


každý účastník jmenuje jednoho svého zástupce jako člena pléna Nemofora. Členem sdružení
se nemůže stát fyzická osoba či jednotlivá firma.

Poslání
Nemoforum se chce na základě spolupráce institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické
sféry podílet na vybudování funkčního eGovernmentu v České republice, který jejím občanům
umožní – v oboru informací o nemovitostech a území – rychlou a jednoduchou komunikaci
s veřejnou správou. Záměrem Nemofora je přispívat k řešení nejrůznějších problémů s tím
spojených, v souladu s vývojem v Evropě i ve světě, za účelem uspokojení potřeb uživatelů,
pořizovatelů i správců těchto informací.

Cíle Nemofora
Ke splnění svého poslání si Nemoforum vytyčilo následující cíle:
• vytvářet prostor pro diskusi, výměnu zkušeností a koordinaci činností
v oblasti informací o nemovitostech a území,
• zpracovávat podklady a připomínky k odborným a legislativním materiálům z pohledu
svých členů – zástupců institucí z veřejné, soukromé i akademické sféry, případně 		
k vybraným aktuálním problémům formulovat vlastní dokument s návrhem řešení,
• účastnickým institucím navrhovat kroky, podporující rozvoj a zlepšení koordinace
při řešení problémových oblastí,
• přispívat k posilování vazeb na evropské a globální geoinformační iniciativy,
zprostředkovaných účastnickými institucemi.

Založení Nemofora jsem jako předseda ČÚZK velmi podporoval,
protože jsem v tom spatřoval cestu k přiblížení činnosti resortu
širokému spektru orgánů státní správy a územní samosprávy
a k lepšímu vzájemnému pochopení potřeb a problémů státní
správy a soukromé sféry v zeměměřictví.
Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
předseda ČÚZK v letech 1993-2001



Organizační struktura Nemofora
Plénum Nemofora je nejvyšším orgánem sdružení. Každá účastnická instituce má v Plénu
jednoho zástupce. Plénum se skládá ze dvou platforem:
• Veřejná platforma
zahrnuje účastnické instituce ze státní správy (ministerstva, úřady) a Svaz měst a obcí ČR;
je vedena zástupcem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK);
• Profesní platforma
sdružuje účastnické instituce ze sféry profesních asociací, komor, svazů a vysokých škol
pod vedením zástupce České asociace pro geoinformace (CAGI).
Plénum mimo jiné schvaluje program činnosti sdružení a rozpočet na příští období, jednání
Pléna Nemofora se konají obvykle 2 až 3krát ročně. Personální obsazení funkcí zástupců v Plénu
Nemofora je plně v kompetenci příslušné členské organizace.
Rada je pětičlenný výkonný orgán sdružení, volený z členů Pléna z Veřejné i Profesní platformy
a řízený předsedou resp. místopředsedou Nemofora. Schází se obvykle čtyřikrát ročně, řídí
činnost Nemofora a připravuje odborné akce ve spolupráci se sekretariátem. Předsedou sdružení
se může stát i nezávislá uznávaná osoba se vztahem k tématice Nemofora z okruhu mimo účastnické
organizace.
Po založení Nemofora vykonávala funkci předsedkyně PhDr. Miroslava Matoušová, členka Pléna
za Ministerstvo vnitra (MV) – svoji činnost ukončila v r. 2001 v souvislosti s nástupem do funkce
inspektorky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Od r. 2002 je externí předsedkyní Nemofora
Ing. Veronika Nedvědová, v letech 1998-2006 členka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která
od roku 2006 působí v resortu Ministerstva zahraničních věcí.

(Nemoforum) ... od samého počátku synonymem
mnohostrannosti, která obohacuje nejen přímé
účastníky.
PhDr. Miroslava Matoušová
předsedkyně Nemofora 1999-2001



Složení Rady Nemofora pro období 2009-2011 je následující:
předsedkyně:		

Ing. Veronika Nedvědová

místopředsedové:

Ing. Karel Štencel (Český úřad zeměměřický a katastrální)

			

RNDr. Petr Kubíček, CSc. (Česká asociace pro geoinformace)

členové:

Ing. Tomáš Holenda (Ministerstvo vnitra)

			

Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)

Organizační a administrativní zázemí činnosti Rady a Pléna poskytuje sekretariát, který od založení
Nemofora externě vede Ing. Růžena Zimová, Ph.D., z katedry mapování a kartografie Stavební
fakulty ČVUT v Praze.
Pracovní skupiny složené z odborníků delegovaných účastnickými institucemi byly po založení
Nemofora ustaveny k těmto širším tematickým okruhům:
• národní geoinformační infrastruktura,
• prostorová identifikace v základních registrech veřejné správy,
• katastr nemovitostí,
• podpora trhu s nemovitostmi.
Po počátečním aktivním období činnosti pracovních skupin je s postupem let portfolio jejich
členů i dalších expertů z oblasti prostorových dat využíváno zejména při organizování seminářů
a odborných diskusí Nemofora.

V 90. letech vznikalo mezi lidmi, kteří se zabývali geoinformacemi,
mnoho nedorozumění bránících dohodě a společnému postupu.
Naši kolegové z Nizozemska nám ukázali, jak je možné takové
problémy překonávat, a pomohli nám založit Nemoforum, které již
10 let přispívá k porozumění a spolupráci všech, kdo se informacemi
o území zabývají. Dobrá věc se daří.
Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
místopředseda Nemofora 1999-2002



2.  Aktivity Nemofora
Odborné akce Nemofora
Na základě návrhů účastnických institucí se činnost Nemofora orientuje zejména na pořádání
seminářů a odborných diskusí k aktuálním tématům, jejichž zaměření je patrné z následujícího
přehledu:
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2001
		

Katastr nemovitostí
Seminář „NEMOFORUM“- Národní geoinformační infrastruktura v ČR

2002
		
		
		
		
		

Prostorová identifikace v základních registrech ISVS
a registr geografických informací
Ceny stavebních pozemků na internetu
Registr budov
Pozemková registrace v oblastech s příděly
Evropské aktivity v oblasti geoinformací a katastru

2003
		
		
		

Seminář k dani z nemovitostí a oceňování
Seminář k tématice povodní
Diskuse „u kulatého stolu“ k základním fondům geodat v ČR
Seminář k problematice ochrany osobních údajů

2004
		
		

Seminář k tématice dopravní telematiky
Jak dále v dani z nemovitostí?
Konference “Pět let činnosti Nemofora”

2005
		

Webové portály technických map
a komunikace správců sítí s veřejnou správou

2006
		

Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE
Kulatý stůl k digitalizaci katastrálních map

2007
		
		

Seminář k digitalizaci katastrálních map
Pracovní schůzka k tématice registru bytů
Přednáška Mgr. Davida Smejkala: „Mezinárodní oceňovací standardy“

2008
		
		

Diskusní seminář k registru bytů
Jednotné digitální technické mapy
Seminář k digitalizaci katastrálních map

2009
		

Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace katastrálních map

Ze semináře Jednotné digitální technické mapy (2008)
Akce Nemofora se konají převážně v konferenčním sále budovy Zeměměřických a katastrálních
úřadů v Praze 8 – Kobylisích a těší se značnému zájmu odborné veřejnosti. Program a prezentace
z akcí Nemofora jsou zpřístupňovány na webových stránkách sdružení. Nemoforum podporuje
formou partnerství či spolupořadatelství i další akce, pořádané členskými institucemi k vybraným
tématům v souladu se zájmovými okruhy Nemofora.
V listopadu 2004 se u příležitosti 5. výročí založení Nemofora konala v Praze konference za účasti
tehdejšího ministra informatiky ČR a zahraničních expertů spojených se vznikem Nemofora.
Konference byla příležitostí ke shrnutí uplynulých let činnosti i k prodiskutování programových
priorit pro příští období.

NGII v České republice a vazby na INSPIRE
Prvním významným výstupem činnosti Nemofora se stal dokument „Národní geoinformační
infrastruktura v ČR – Program rozvoje v letech 2001-2005“, zpracovaný v roce 2000 pracovní
skupinou Nemofora pod vedením RNDr. Josefa Hojdara (CAGI) a Ing. Jiřího Černohorského
(ČÚZK). Program NGII byl v září 2001 přijat tehdejší Radou vlády ČR pro státní informační politiku
jako podkladový materiál pro aktualizaci Akčního plánu realizace státní informační politiky. Text
Programu NGII (včetně Úvodního slova místopředsedů Nemofora Ing. Evy Pauknerové, CSc. a
Ing. Karla Večeře) byl publikován v několika časopisech: GEOinfo, Veřejná správa, Geodetický
a kartografický obzor, informativní články pak v periodikách Obec a finance a Zeměměřič.
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Dokument stručně shrnuje základní koncept NGII a specifikuje deset klíčových podmínek nutných
pro rozvoj prostorové infrastruktury v ČR, včetně návrhů konkrétních projektů a opatření:
• existence Programu rozvoje NGII a jeho všeobecné přijetí
orgány veřejné správy a profesní samosprávy,
• vytváření NGII ve vazbě na související evropské a světové iniciativy,
• koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti geomatiky a geoinformatiky,
• technické podmínky pro zpracovávání a zpřístupňování geodat a geoinformací,
• organizační, legislativní, finanční a další podmínky
pro dostupnost geodat a geoinformací,
• základní datové fondy (datové báze) geodat,
• informovanost o dostupných datových fondech geodat,
jejich zdrojových místech a podmínkách dostupnosti,
• standardní přenosové formáty geodat a jejich souborů, standardní popis
datových fondů, terminologie v oblasti geomatiky a geoinformatiky,
• kvalifikace odborných pracovníků z oblasti geomatiky a geoinformatiky,
• znalostní úroveň uživatelů z široké veřejnosti,
umožňující využití nových možností a dostupnosti geodat a geoinformací.
Česká asociace pro geoinformace hledala od svého vzniku možnosti
účinné spolupráce s dalšími subjekty a zejména orgány veřejné
správy v oblasti geoinformatiky. Měla i přehled o stavu v jiných
zemích Evropy. Myšlenka Nemofora představy CAGI významně
naplňovala, a proto se asociace zapojila již do přípravy založení
Nemofora a podílela se od počátku se členy profesní platformy na
řadě jeho klíčových aktivit. Rád vzpomínám i na osobní spolupráci
s tehdejšími představiteli Nemofora, kdy všichni k sobě upřímně
hledali cesty, a jsem přesvědčen, že je i našli. Bez této osobní spolupráce a důvěry by záměry Nemofora nemohly být uvedeny v život.
RNDr. Josef Hojdar
místopředseda Nemofora 1999-2002
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Studie „Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady
veřejné správy v ČR“ je dalším příspěvkem Nemofora k tématice NGII v ČR. Přijetí studie jako
dokumentu Nemofora v roce 2004 předcházela intenzivní diskuse v rámci pracovních setkání
organizovaných Nemoforem a autorským týmem CAGI (RNDr. Josef Hojdar, Ing. Milan Martinek,
CSc.). Následně byla odborná i laická veřejnost Nemoforem vyzvána k zahájení tvůrčí diskuse,
na jejímž podkladě by – prostřednictvím Nemofora – mohly být odpovědné orgány inspirovány
k efektivním krokům směřujícím k vytvoření podmínek pro další zkvalitnění geodat, pořizovaných
soukromým i veřejným sektorem.
Tématiku NGII/SDI nelze řešit bez vazeb na mezinárodní prostředí, zejména v souvislosti s evropskou
iniciativou INSPIRE. Směrnice INSPIRE je transponována v ČR novelizací zákona 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, kterou 9. 9. 2009 schválila Poslanecká sněmovna
Parlamentu. Cílem INSPIRE je sjednotit budované národní prostorové infrastruktury členských zemí
za účelem maximalizace dostupnosti a rovnoprávnosti přístupu ke geodatům všem uživatelům.
Založení Nemofora byl užitečný krok. Vzniklo tak transparentní
prostředí, které v době reformování veřejné správy a prudkého
rozvoje informačních technologií nově umožnilo společná jednání
představitelů různorodých organizací. Každá se dívala na informace
o nemovitostech a území ze svého úhlu – podle zákonem daných
kompetencí, technických úkolů nebo požadavků uživatelů. Právě
tematické semináře Nemofora přispěly k vzájemnému představení
odlišných stanovisek a potřeb a k postupnému vytváření důvěry.
Nebylo snadné, ale přineslo několik výsledků, které by tehdy bez
spolupráce členů Nemofora nebyly možné, např.: Program rozvoje
Národní geoinformační infrastruktury (NGII), ucelená prezentace
stavu vývoje GII v České republice v mezinárodních průzkumech
v době rozšiřování EU a příprav Směrnice INSPIRE, celostátní
evidence zdrojů GIS na okresních úřadech (data, lidé, technologie)
a jejich převod na nástupnické organizace.
Ráda jsem s Nemoforem spolupracovala i později při posilování
vazeb na evropské prostředí.
Ing. Eva Pauknerová, CSc.
místopředsedkyně Nemofora 2002-2006
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Programu NGII se tak dostalo legislativního rámce, který umožní reálné vybudování NGII včetně
vazeb na eGovernment, optimalizaci výkonu veřejné správy a zlevňování jejího provozu. V roce
2009 se členové Nemofora shodli na záměru zadání projektu aktualizace Programu NGII, jehož
výsledkem by měl být opět stručný přehled vývoje ve všech zahrnutých oblastech a identifikace
současných problémů a úkolů pro následující období. Nemoforum se tak díky své desetileté
praxi zajišťování vnitrostátní profesní diskuse stane zásadním partnerem pro Koordinační výbor
implementace INSPIRE v ČR a jedním z promotérů INSPIRE v českém prostředí.

Registr bytů
Diskuse o možnostech shromažďování, správy, aktualizace a dalšího využívání relevantních údajů
o bytech, které probíhaly v Nemoforu již řadu let, vyústily v letech 2007-2008 v konkrétní kroky
iniciované Českým statistickým úřadem v souvislosti s přípravou sčítání lidu, domů a bytů, které
proběhne v roce 2011. Zástupci většiny zúčastněných institucí veřejné správy na akcích Nemofora
podpořili myšlenku vzniku registru bytů jako samostatného agendového registru, propojeného
s informačním systémem územní identifikace. Prostřednictvím informačního systému územní
identifikace by probíhala editace údajů, následně zveřejňovaných v základním registru územní
identifikace, adres a nemovitostí. Následné kroky Nemofora vycházely z předpokladu, že pro
případný vznik registru bytů je klíčové nalézt kompetentní orgán, který má k tématice bytů a
informací s nimi spojených blízko a byl by ochoten se angažovat v přípravě základního legislativního
ukotvení. Instituce oslovené Nemoforem v roce 2008 (MV, MMR, ČSÚ) se k této roli nepřihlásily,
nicméně sdružení chce v diskusích pokračovat a ve spolupráci s Českou společností certifikovaných
odhadců majetku iniciovat řešení souvisejících problémů, týkajících se např. jednoznačné definice
užitné plochy bytu a standardní metodiky pro její určování.

Memorandum k projektu Digitální mapa veřejné správy
Významnou událostí na semináři Nemofora k technickým mapám v listopadu 2008 byl podpis
dokumentu “Memorandum o spolupráci na projektu Digitální mapa veřejné správy” přítomnými
představiteli úřadů veřejné správy. DMVS budou tvořit datové vrstvy technické mapy, katastrální
mapy a ortofota. Mapa bude k dispozici subjektům veřejné správy i občanům, především pomocí
síťových služeb, a bude také sloužit jako jednotný zdroj informací o prostorových datech pro složky
Integrovaného záchranného systému ČR. V projektovém týmu jsou pod vedením Ministerstva vnitra
zapojeni zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace
krajů ČR. Vznik DMVS je spolufinancován z Integrovaného operačního programu.
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Podpis Memoranda k projektu Digitální mapa veřejné správy v listopadu 2008 (zleva):
Ing. Karel Štencel (ČÚZK), Ing. Rut Bízková (MŽP), Mgr. Zdeněk Zajíček (MV)

Aktuální zájmové okruhy Nemofora
Na základě diskusí v Plénu Nemofora byly v roce 2009 specifikovány zájmové okruhy, kterým se
v nejbližší budoucnosti i dlouhodoběji hodlá sdružení věnovat formou interních diskusí i veřejných
seminářů. Ke každému z okruhů jsou stanoveny členské instituce (garanti), jejichž zástupci mají
v rámci Nemofora na starost koncepci, návrhy a realizaci jednotlivých kroků sdružení v předmětné
oblasti.
Aktuální zájmové okruhy

Garant (členské instituce Nemofora)

INSPIRE

Ministerstvo životního prostředí

Základní registry veřejné správy

Ministerstvo vnitra

Daňová oblast

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, standardy v oblasti ÚP

Ministerstvo pro místní rozvoj, Sdružení správců sítí
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3.   Nemoforum v mezinárodním kontextu
Předávání zkušeností z Nizozemska
Ustavení Nemofora bylo inspirováno zkušenostmi z Nizozemska, kde koordinační orgán pod
názvem RAVI (nizozemská rada pro geoinformace, později transformovaná na Geonovum)
sehrával v oblasti budování infrastruktury prostorových dat po řadu let nezastupitelnou roli.
Aktivit k ustavení sdružení Nemoforum i konference pořádané k 5. výročí založení v roce 2004
se za nizozemskou RAVI účastnil též prof. Bas Kok, který později, v letech 2008-2009, zastával
významnou pozici prezidenta mezinárodní asociace GSDI (Global Spatial Data Infrastructure).
Se vznikem a následnou podporou aktivit Nemofora jsou spojena jména expertů působících tehdy
v České republice – patřili k nim Dr. Richard Baldwin z Velké Británie a zejména Jan Polman a
Karel Welter z nizozemské agentury Kadaster International, která činnost Nemofora v počátečních
letech výrazně podpořila, ať již potenciálem svých zkušeností či významnou finanční pomocí.

Diskuse s kolegy z Nizozemska (2004). Zleva:
Ing. Oldřich Pašek (ČÚZK), Karel Welter, Jan Polman (Kadaster International)
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Prezentace Nemofora v mezinárodním prostředí
Zástupci členských institucí se podílejí na propagaci Nemofora na odborných akcích s mezinárodní
účastí, konaných doma či v zahraničí.
Z posledních let lze jmenovat tyto mezinárodní akce s prezentací Nemofora:
• INSPIREd SDI-CEE (Praha, 2009, CAGI, EUROGI)
• Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management:
Towards Better Solutions (Praha, 2009, MU Brno, ICA)
• 13th EC GI&GIS Workshop “INSPIRE Time: ESDI for Environment” (Porto, 2007, EC)
• FIG Working Week & General Assembly (Hong Kong, 2007, FIG)
• UNECE WPLA (Praha, 2006, Český úřad zeměměřický a katastrální, EULIS+)
• 12th EC GI&GIS Workshop “From Inspiration to Implementation” (Innsbruck, 2006, EC)
• Property tax in transition (Praha, 2005, International Property Tax Institute, USA)
• EC/JRC workshop on e-Government and INSPIRE (Praha, 2005, EC)
Prostřednictvím členských institucí si Nemoforum vytváří vazby na instituce z mezinárodního
prostředí, jako jsou asociace EUROGI

zastřešující činnost národních geoinformačních

asociací (zajišťuje CAGI), sdružení zástupců státních mapovacích služeb
(ČÚZK),

mezinárodní

federace

zeměměřičů

FIG

(Česká

společnost

EuroGeographics
certifikovaných

odhadců majetku), rada evropských zeměměřičů CLGE (Komora geodetů a kartografů)
mezinárodní kartografická asociace ICA (Masarykova univerzita Brno) a EC/INSPIRE (MŽP, CAGI,
ČÚZK).
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4.   Propagace
O aktivitách Nemofora vycházejí články v časopisech GeoBusiness (dříve GeoInformace) a
Zeměměřič, sdružení se v minulosti prezentovalo např. i v periodikách Veřejná správa, Obec
a finance, Geodetický a kartografický obzor a GEOinfo. K posílení povědomí o činnosti a cílech
sdružení přispěla interview představitelů Nemofora v tisku a rozhlase v roce 2004 u příležitosti
pátého výročí založení Nemofora.
Pozvánky na semináře Nemofora jsou zasílány širokému okruhu zájemců z veřejné i profesní
sféry. Pořádané akce se těší značnému zájmu účastníků, kteří mají možnost vystoupit se svými
představami o řešení problémů či se dozvědět zajímavé a důležité informace týkající se aktuálních
témat.
Propagací sdružení jsou též prezentace o Nemoforu a jeho aktivitách, přednesené představiteli
sdružení v rámci programu domácích i zahraničních odborných setkání, v řadě případů bývá
Nemoforum jako spolupořadatel či partner akce.
Nemoforum vydalo již několik informačních letáků shrnujících určité etapy činnosti sdružení, které
jsou distribuovány na akcích s pořadatelstvím či partnerstvím Nemofora, anglické verze letáků
slouží především k propagaci na mezinárodních konferencích. Informační letáky jsou k dispozici
i členským institucím k jejich potřebám. Tradicí se již staly každoroční poznámkové listy Nemofora
s kalendářem.
Webové stránky Nemofora zpřístupňují informace o sdružení, jeho členech a aktivitách, ale
i materiály ze seminářů a konferencí pořádaných Nemoforem. Stránky jsou vedeny v české
i anglické verzi a jejich aktualizaci zajišťuje sekretariát ve spolupráci s webmasterem ČÚZK.

18
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vlastní činnost, propagace
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z členských
hlavní témata
organizací
odborného
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2003
37 225
ci
zástupců
Nemofora
v Plénu
a jména
sdružení.
jejich zástupců v Plénu sdružení.

100 000

137 225

250 000

392 011

2004

142 011

2005

27 156

27 156

2006

33 262

33 262

2007

52 052

52 052

2008

6 977

6 977

V prvním pololetí roku 2009 Nemoforum ze zdrojů nizozemského grantu finančně podpořilo dvě
významné mezinárodní odborné akce konané v době českého předsednictví EU – sympozium
ke krizovému řízení „Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency
Management: Towards Better Solutions“, pořádaný Masarykovou univerzitou Brno a mezinárodní
kartografickou asociací ICA, a konferenci „INSPIREd SDI-CEE“ organizovanou CAGI ve spolupráci
P9020006
s EUROGI.
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mofora6.  Clenské
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Dvacátým členem Pléna Nemofora je nezávislá předsedkyně.

emofora

tforma

Členské organizace Nemofora
Veřejná platforma

Profesní platforma

ce pro geoinformace
Český úřad zeměměřický a katastrální

Česká asociace pro geoinformace

litních kanceláří
ČR
Ministerstvo
financí

Asociace realitních kanceláří ČR

nost certifikovaných
odhadců
majetku
Ministerstvo
pro místní
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Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

univerzita Brno
Ministerstvo vnitra

Masarykova univerzita Brno

mora ČR

Ministerstvo zemědělství
ávců sítí východních
Čech
Svaz měst
a obcí ČR

Notářská komora ČR

detů a kartografů
Český statistický úřad

Komora geodetů a kartografů

ů půdy v ČRMinisterstvo životního prostředí

Svaz vlastníků půdy v ČR

ávců sítí středních Čech

Sdružení správců sítí středních Čech

á univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

dopravní telematiku

Sdružení správců sítí východních Čech

Sdružení pro dopravní telematiku

nizací uvedena
hlavní témata
odborného
V následujícím
přehledu
jsou u každé z členských organizací uvedena hlavní témata odborného

u sdružení. zájmu v rámci Nemofora a jména jejich zástupců v Plénu sdružení.

Zástupci členských organizací v říjnu 1999
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VEŘEJNÁ PLATFORMA
Český úřad zeměměřický a katastrální (zakládající člen)
Hlavní témata: základní registry – správce registru územní identifikace adres a nemovitostí; státní
správa katastru nemovitostí České republiky; správa státních hranic a geodetických základů; státní
mapové dílo a ortofoto ČR; správa ZABAGED; Geoportál k poskytování služeb podle INSPIRE.
Za ČÚZK působí v Plénu Nemofora tradičně místopředseda úřadu, který je zároveň i místopředsedou
Nemofora: Ing. Karel Večeře (1999-2002), Ing. Oldřich Pašek (2002-2006), Ing. Karel Štencel (od
2007).
www.cuzk.cz
Ministerstvo financí (zakládající člen)
Hlavní témata: daně a poplatky – zejména daň z nemovitostí; evidence a oceňování nemovitostí;
cenové mapy; státní majetek; restituce; privatizace.
Zástupcem v Plénu Nemofora je JUDr. Alena Holmes (od 1999), častým hostem jednání je Ing.
Lubomír Krňávek.
www.mfcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj (zakládající člen)
Hlavní témata: otázky zajištění topologicky stejnorodých digitálních mapových podkladů pro
územní plánování celé veřejné správy – tj. obecná problematika interoperability geografických dat
pro veřejnou správu; územně plánovací souvislosti daně z nemovitostí; vztah územního plánování
a oceňování pozemků.
Zástupcem v Plénu Nemofora je Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (od 1999), z jeho pověření se jednání
většinou účastní Ing. Jiří May.
www.mmr.cz
Ministerstvo zemědělství (zakládající člen)
Hlavní témata: pozemkové úpravy a zavádění jejich výsledků do Katastru nemovitostí ČR; spolupráce
v oblasti digitalizace katastru nemovitostí; aktualizace BPEJ v rámci obnovy katastrálního operátu;
LPIS; standardizace terminologie.
MZe zastupuje v Plénu Nemofora po celé období vždy ředitel Ústředního pozemkového úřadu:
Ing. Stanislav Jelen (1999-2003), Ing. Jiří Hladík (2003-2007), Ing. Jaroslav Vítek, MBA (od 2008).
www.mze.cz
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Ministerstvo vnitra (zakládající člen)
Hlavní témata: digitální mapa veřejné správy; tvorba politiky státu v oblasti prostorových dat;
koordinace budování národního geoportálu, včetně standardizace; informační systémy pro krizové
řízení; spolugesce transpozice směrnice INSPIRE do české legislativy a následné implementace
do národního prostředí.
Zástupce v Plénu Nemofora za MV: PhDr. Miroslava Matoušová (1999-2001, ve funkci předsedkyně
Nemofora), Ing. Tomáš Holenda (od 2002, od 2007 člen Rady).
Ministerstvo vnitra převzalo některé kompetence zrušeného Ministerstva informatiky, které bylo
členem Nemofora v letech 2003-2007, v návaznosti na členství Úřadu pro veřejné informační
systémy (1999-2002).
Zástupci za MI byli: Ing. Václav Vávra (1999-2006, člen Rady), Ing. Jan Pokorný (2006-2007).
www.mvcr.cz
Svaz měst a obcí ČR (zakládající člen)
Hlavní témata: digitalizace katastrálních map; tvorba digitálních technických map a digitální mapy
veřejné správy; cenové mapy; registr budov a bytů.
Zástupce v Plénu Nemofora: Olga Zámostná (1999-2002, člen Rady), Petr Gabriel (od 2003).
www.smocr.cz
Český statistický úřad (členem od roku 2003)
Hlavní témata: základní registry veřejné správy; registr budov; registr bytů; prostorová statistika;
národní geoportál; metainformační systémy; digitalizace katastrálních map; spolupráce v oblasti
katastru nemovitostí, základní báze geografických dat a internetových mapových služeb.
Zástupcem v Plénu Nemofora je Ing. Zdeňka Udržalová (od 2003).
www.czso.cz
Ministerstvo životního prostředí (členem od roku 2008)
Hlavní témata: transpozice a implementace Směrnice INSPIRE; prostorová data pro modelování;
přesah na data statistická a dálkového průzkumu Země; provoz mapových služeb portálu veřejné
správy; aktivity v oblasti služeb eGovernmentu.
Zástupcem v Plénu Nemofora je ředitel agentury CENIA Ing. Jiří Hradec (od 2008).
www.mzp.cz
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PROFESNÍ PLATFORMA
Česká asociace pro geoinformace (zakládající člen)
Hlavní témata: podpora budování a rozvoje národní geoinformační infrastruktury; spolupráce
s profesními GI organizacemi v Evropě a v ČR; organizování konferencí a seminářů s geoinformační
tématikou; akreditované profesní vzdělávání pro potřeby praxe veřejné správy.
Zástupce CAGI v Plénu Nemofora (vždy zároveň místopředseda Nemofora): předseda CAGI
RNDr. Josef Hojdar (1999-2002), ředitelka CAGI Ing. Eva Pauknerová, CSc. (2002-2006), členové
výboru CAGI Ing. Josef Havaš, MBA (2003-2007), RNDr. Petr Kubíček, CSc. (od 2007).
www.cagi.cz
Asociace realitních kanceláří ČR (zakládající člen)
Hlavní témata: přístup k datovým údajům katastru nemovitostí; tvorba cenových map; registr bytů
a výstupy z něj; komplexní digitalizace KN a přístup k datovým údajům pro laickou veřejnost.
Zástupcem v Plénu Nemofora je viceprezident ARK ČR JUDr. Miroslav Duda (od 1999), na jednáních
jej příležitostně zastupuje Ing. Petr Kohout.
www.arkcr.cz
Česká společnost certifikovaných odhadců majetku (zakládající člen)
Hlavní témata: zpracování metodiky pro tvorbu cenových map, tržní oceňování pozemků
a nemovitostí ve vztahu k zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí; pravidelná účast na
kongresech Mezinárodní federace zeměměřičů FIG.
Zástupcem v Plénu Nemofora je prezident společnosti Ing. Zbyněk Smejkal (od 1999, 1999-2008
člen Rady Nemofora).
www.cscom.cz
Masarykova univerzita Brno (zakládající člen)
Hlavní témata: teoretické, metodologické a aplikační otázky tvorby národní geoinformační
infrastruktury v návaznosti na trendy v zahraničí i u nás; analýza a definice potřeb pro budování
„prostorově založené společnosti“ (spatially enabled society); sběr, správa a dynamická
geovizualizace geodat; metadata; otázky využití kartografie a geoinformatiky ve včasném varování
a krizovém řízení; vzdělávání v oblasti kartografie a geoinformatiky.
Zástupcem v Plénu Nemofora je prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (od 1999).
www.geogr.muni.cz
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Notářská komora ČR (zakládající člen)
Hlavní témata: přístup k informacím v oblasti nemovitostí, pokud jde o: evidenci nemovitostí v KN;
roli notářů při vydávání ověřených výstupů z KN; legislativní procesy; příklady zahraničních řešení;
pohled jiných členů Nemofora.
Zástupce v Plénu Nemofora: JUDr. Miloslav Jindřich (1999-2002), Mgr. Erik Mrzena (2002-2003),
JUDr. Lucie Vaňková (2003-2009), Mgr. Robert Procházka (od 2009).
www.nkcr.cz
Sdružení správců sítí východních Čech (zakládající člen)
Hlavní témata: tvorba a správa referenčních mapových podkladů; standardy a systémy digitálních
technických map; integrace dat státní správy, samosprávy a vlastníků technické infrastruktury;
optimalizace procesů územního plánování; zjednodušení přístupu veřejnosti k datům technické
infrastruktury; portálová řešení pro reciproční přístup k datům; webové mapové služby.
Zástupcem v Plénu Nemofora je koordinátor sdružení Ing. Ivo Vodehnal (od 1999).
www.geostore.cz/jdtm-vc/gsweb
Komora geodetů a kartografů (členem od roku 2000)
Hlavní témata: digitalizace katastrálních map; digitální technické mapy měst a obcí; digitální mapa
veřejné správy; pozemkové úpravy; spolupráce s ČÚZK, MMR, Svazem měst a obcí ČR a dalšími
členy Nemofora; legislativa oboru geodézie a kartografie.
Zástupce v Plénu Nemofora: Ing. Ivan Kříž (2000-2007), Ing. Milan Kocáb, MBA (od 2007).
www.kgk.cz
Svaz vlastníků půdy v ČR (členem od roku 2000)
Hlavní témata: náprava křivd vlastníkům půdy z období let násilné kolektivizace venkova, naplnění
obsahu vlastnického práva, podpora pozemkových úprav, rozvoj trhu s půdou.
Zástupcem v Plénu Nemofora je předseda Ing. František Janda (od 2000).
www.svazvlastnikupudy.cz
Sdružení pro dopravní telematiku (členem od roku 2003)
Hlavní témata: národní geoinformační infrastruktura, resp. prostorová identifikace v základních
registrech ISVS ve vazbě na oblast dopravní telematiky a implementaci ITS produktů a služeb.
Zástupcem v Plénu Nemofora je Ing. Jiří Jindra (od 2003).
www.sdt.cz
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Sdružení správců sítí středních Čech (členem od roku 2000)
Hlavní témata: tvorba a správa referenčních mapových podkladů; standardy a systémy digitálních
technických map; integrace dat státní správy, samosprávy a vlastníků technické infrastruktury;
optimalizace procesů územního plánování; zjednodušení přístupu veřejnosti k datům technické
infrastruktury; portálová řešení pro reciproční přístup k datům; webové mapové služby.
Zástupce v Plénu Nemofora: Jaroslav Polák (2000-2007), Ing. Jiří Lagner (od 2008).
www.geostore.cz/jdtm-stc/gsweb
Západočeská univerzita v Plzni (členem od roku 2000)
Hlavní témata: sběr, zpracování a poskytování základních geodat; dostupnost geodat a geoinformací;
datové modelování; modernizace geodetických základů na našem území; laserové skenování a nový
výškopis ČR; ortofotografické zobrazení ČR; digitalizace katastrálních map; digitální mapa veřejné
správy; webové mapové služby; územně analytické podklady a územně plánovací dokumentace;
výuka a vzdělávání v oblastech IT a GIS.
Zástupcem v Plénu Nemofora je doc. Ing. Václav Čada, CSc. (od 2000).
www.gis.zcu.cz

Velmi ráda bych touto cestou poděkovala všem členům,
spolupracovníkům podporovatelům a příznivcům Nemofora
za dlouholetou spolupráci. Jsem přesvědčena, že o odborném
přínosu tohoto jedinečného sdružení není pochyb a že je dobrým
příkladem fungující spolupráce. Je příjemné vědět, že Nemoforum
je dobře známé i v zahraničí, o čemž jsem se mohla osobně
přesvědčit.
Přeji Nemoforu i nadále úspěšnou konstelaci, která jej doposud
provázela.
Ing. Veronika Nedvědová
předsedkyně Nemofora
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