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Abstrakt
Česká platforma pro diskusi a spolupráci v oblasti geoinformací nazvaná Nemoforum byla založena v roce 1999 v rámci
EU Phare projektu pro Český úřad zeměměřický a katastrální na základě doporučení zahraničních expertů, působících
koncem 90. let v České republice. Článek popisuje vznik Nemofora a jeho další vývoj, během nějž bylo uspořádáno mnoho
podnětných akcí k různým aspektům vytváření národní infrastruktury pro prostorové informace.
Discussion Platform Nemoforum – Twenty Years of Activity
Abstract
Czech platform for discussion and cooperation in the field of geoinformation called Nemoforum was established in 1999
within the EU Phare project for the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre based on recommendations of
international experts working at the end of 90s in the Czech Republic. The article describes the Nemoforum inception and
its further development, during which many stimulating events have been organized on various aspects of national spatial
information infrastructure creation.
Keywords: land policy, geoinformation, real estate cadastre, public administration, spatial information infrastructure,
international cooperation

1. Úvod
V říjnu 2019 uplynulo dvacet let od založení sdružení
Nemoforum, platformy pro diskusi a spolupráci v oblasti
informací o nemovitostech a území, resp. geoinformací.
V následujícím textu je popsán vznik a vývoj Nemofora
z pohledu autorky jako přímé účastnice příprav, založení
i dvacetileté činnosti sdružení. Od listopadu 1996 pracovala částečnou kapacitou jako asistentka zahraničních manažerů evropských projektů pro Český úřad zeměměřický
a katastrální (ČÚZK), v případě potřeby i jako tlumočnice
při četných pracovních jednáních, a od počátku působí
v sekretariátu Nemofora. Za dvě desetiletí činnosti uspořádalo sdružení řadu podnětných akcí, podstatně zvýšilo
počet členských institucí a vešlo do povědomí odborné
komunity.

2.

Evropské projekty pro Český úřad zeměměřický
a katastrální

Podnětem pro vznik Nemofora byla inspirace ze zahraničí,
prezentovaná experty působícími ve 2. polovině 90. let
v České republice (ČR). V rámci evropského programu
Phare1), ustaveného jako pomoc zemím střední a východní
Evropy a podpora jejich příprav na vstup do Evropské
unie (EU), byly v ČR realizovány projekty zaměřené na pomoc v období transformace ekonomiky a obnovy demokratické společnosti. Jako řada dalších institucí státní správy byl jedním z příjemců těchto projektů i resort ČÚZK. Ze
1) Program Phare vznikl na základě rozhodnutí evropské Rady ministrů z července 1989
(Council Regulation No. 3906/89). Evropská unie (tehdy ještě pod názvem Evropské
společenství) tak reagovala na politické změny, které proběhly v Polsku a Maďarsku
(angl. Poland and Hungary: Action for the Reconstruction of the Economy). Po
politických změnách i v ostatních zemích komunistického bloku byla pomoc v rámci
programu Phare rozšířena i na další země střední a východní Evropy.

strany ČÚZK byl koordinátorem zahraničních projektů Vít
Suchánek, ředitel odboru informatiky, nově zřízeného v říjnu 1996 [1]. Se zahraničními experty spolupracovalo jak
tehdejší vedení ČÚZK (předseda Jiří Šíma, místopředseda
Karel Večeře) a Zeměměřického úřadu (ředitel Jiří Černohorský), tak i řada odborníků z obou institucí a dalších
resortních pracovišť.
V období od října 1996 do května 1998 probíhal EU Phare
projekt Consultancy for Surveying, Mapping and Cadastre
(CZ 9402-02 Technical Assistance to the Czech Office for
Surveying, Mapping and Cadastre), který zajišťovala dánská společnost Kampsax Geoplan. Projektový tým byl
vpravdě mezinárodní: v Praze jej vedl Richard Baldwin
z Velké Británie, manažerem projektu za poskytovatele byl
Lars Lauridsen ze společnosti Kampsax Geoplan. Kancelář
projektu sídlila v tehdejších prostorách Zeměměřického
úřadu, v budově na Arbesově nám. 4 na pražském Smíchově. Projekt byl orientován na technickou pomoc pracovištím resortu ČÚZK (dodávka plotrů, grafických stanic,
fotogrammetrického skeneru a počítačového kartografického systému), i na konzultační a expertní podporu. Do
několika témat se zapojili další odborníci, kteří se střídali
na kratších pobytech v Praze – např. Stig Enemark z Univerzity v Aalborgu (DK), Theo Bogaerts z Univerzity v Delftu
(NL), Chrit Lemmen z ITC Enschede (NL), Peter Dale z University of London (UK) a další. Někteří zahraniční experti
působili ve více zemích střední a východní Evropy a jejich
poznatky posloužily následně ke zpracování srovnávacích
studií či odborných článků, zejména k tématice přechodu
na tržní principy v oblasti nemovitostí a hospodaření s půdou (např. [2], [3], [4]). V jednom z výstupů tohoto Phare
projektu, ve zprávě R. Baldwina na téma pozemkové politiky v ČR [5], bylo zformulováno doporučení ustavit v ČR
fórum pozemkové politiky – „Land Policy Forum“ – jako
platformu, která by poskytovala diskusní a koordinační
základ pro spolupráci veřejné sféry, soukromého sektoru
a univerzitních pracovišť při vytváření koncepce pozem-
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kové politiky a řešení souvisejících problémů v procesu
obnovy demokratických principů. Zárodek vzniku Nemofora byl na světě.
Realizací následného EU Phare projektu Consultancy
for Surveying, Mapping and Cadastre (CZ 9703-02 National Cadastre Policy and Enhanced Cadastre), zahájeného
v září 1998, byla pověřena nizozemská konzultační skupina Kadaster International, součást Agentury pro nizozemský katastr a veřejné registry (The Netherlands Cadastre and Public Registers Agency). Vedoucím projektového týmu byl Jan Polman, manažerem ze strany poskytovatele Karel Welter. Kancelář projektu využívala místnosti v dnes již neexistujícím objektu2) Novomlýnská 7
v Praze 1, kde byla v té době dislokována část Zeměměřického úřadu. Po otevření nové budovy Zeměměřických
a katastrálních úřadů se kancelář koncem roku 1999 přesunula do pražských Kobylis. Cílem projektu, který trval
do konce dubna 2000, bylo podpořit ČÚZK při vytváření
koncepce národní katastrální politiky a vykonávat poradenskou činnost při tvorbě a zavádění nového Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). V týmu působilo několik zahraničních konzultantů, z řad expertů Kadaster International to byli K. Welter a Hendrik Westerbeek,
dále např. Dave Sharman z Ordnance Survey (Velká Británie),
Ch. Lemmen z ITC Enschede, Bas Kok a Co van Oogen z nizozemské agentury RAVI a další (obr. 1). Angažováni byli i domácí odborníci, mimo resort ČÚZK např. k tématu tvorby
a zavádění ISKN Petr Pražský a Petr Doucek ze společnosti ITG.
Součástí projektových aktivit byl podprojekt Land Policy
Forum, zaměřený na přípravu a založení fóra o pozemkové politice. Přípravné práce probíhaly od podzimu 1998
pod vedením J. Polmana, vedoucím projektu za českou
stranu byl Milan Klimeš ze Spolku zeměměřičů Brno.
Zapojeni byli nizozemští konzultanti C. van Oogen, Cora
Oomen a H. Westerbeek, z domácích pak Hana Machková
z Vysoké školy ekonomické a R. Zimová. Ustavení fóra, pro
nějž byl zvolen název NEMOFORUM (fórum o nemovitostech), proběhlo v říjnu 1999 (blíže v části 3).
Připravovaný model Nemofora byl inspirován koncepcí
nizozemské Rady pro geoinformace RAVI (Dutch Council
for Real Estate Information) [6]. RAVI, ustavená v Nizozemsku v roce 1984 jako nezávislý poradní orgán, sdružovala
koncem 90. let na patnáct veřejných organizací s cílem dosažení uspokojující úrovně geografických informací pro
účely veřejného využití při co nejnižších společenských
nákladech. Organizační uspořádání, zahrnující též více než
30 soukromých subjektů sdružených v Komerční platformě RAVI, umožňovalo rozlišit veřejné a soukromé zájmy
a zároveň zajistit spolupráci mezi veřejnými a soukromými
organizacemi v Nizozemí. Zpočátku pracovala RAVI jako
poradní orgán holandské vlády a byla financována převážně z veřejných zdrojů, později se stala širokou nezávislou koordinační a diskuzní platformou, financovanou především členskou základnou [7]. Pozn.: V roce 2006 byl v Nizozemsku ustaven Výbor pro geoinformace (GI-Board) a nadace GEONOVUM, které převzaly role dřívějších subjektů RAVI
a NCGI (Nationaal Clearinghouse Geo-Informatie) a tím i odpovědnosti za rozvoj v oblasti prostorových informací a implementace evropské směrnice INSPIRE [8].
Po ustavení Nemofora pokračovalo působení agentury
Kadaster International v ČR od května 2001 do května
2002, v rámci PSO3) projektu Support to the Czech Office
2) Dům byl zbořen po povodni roku 2002, na jeho místě vyrostl nový objekt.
3) PSO The Programme for Co-operation with Countries in Central and Eastern Europe – Program spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy.
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for Surveying, Mapping nad Cadastre, financovaného nizozemskou vládou. Projekt, který řídil opět J. Polman ve spolupráci s K. Welterem, měl tři části: registr budov (tým vedl
Robbert Faber), pozemkovou registraci v oblastech s příděly (vedoucí Piet Koenis) a podpora Nemofora (J. Polman).
Pilotní projekty k prvním dvěma tématům probíhaly na
Jindřichohradecku, ve spolupráci s Katastrálním úřadem
v Jindřichově Hradci (ředitel Petr Pospíšil) a dalšími místními úřady – fotografie z pracovní schůzky skupiny k přídělům je na obr. 2. Zapojili se též zástupci Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva financí a Českého statistického
úřadu, realizace projektových prací se účastnili i soukromí
geodeti (Geodetická kancelář Hoška-Komárek). Součástí
projektu k tématu Podpora Nemofora bylo hodnocení
počátečního období existence Nemofora, zpracované na
základě činnosti sdružení i průzkumu mezi členskými institucemi. Prezentace hodnotící zprávy i diskuse k ní proběhly na semináři Nemoforum, který se konal v říjnu 2001.
Bylo konstatováno, že diskusní prostředí přispívá k vzájemné informovanosti i utváření stanovisek a poskytuje
prostor pro komunikaci státních orgánů s profesními uskupeními, asociacemi a vysokými školami. Osvědčila se orientace činnosti na pořádání seminářů k aktuálním tématům.
Byly taktéž pojmenovány některé dosud nedořešené otáz-

Obr. 1 Členové týmu Phare projektu před budovou
v Novomlýnské ul. 7 v Praze 1: zprava Ch. Lemmen, J. Polman,
R. Zimová, K. Welter, další člen týmu Kadaster International,
vpředu H. Westerbeek

Obr. 2 Jednání pracovní skupiny nizozemského projektu,
2001 – v čele stolu J. Polman, od něj vpravo K. Welter,
v tmavém saku P. Koenis, vlevo od čela stolu V. Suchánek,
P. Pospíšil, zády I. Pešl (ZKI v Opavě)
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ky či náměty na zlepšení, jako otázka zajištění finančních
zdrojů pro činnost Nemofora, propagace sdružení mimo
odbornou sféru, vyjasnění a posílení úlohy Nemofora ve
vztahu k ostatním vnějším subjektům, tj. k orgánům státní,
resp. veřejné správy či k Radě vlády pro státní informační
politiku (SIP), rozšíření členské základny o další významné
resorty, apod. [10]. Závěrečný seminář PSO projektu, na
kterém byly prezentovány výsledky obou pilotních projektů, se pod organizační záštitou Nemofora konal v únoru
2002. V rámci aktivit PSO projektu se v dubnu téhož roku
2002 uskutečnila studijní cesta čtyř zástupců Nemofora
do Nizozemska. Během projektu byly tištěny informační
letáky v angličtině a češtině. Na závěr svého působení v ČR
poskytla agentura Kadaster Nemoforu významnou podporu – finanční zdroje formou grantu pro zabezpečení rozvoje činnosti. Částku 1,5 mil. Kč začalo Nemoforum od roku
2003 postupně využívat na úhradu výdajů spojených s činností a propagací, přičemž čerpání financí, spravovaných
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, je řízeno
Radou a schvalováno Plénem sdružení.
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Obr. 3 Přípravný seminář – hovoří H. Nagelhout, naslouchají
(zleva) M. Poelmans, C. van Oogen, P. Polák (ČSGK), B. Kok
a J. Folprecht (MMR)

3. Založení Nemofora a první roky jeho činnosti
Období příprav na ustavení Nemofora využil projektový
tým Kadaster International na vytvoření nezbytných kontaktů se státními orgány v ČR, patřícími k rozhodujícím činitelům v oblasti informací o pozemcích a nemovitostech,
a kontaktování českých poskytovatelů a uživatelů těchto
informací. V dubnu 1999 byl v hotelu Krystal v Praze 6
uspořádán dvoudenní přípravný workshop Nemoforum
– informace – nemovitosti – využití území, s cílem poskytnout informace o možnostech rozvoje geoinformačního prostředí, vyvolat diskusi o podpoře řešení některých
úkolů se vztahem k informacím o nemovitostech a území
a v neposlední řadě vyvolat zájem o myšlenku Nemofora
a podpořit snahy o jeho ustavení. Workshop navštívilo více
než 60 odborníků, včetně expertů z Nizozemska a hosta
z Kanady, z domácích účastníků to byli zástupci asi desítky úřadů státní správy, představitelé okresů a obcí, odborných asociací a svazů, některých profesních komor a vysokých škol a v neposlední řadě též tehdejší poslanci Parlamentu ČR s vazbou na pozemkovou problematiku, Veronika Nedvědová a Milan Ekert. Kromě manažera projektu
J. Polmana na workshopu přednesli příspěvky za nizozemské ministerstvo vnitra Henk Nagelhout a Matt Poelmans,
za RAVI ředitel B. Kok a C. van Oogen (obr. 3). Za českou
stranu v programu vystoupili M. Klimeš za projektový tým
Kadaster International Consultancy (obr. 4), V. Suchánek
z odboru informatiky ČÚZK, předseda České asociace pro
geoinformace Josef Hojdar, a z vedení ČÚZK místopředseda K. Večeře a předseda J. Šíma. Bloky přednesených prezentací byly zaměřeny jak na analýzu současného stavu,
tak na návrh možného řešení v ČR. Součástí workshopu
byla i rozsáhlá diskusní část a formulace návrhu na ustavení Nemofora. Existence mnoha rozdílných požadavků
na informace o nemovitostech a území, potřeba rozvoje
geoinformačního prostředí, jemuž často chybí koordinace
jak uvnitř veřejného sektoru, tak směrem k soukromé sféře,
a dále fakt, že dosud chybí celková politika správy nemovitostí – to byly hlavní důvody pro hledání cesty k podpoře vzájemné spolupráce. Projekt založení Nemofora nalezl
mezi účastníky přípravného semináře (obr. 5) pozitivní
odezvu a byla mimo jiné specifikována potencionální témata pro Nemoforum: příprava celkové politiky správy

Obr. 4 Přípravný seminář – vystoupení M. Klimeše
z projektového týmu k ustavení Nemofora

Obr. 5 Účastníci přípravného semináře – na kraji řady
H. Machková z projektového týmu Nemofora, za ní
J. May (MMR), který se po řadu let aktivně účastnil
jednání Nemofora
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pozemků, registr budov a jeho možné využití, digitalizace
katastrálních map, integrovaný správní a kontrolní systém
podpory zemědělství, podpora trhu nemovitostí a problematika cen nemovitostí, standardizace v oblasti geografických informací [11].
Během několika měsíců roku 1999 byly cíle, struktura
a principy fungování Nemofora diskutovány s potencionálními účastnickými institucemi. Návrh struktury Nemofora vycházel v základních rysech z nizozemského modelu
RAVI (viz část 2) a byl uzpůsoben situaci v ČR. Vzor RAVI se
v Nemoforu odrazil např. v členství notářské komory, vzhledem k roli notářů v procesu aktualizace údajů nizozemského katastru nemovitostí, naopak odlišným způsobem
bylo navrženo financování či právní forma [12]. Při přípravách zakládajícího dokumentu „fóra o nemovitostech a území“ byly podstatnou měrou využity zkušenosti České asociace pro geoinformace, založené v roce 1997. V rámci Phare
projektu bylo vytvořeno též logo Nemofora, používané na
tištěných i elektronických materiálech sdružení.
Založení Nemofora proběhlo na ustavujícím semináři,
který se konal 14. října 1999 v hotelu Praha4) v Praze 6. Seminář zahájil J. Šíma, nizozemské zkušenosti z koordinace
v oblasti informací o pozemcích prezentoval Jaap Bessemer
z agentury Kadaster, ředitel národní zeměměřické služby
Finska Jarmo Ratia promluvil o spolupráci finského veřejného a soukromého sektoru [13] – obr. 6. S kratšími proslovy vystoupilo i několik zástupců zakládajících institucí,
kterých bylo celkem třináct: Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR), Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo zemědělství (MZe), Úřad pro státní informační systém5) (ÚSIS),
Svaz měst a obcí ČR (SMO), Česká asociace pro geoinformace (CAGI), Česká společnost certifikovaných odhadců
majetku (ČSCOM), Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska (ARK), Notářská komora ČR (NK), Masarykova univerzita Brno (MU) a Sdružení správců sítí východních Čech (Správci sítí VČ). Na obr. 7 je záběr do sálu hotelu Praha.
Ustavení Nemofora bylo realizováno podpisem Smlouvy
o sdružení Nemoforum [14]. Plénum Nemofora sdružuje
zástupce členských organizací, přičemž každá z nich jmenuje do Pléna jednoho svého zástupce. Účastníky Nemofora nemohou být fyzické osoby či jednotlivé firmy. Plénum je tvořeno dvěma platformami: Veřejná platforma
sdružuje subjekty ze státní správy a místní samosprávy,
Profesní platforma zahrnuje profesní asociace, svazy, komory, či sdružení a vysoké školy. Činnost Nemofora řídí
Rada, volená na tříleté období. Tvoří ji předseda Nemofora, dva místopředsedové (vždy zároveň ve funkci předsedy Veřejné resp. Profesní platformy) a další členové, stejnou měrou zastupující obě platformy. Do struktury sdružení byla navržena i možnost ustavit k aktuálním tématům
pracovní skupiny, co nichž mohou členské instituce delegovat své zástupce. ČÚZK na ustavujícím semináři slovy
předsedy J. Šímy vznik Nemofora jednoznačně podpořil
a nabídl technické i finanční zajištění sekretariátu sdružení. Fotografie členů nově ustaveného Pléna Nemofora
je na obr. 8.
V prosinci 1999 byla zvolena první Rada Nemofora v následujícím složení: předsedkyně Nemofora Miroslava Matoušová (MV), předseda Veřejné platformy Karel Večeře

4) Hotel byl zbořen v roce 2014, na jeho místě je v současné době park.
5) Úřad pro státní informační systém (ÚSIS) byl zřízen v roce 1996, od roku 2000 byl nahrazen Úřadem pro veřejné informační systémy (ÚVIS), později začleněným do Ministerstva
informatiky.
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Obr. 6 Ustavující seminář – předsedající (zleva) J. Bessemer,
J. Ratia a J. Šíma

Obr. 7 Ustavující seminář Nemofora – zaplněný sál
hotelu Praha
(ČÚZK), předseda Profesní platformy Josef Hojdar (CAGI),
člen Rady za Veřejnou platformu Olga Zámostná (SMO),
člen Rady za Profesní platformu Zbyněk Smejkal (ČSCOM).
M. Matoušová v únoru 2001 odstoupila z funkce předsedkyně Nemofora z důvodu ukončení pracovního poměru
na MV (přešla do Úřadu pro ochranu osobních údajů6)),
vedení Nemofora poté do února 2002 zajišťovali místopředsedové sdružení. Vývoj v oblasti personálního obsazení Rady Nemofora je souhrnně prezentován v části 5. Již
v průběhu roku 2000 přistoupily do Profesní platformy
sdružení další čtyři účastnické organizace: Komora geodetů a kartografů (KGK), Sdružení správců sítí středních
Čech (Správci sítí StřČ), Západočeská univerzita v Plzni
(ZČU) a Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků v ČR
(SVP). Na konci roku 2000 tak mělo Nemoforum 17 členů.
Zástupci účastnických organizací v prosinci 1999 rovněž
schválili čtyři základní témata Nemofora, kterým se sdružení hodlá ve své činnosti věnovat:
• Národní geoinformační infrastruktura (NGII),
• Prostorová identifikace v základních registrech ISVS7),
• Katastr nemovitostí,
• Podpora trhu s nemovitostmi.
6) Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vznikl v roce 2000 transformací dosavadního
odboru ochrany osobních údajů Úřadu pro státní informační systém (ÚSIS).
7) ISVS – Informační systém veřejné správy.
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Obr. 8 Členové Pléna nově vzniklé platformy Nemoforum – zleva: M. Konečný (MU), Z. Smejkal (ČSCOM), J. Hojdar (CAGI),
A. Holmesová (MF), M. Duda (ARK), V. Vávra (ÚSIS), S. Jelen (MZe), O. Zámostná (SMO), K. Večeře (ČÚZK),
M. Jindřich (NK), J. Polman (Kadaster International) a I. Vodehnal (Správci sítí VČ)
Začátkem roku 2000 byly k hlavním tématům Nemofora
ustaveny pracovní skupiny, tvořené odborníky delegovanými členskými institucemi sdružení. Činnost pracovních
skupin probíhala v letech 2000-2001 a byla založena na
dobrovolném zapojení zájemců o danou problematiku.
Pracovní skupina č. 1 Národní geoinformační infrastruktura (NGII) sestavila pod vedením J. Černohorského (ČÚZK)
a J. Hojdara (CAGI) programový dokument, podrobněji popsaný v následujícím odstavci. Pracovní skupina č. 2 Prostorová identifikace v základních registrech ISVS (vedoucí
Z. Havelda, ÚSIS/ÚVIS8)) měla za cíl posouzení studie registru budov/staveb (zpracované ČÚZK) a studie koncepčního řešení prostorové identifikace (ÚVIS), materiály se
však nepodařilo relevantně projednat a zpracovat souhrnné stanovisko. Poměrně intenzivní byla činnost tří podskupin k tématu č. 3 Katastr nemovitostí (vedoucí I. Apfelbeck, CAGI, KGK). V podskupině 3a (V. Čada, CAGI, ZČU)
vznikl Návrh Koncepce katastru nemovitostí ČR, podskupina
3b (Z. Škácha, CAGI, KGK) zpracovala Připomínky k Vyhlášce
ČÚZK o poskytování údajů z KN a poplatcích, a podskupina
3c (T. Babický, CAGI) pak výstup Digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí ČR – Doporučující
závěry. Zaměření výsledných dokumentů se do určité míry
odklonilo od zadání a nepodařilo se je v rámci Nemofora
v plném rozsahu dokončit a prosadit. Podstatný byl deklarovaný důraz na význam digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí jako prioritního úkolu
s širším společenským dopadem. Pracovní skupina č. 4 Podpora trhu s nemovitostmi (vedoucí Z. Smejkal, ČSCOM) se
zabývala dokumenty Návrh metodiky pro tvorbu cenových
map a Návrh na zřízení vyšších znaleckých výborů, které připravila Česká společnost certifikovaných odhadců majetku. V diskusi k těmto dokumentům však nebylo dosaženo
konsenzuálního stanoviska, zejména kvůli výhradám ze
strany některých pracovišť Ministerstva financí [15].

8) Úřad pro veřejné informační systémy – v letech 2000-2007 nástupce zrušeného ÚSIS.

Významným výsledkem prvních let činnosti Nemofora
se stalo vytvoření komplexně pojatého programu rozvoje národní geoinformační infrastruktury pro období
2001-2005, sestaveného pracovní skupinou č. 1 NGII v průběhu roku 2000 a schváleného Plénem Nemofora v dubnu
2001. Specifikace programu NGII České republiky byla v té
době součástí cílů uvedených materiálech Státní informační
politika, Koncepce budování informačních systémů veřejné
správy a Akční plán realizace státní informační politiky do
konce roku 2002, schválených vládou během období 1999
až 2000. Hlavními nositeli aktivit byla Rada vlády ČR pro
státní informační politiku ustavená v říjnu 1998, ÚVIS, ČÚZK
a MV. Záměrem Nemofora bylo přispět k řešení této problematiky sestavením uceleného, široce koncipovaného
a zároveň stručného dokumentu, využitelného při dalších
realizačních krocích. Dokument Národní geoinformační
infrastruktura České republiky – Program rozvoje v letech
2001-2005 [16] je koncipován jako soubor vzájemně provázaných podmínek, které umožňují zajistit a zpřístupnit co
největšímu okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací uživatelsky vhodnou formou při plném využití potenciálu moderních (geo)informačních a komunikačních technologií:
• 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,
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• kvalifikace odborných pracovníků z oblasti geomatiky
a geoinformatiky,
• znalostní úroveň uživatelů z široké veřejnosti umožňující využití nových možností a dostupnosti geodat a geoinformací.
Dokument byl v září 2001 projednán a podpořen tehdejší Radou vlády ČR pro státní informační politiku a přijat
jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu realizace SIP.
Text dokumentu, včetně Úvodního slova místopředsedů
Nemofora E. Pauknerové a K. Večeře, byl v té době publikován v časopisech GEOinformace, Veřejná správa a Geodetický a kartografický obzor, informativní články pak v periodikách Obec a finance a Zeměměřič.

4. Činnost Nemofora v letech 2002 až 2009
V lednu 2002 byl schválen Dodatek ke Smlouvě o sdružení
Nemoforum, podle něhož je možné navrhovat kandidáty na předsedu i z okruhu mimo členy Pléna, resp. mimo
účastnické organizace. Toto ustanovení bylo využito koncem února 2002, kdy byla předsedkyní Nemofora zvolena
V. Nedvědová, poslankyně Parlamentu ČR v období 1998
až 2006. Na studijním pobytu v sekretariátu Nemofora pobývala od února do května 2003 absolventka univerzity
v Amsterdamu Petra Smale, stážistka Kadaster International. Studijní pobyt byl zaměřen na podporu organizační
činnosti a posílení PR aktivit sdružení. Výstupem byly materiály, obsahující doporučení k rozvoji Nemofora a propagaci jeho činnosti.
V květnu 2003 bylo autorskému kolektivu CAGI zadáno
zpracování studie k podmínkám dostupnosti a využitelnosti geodat veřejné správy. Podnět k zadání studie vzešel z diskuse v pracovní skupině č. 1 – NGII, v návaznosti na
zpracovaný programový dokument (viz část 3). Hlavními
autory studie byli Josef Hojdar a Milan Martinek (oba ze
Sdružení TERIS). Zástupcem Nemofora pro jednání s řešitelským kolektivem byl místopředseda Nemofora Oldřich
Pašek (ČÚZK). Cílem analytické studie bylo na základě analýzy současného stavu, potřeb a trendů v ČR a v zahraničí
formulovat návrhy řešení v ČR. Ke zpětné vazbě posloužily
dva workshopy, uspořádané začátkem roku 2004. Studie
Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených
a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR [17]
byla v květnu 2004 dokončena a přijata Plénem Nemofora. Dokument obsahuje dvě hlavní části, analytickou a návrhovou, a závěrečné shrnutí. Součástí studie je rozsáhlý
soubor podkladových materiálů na CD. Autoři v textu prezentují stav problematiky v ČR a popisují i různorodou situaci v zahraničí, která může být inspirací pro další rozvoj
pořizování a využívání geodat a geoinformací. Studie podrobně charakterizuje aspekty, které tuto problematiku ovlivňují, hodnotí je z několika pohledů a nabízí různé varianty
řešení. Po Programu NGII z roku 2001 je Studie druhým významným dokumentem zpracovaným v rámci Nemofora.
V listopadu 2004 se v sále budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 Kobylisích konala konference
5 let Nemofora. Konference se zúčastnil i tehdejší ministr
informatiky V. Mlynář. S prezentacemi vystoupili zahraniční
hosté spojení se vznikem Nemofora: R. Baldwin (obr. 9),
B. Kok a K. Welter (obr. 10). Program zahrnoval 13 prezentací k tehdy aktuálním tématům, jako např. sdílení dat ve
veřejné správě, transpozice směrnice EU o znovuvyužití
informací veřejného sektoru, INSPIRE, podmínky rozvoje
trhu s nemovitostmi.

Obr. 9 Vedoucí projektového týmu Kampsax Geoplan
R. Baldwin na konferenci k 5. výročí Nemofora

Obr. 10 Účastníci konference „5 let Nemofora“ –
v popředí K. Welter a B. Kok
Po počátečních letech, kdy se problematiku definovaných klíčových témat snažily s větším či menším úspěchem řešit ustavené pracovní skupiny, se činnost sdružení
orientovala na pořádání odborných akcí a na vzájemnou
výměnu informací a názorů zástupců členských institucí
na jednáních Pléna a Rady. K vybraným tématům, vyžadujícím cílenější prodebatování, začalo Nemoforum pořádat interní diskusní kulaté stoly. Další využívanou formou
se staly prezentace/přednášky na téma řešené v rámci
některé z členských organizací, které pozvaní odborníci
představí členům Nemofora na jednáních Pléna. Zaměření
aktivit Nemofora logicky reaguje na aktuální témata, která
se v určitém období, v návaznosti na vývoj v ČR, i v Evropě
a ve světě, v oblastech spojených s prostorovými daty objevují a na kterých se zástupci členských organizací shodnou. V prvních letech se na seminářích či konferencích
Nemofora objevují témata z oblasti budování NGII, koncepce katastru nemovitostí v nových podmínkách devadesátých let 20. století, digitalizace katastrálních map,
problematika daně z nemovitostí a oceňování, ochrana
osobních údajů (s účastí první předsedkyně Nemofora
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M. Matoušové, obr. 11) a v roce 2002 i téma povodní a efektivního využití prostorových dat při řešení krizových situací.
Některé akce byly pořádány ve spolupráci s dalšími subjekty mimo Nemoforum. Např. v roce 2004 to byl seminář
k dani z nemovitostí zorganizovaný z podnětu členky Pléna A. Holmesové (MF) spolu s Lincoln Institute of Land Policy z USA, nebo v roce 2006 seminář Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE, ve spolupráci s evropským výzkumným střediskem EC JRC Ispra, kde po několik let působila bývalá místopředsedkyně E. Pauknerová, a s CENIA,
českou informační agenturou životního prostředí působící
v rámci resortu MŽP od roku 2005. Významným bodem
diskusního semináře Jednotné digitální technické mapy
v listopadu 2008 (obr. 12) se stal podpis Memoranda o spolupráci na projektu Digitální mapa veřejné správy za účasti
náměstků ministrů Z. Zajíčka (MV) a R. Bízkové (MŽP).
Desáté výročí Nemofora si sdružení připomnělo na podzim roku 2009 dvěma akcemi, které se konaly v Hotelu Akademie Naháč v Choceradech. Od jara téhož roku probíhaly
ve spolupráci s Kadaster International přípravy účasti Jana
Polmana, který pozvání Nemofora s potěšením přijal – během léta 2009 však bohužel po dlouhé nemoci zemřel
a oslavy výročí se tak konaly bez účasti zakladatele. První
akcí byl společenský večer Deset let Nemofora, 19. 10. 2009,
na který byli pozváni hosté spojení s dosavadní činností
sdružení (obr. 13). Společenský večer zahájily krátké prezentace, shrnující dosavadní vývoj Nemofora, se kterými
vystoupili V. Nedvědová (obr. 14), R. Zimová, P. Kubíček
a K. Štencel. Následující den se uskutečnil seminář Digitální
mapa veřejné správy (DMVS). Přednáškové bloky zahrnovaly prezentace k tématům dosažené úrovně služeb a systémů i koncepce cílového řešení DMVS. V diskusním bloku
měli účastníci možnost klást dotazy zástupcům institucí
zapojených do projektu DMVS, tedy ČÚZK, MV, MZe, MMR,
MŽP, SMO, AK ČR (obr. 15). Přehled akcí v prvních deseti
letech činnosti Nemofora je uveden v tab. 1. Informativní
články o některých akcích byly publikovány v časopisech
(tab. 1, odkaz v závorce). Prezentace ze seminářů pro odbornou veřejnost zveřejňuje Nemoforum na svých webových stránkách.

Obr. 11 První předsedkyně Nemofora M. Matoušová během
semináře k ochraně osobních údajů, 2003
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Obr. 12 Zástupci správců inženýrských sítí na semináři
„Jednotné digitální technické mapy“, 2008 – zleva
J. Lagner a I. Vodehnal

Obr. 13 Účastníci společenského večera
„10 let sdružení Nemoforum“

Obr. 14 „10 let sdružení Nemoforum“ – k programu
hovoří předsedkyně Nemofora V. Nedvědová
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Obr. 15 Seminář „Digitální mapa veřejné správy“, 2009 – moderátoři E. Pauknerová a T. Holenda
zahajují závěrečný diskusní blok
Tab. 1 Přehled akcí Nemofora od založení do konce roku 2009
Rok

Akce

2001

Katastr nemovitostí
Seminář NEMOFORUM

2002

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

2003

Seminář k tématice daně z nemovitostí
Seminář k tématice povodní
Kulatý stůl k základním fondům geodat v Č
ČR
Seminář k problematice ochrany osobních údajů

2004

Seminář k tématu 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 (Geoinformace 4/2005)

2006

Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE (Geoinformace 2/2006)
Kulatý stůl k digitalizaci katastrálních map (GeoBusiness 1/2007)

2007

INSPIRE a metainformace v českém GIS
Seminář k digitalizaci katastrálních map (GeoBusiness 3/2007)
prezentace Mezinárodní oceňovací standardy (D. Smejkal, ČSCOM)

2008

Diskusní seminář k registru bytů (GeoBusiness 5/2008)
Jednotné digitální technické mapy (GeoBusiness 12/2008)
Seminář k digitalizaci katastrálních map (GeoBusiness 3/2009)

2009

Společenský večer: Deset let Nemofora
+ seminář Digitální mapa veřejné správy (obojí GeoBusiness 12/2009)
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5. Změny v Nemoforu, činnost sekretariátu, propagace
Po prvotním nárůstu členské základny v roce 2000 (viz
část 3) pokračovalo rozšiřování Pléna Nemofora získáváním dalších důležitých členů: novými účastnickými organizacemi se v roce 2003 staly Český statistický úřad a Sdružení pro dopravní telematiku. V roce 2007 bylo zrušeno
Ministerstvo informatiky, o rok později se členem Nemofora stalo Ministerstvo životního prostředí. V roce 2012 se
podařilo realizovat přistoupení Asociace krajů ČR a v roce
2019 Ministerstva dopravy. Došlo také k několika spíše formálním změnám: členem Nemofora se stala Asociace podnikatelů v geomatice, která vznikla v roce 2018 transformací Komory geodetů a kartografů, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku působí od roku 2018 pod
názvem Asociace certifikovaných odhadců a u některých
dalších členů došlo k menším úpravám názvu organizace
(např. Svaz vlastníků půdy v ČR). Počet členů Pléna Nemofora se k polovině roku 2020 rozrostl z původních 13 na 22:
členem Pléna je nezávislá předsedkyně, ve Veřejné platformě má svého zástupce 10 institucí a v Profesní platformě 11 členských organizací. Seznam účastnických institucí
je uveden v tab. 2.
Personální změny, ke kterým v Nemoforu čas od času
dochází, souvisejí obvykle se změnami uvnitř členských
institucí. Obsazování pozice člena Pléna je vždy plně v kompetenci členské instituce. Změny v Plénu i Radě Nemofora
jsou uvedeny ve Zprávách o činnosti, dostupných na webu
sdružení, kde je veden i seznam všech, kteří v minulosti
v Nemoforu působili, což je již více než 30 osob. Přehled
obsazení Rady Nemofora podává tab. 3, snímek z jednání
Rady v prostorách ČÚZK je na obr. 16.
Sekretariát Nemofora, v němž od založení sdružení částečnou kapacitou působí autorka článku, má na starost
organizační, komunikační a propagační aktivity sdružení.
Zpočátku byl sekretariát Nemofora spojen s administrativní podporu zahraničních projektů, po jejich skončení působí samostatně, od března 2018 ve sdílených prostorách
poskytnutých Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu.
Sekretariátu byla krátce k dispozici administrativní pracovnice (2003-2004), poté, především při organizačním zajiš-
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Tab. 3 Personální obsazení Rady Nemofora
předsedkyně
Nemofora

Veronika Nedvědová /od 2002/
Miroslava Matoušová /1999-2001/ (MV)

předseda
Veřejné platformy
(ČÚZK)

Karel Štencel /od 2007/
Oldřich Pašek /2002-2006/
Karel Večeře /1999-2002/

předseda
Profesní platformy
(CAGI)

Petr Kubíček /od 2008/
Josef Havaš /2004-2007/
Eva Pauknerová /2002-2003/
Josef Hojdar /1999-2001/

člen Rady
za Veřejnou platformu

Eva Kubátová /od 2011/ (MV)
Tomáš Holenda /2007-2010/ (MV)
Václav Vávra /2002-2006/ (ÚVIS/MI*)
Olga Zámostná /1999-2002/ (SMO)

člen Rady
za Profesní platformu

Václav Čada /od 2008/ (ZČU)
Zbyněk Smejkal /1999-2008/ (ČSCOM)

* Ministerstvo informatiky (MI) bylo zřízeno v roce 2003 a převzalo působnosti ÚVIS a částečně
i jiných centrálních úřadů. Zrušeno bylo v roce 2007, jeho úkoly převzaly Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Obr. 16 Z jednání Rady Nemofora v prostorách ČÚZK, 2018 –
zleva E. Kubátová, K. Štencel, V. Čada, P. Kubíček, R. Zimová

Tab. 2 Účastnické instituce Nemofora – v pořadí podle přistoupení, viz uvedený rok
Veřejná platforma

Profesní platforma

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK, 1999)

Česká asociace pro geoinformace (CAGI, 1999)

Ministerstvo financí (MF, 1999)

Asociace certifikovaných odhadců (ACO/ČSCOM, 1999)

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR, 1999)

Asociace realitních kanceláří ČR (ARK 1999)

Ministerstvo vnitra (MV, 1999)

Notářská komora ČR (NK, 1999)

Ministerstvo zemědělství (MZe, 1999)

Masarykova univerzita Brno (MU, 1999)

Svaz měst a obcí ČR (SMO, 1999)

Sdružení správců sítí východních Čech (Správci sítí VČ, 1999)

Český statistický úřad (ČSÚ, 2003)

Asociace podnikatelů v geomatice (APG/KGK, 2000)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP, 2008)

Sdružení správců sítí středních Čech (Správci sítí StřČ, 2000)

Asociace krajů ČR (AK ČR, 2012)

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU, 2000)

Ministerstvo dopravy (MD, 2019)

Svaz vlastníků půdy v ČR (SVP, 2000)
Sdružení pro dopravní telematiku (SDT, 2003)
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tění akcí Nemofora, příležitostně vypomáhají studentky
oboru Geodézie a kartografie či doktorandky z katedry
geomatiky Fakulty stavební ČVUT. Propagace Nemofora je
koordinována Radou Nemofora a zajišťována sekretariátem a podle možností též dalšími členy Pléna Nemofora.
Informování o aktivitách sdružení a jejich propagace probíhá několika způsoby:
• tištěné informační letáky či brožury – jsou k dispozici
účastníkům akcí Nemofora a členům Pléna pro účely
další propagace; zpočátku byly vydávány v rámci projektů agentury Kadaster International, později příležitostně jako samostatné letáky Nemofora, zejména k výročním akcím sdružení;
• informování o akcích Nemofora na internetu – na webových stránkách členských organizací a na informačních webech www.zememeric.cz, www.geoinformace.cz,
www.geobusiness.cz;
• informování o činnosti Nemofora v tisku, příležitostně
i v jiných médiích – např. v časopisech Geodetický a kartografický obzor (GaKO), Zeměměřič, GeoBusiness či dřívější GeoInfo a Geinformace, Veřejná správa, apod.;
• vedení webových stránek Nemofora v české i anglické
verzi – do června 2003 ve spolupráci s webmasterem
VÚGTK Zdiby, poté jsou informace o Nemoforu dostupné v rámci webu státní správy zeměměřictví a katastru
(www.cuzk.cz/nemoforum).
K pětiletí Nemofora byl v češtině i v angličtině vydán
tištěný leták, k desátému výročí česko-anglická brožura
10 let Nemofora / 10 years of Nemoforum a v roce 2019
pak informační leták 20 let sdružení Nemoforum (obr. 17).
Příležitostně probíhaly prezentace Nemofora na odborných akcích doma či v zahraničí, jako forma podpory informovanosti o české diskusní platformě zejména v mezinárodním prostředí. Z příkladů propagace Nemofora na
akcích v ČR lze uvést mezinárodní konferenci Digital Earth
2003 v Brně [18] nebo workshop INSPIRE a e-Government,
který organizovalo evropské výzkumné centrum EC JRC
Ispra v dubnu 2005 v Praze. Na konferenci Property Tax in
Transition v srpnu 2005, kterou v Praze pořádal International Property Tax Institute ve spolupráci s MF, byl prezentován příspěvek na téma Nemoforum jako zdroj legislativních námětů v oblasti informací o území (V. Nedvědová,
O. Pašek). Prezentace Nemofora zazněla též na akci UNECE
Workshop on Land Administration in the Era of E-society,
konané v říjnu 2006 v Praze (J. Havaš). K účinným formám
propagace Nemofora v zahraničí patřila účast zástupců
Nemofora na odborných akcích, např. na EC GI&GIS Workshopu 2006 v Innsbrucku (poster R. Zimová, J. Havaš) nebo
2007 v Portu (poster společně s CAGI, J. Hiess, R. Zimová).
K propagaci Nemofora přispívají i příležitostná vystoupení
jednotlivých členů Pléna, kteří se v rámci svých pracovních
aktivit účastní zahraničních odborných akcí. Pozitivně je
role Nemofora, zejména v návaznosti na zpracovaný Program NGII 2001-2005, zmíněna v publikaci I. Massera o budování evropských infrastruktur pro prostorová data [19].

6. Druhé desetiletí Nemofora
Podle vývoje v oblastech souvisejících s prostorovými informacemi jsou (od roku 2008) každoročně specifikovány
aktuální zájmové okruhy Nemofora, jejichž garanty jsou
zástupci členských institucí (uvedených dále v závorce)
a k nimž sdružení podle potřeby organizuje semináře a diskuse. K stěžejním tématům druhého desetiletí existence
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Obr. 17 Materiály Nemofora
Nemofora patří téma GeoInfoStrategie (Strategie rozvoje
infrastruktury pro prostorové informace v České republice do
roku 2020) a postup její implementace (garant MV), vývoj
v oblasti vytváření Digitální mapy veřejné správy či konkrétní otázky tvorby digitální technické mapy (MV, Správci sítí, AK). Další důležitá témata, dlouhodobě patřící mezi
zájmové okruhy sdružení, jsou INSPIRE + open data (MŽP),
Finanční problematika, oceňování a standardy (MF, ACO),
Územní plánování a stavební řád (MMR), Pozemkové
úpravy a BPEJ (MZe, ČÚZK) a Vzdělávání v geomatice
(CAGI). V posledních letech se k nim řadí též Prostorové
zaměření a zobrazení objektů + BIM9) (APG) – a Geoinformace ve státní statistické službě (ČSÚ). Na témata Digitalizace a užití katastrálních map nebo Nový katastrální
zákon (ČÚZK) se sdružení zaměřovalo v období, kdy byly
aktuální.
Od roku 2010 přispělo Nemoforum k naplňování svého
poslání uspořádáním další série akcí, ať již seminářů pro
odbornou veřejnost nebo interních přednášek či diskusí
u kulatého stolu (obr. 18, obr. 19). K některým tématům
organizuje akce přímo členská instituce, která má dané téma ve své kompetenci a jeho řešení garantuje. Např. k problematice INSPIRE pořádá pravidelné konference agentura
CENIA. Nově se přikročilo k prezentacím zajímavých studentských prací, které na interních jednáních Nemofora
představují jejich autoři, studenti či absolventi vysokých
škol. Přehled témat akcí Nemofora v letech 2010 až 2019
uvádí tab. 4, s odkazem na článek v odborném časopise
(v závorce).
Dvacáté výročí založení si sdružení připomnělo dvěma
akcemi, uspořádanými 17. a 18. 10. 2019, opět v Hotelu
Akademie Naháč v Choceradech. Společenský večer byl
akcí pro současné a bývalé členy Nemofora, zástupce členských institucí a další hosty spojené se založením a činností
9) Building Information Management.
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Obr. 18 Vystoupení O. Paška na semináři k digitalizaci
katastrálních map, 2010 – vpravo J. Fafejta (KGK)
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Obr. 19 Seminář k zavádění metody BIM v ČR, 2018 –
prezentace L. Svobody z Odborné rady pro BIM

Tab. 4 Akce Nemofora v období 2010-2019
Rok

Akce

2010

Seminář k digitalizaci katastrálních map (Zeměměřič 7+8/2010)
studentská prezentace – D. Řičařová, diplomová práce, ČVUT

2011

Diskusní seminář k tématice cenových map (GeoBusiness 2/2011)
studentská prezentace – J. Jelének, bakalářská práce, UK

2012

Kulatý stůl ke koncepci daně z nemovitostí
Digitální mapa veřejné správy – první kroky, čtyři roky
prezentace k tématu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (J. Škrabal, ČSÚ)

2013

Příprava GeoInfoStrategie (GaKO 3/2013)
Kulatý stůl k úvahám o zdanění inženýrských sítí daní z nemovitostí
Proměny mapy velkého měřítka
Nový katastrální zákon (GaKO 2/2014)
studentská prezentace – I. Bambulová, diplomová práce, ČVUT

2014

Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru
GeoInfoStrategie – Česká republika na startu nové etapy (GaKO 1/2015)
studentská prezentace – V. Hájek a kol., projekt ZČU (vedoucí V. Čada)

2015

Implementace GeoInfoStrategie (GaKO 1/2016)
studentská prezentace – V. Paleček, diplomová práce, MU

2016

Kulatý stůl k zákonu o oceňování
BPEJ a pozemkové úpravy (GaKO 4/2017)

2017

GeoInfoStrategie a TA ČR – Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci
GeoInfoStrategie (GaKO 7/2017)
Kulatý stůl: Role DMVS 2020 Plus v NIPI

2018

Zavádění metody BIM v ČR (GaKO 1/2019)
Modernizace státního mapového díla
studentská prezentace – A. Müller, doktorská disertační práce, ČVUT

2019

Společenský večer: 20 let sdružení Nemoforum
+ Seminář Využijeme šance vybudovat digitální mapu veřejné správy? (obojí GaKO 1/2020)
prezentace k navrženým změnám v přístupu k technickým normám (Z. Veselý, ČAS*)

* Česká agentura pro standardizaci.

sdružení (obr. 20). Po vystoupeních představitelů Nemofora V. Nedvědové, K. Štencla a P. Kubíčka pokračovala
seminární část večera dvěma prezentacemi: K. Brázdil ze
ZÚ hovořil o projektovém záměru nového státního mapového díla ČR a za ČSÚ k tématu sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 a souvisejícím vazbám na prostorová data vy-

stoupili M. Zelený a členka Pléna Z. Udržalová. Vzpomínkou na přípravy a založení sdružení byl příspěvek R. Zimové. Na akci proběhlo slavnostní předání pamětních listů, které Rada věnovala zhruba desítce osobností (obr. 21),
které byly u založení Nemofora a významně přispěly k naplňování jeho poslání.
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Obr. 20 Společenské setkání k 20. výročí Nemofora – záběr do sálu hotelu Akademie Naháč

Obr. 21 Z. Smejkal (ČSCOM/ACO), A. Holmesová (MF)
a Z. Udržalová (ČSÚ) byli mezi těmi, kdo v říjnu 2019
obdrželi pamětní listy Nemofora – předal jim je K. Štencel

Obr. 22 Seminář k DMVS (2019) zahajuje K. Štencel,
připraveni jsou moderátor P. Kubíček
a první prezentující Z. Zajíček (ICT Unie)

Následujícího dne se konal seminář Využijeme šance
vybudovat digitální mapu veřejné správy?, který navázal na dosavadní aktivity Nemofora k tématu DMVS, resp.
DTM (obr. 22). Přednesené příspěvky, jejichž prezentace
jsou na webu Nemofora, byly zaměřeny na problematiku
elektronizace stavebního řízení, DTM krajů a jejich integraci, jednotný výměnný formát DTM, možnosti financování tvorby a správy DTM aj.
V roce 2021 Nemoforum plánuje zorganizovat další seminář k problematice GeoInfoStrategie, jejíž implementace by měla mířit do finále.

teční orientace na „pozemkovou politiku“ se v průběhu let
logicky rozšířila na širší spektrum témat, které lze zahrnout pod pojem „infrastruktura pro prostorové informace“. Nemoforum o svých aktivitách informuje publikováním článků v časopisech, vydáváním vlastních informačních materiálů a prostřednictvím webových stránek
www.cuzk.cz/nemoforum.
Činnost Nemofora je založena na dobrovolné spolupráci
členských organizací, k nimž patří jak instituce státní správy (ministerstva, úřady) a zastoupení samosprávy, tak i profesní asociace, svazy, komory, sdružení a vysoké školy. Sdružení má neformální charakter volné diskusní platformy bez
právní subjektivity. Je vhodné připomenout, že Nemoforum nechce ani nemůže nahrazovat nebo duplikovat činnost legislativně ukotvených subjektů či orgánů, do jejichž
aktivit spadá řešení různých úkolů a kompetencí v oblastech spojených s prostorovými daty – jako je například
koordinační výbor INSPIRE (KOVIN), zřízený při MŽP, nebo
pracovní skupiny či výbory při MV, ustavené k tématu GeoInfoStrategie, budování digitálních technických map, apod.
Počet členských institucí Nemofora se zvýšil z původních
13 na 21. Členské instituce, resp. jimi jmenovaní zástupci, se

7. Shrnutí
Sdružení Nemoforum již více než dvacet let poskytuje
prostor pro diskusi, výměnu názorů a vzájemné informování, pro formulování otázek a hledání odpovědí, pro vznik
užitečných podnětů i odborných/koncepčních materiálů,
pro podporu efektivní spolupráce. Za dobu své existence
uspořádalo několik desítek odborných akcí, přičemž počá-
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do činnosti sdružení zapojují s různou intenzitou, nicméně
lze konstatovat, že většina členů Nemofora nabízené diskusní prostředí vhodným způsobem využívá a podporuje
tak vzájemnou spolupráci při řešení problémů, úkolů i výzev, které se ve sféře prostorových informací objevují. Nemoforum vzniklo krátce před rokem 2000 jako jeden z výstupů evropského projektu pro ČÚZK, a je svým způsobem unikátní, že ve své činnosti i po mnoha letech stále
pokračuje. Zásluhu na tom mají jak zakládající nizozemská agentura Kadaster, tak pokračující podpora ČÚZK a iniciativa členských institucí, i mnozí jednotlivci, kteří ve sdružení působili, dodnes působí nebo se do činnosti Nemofora zapojují. Díky jejich aktivnímu přístupu a podpoře
Nemoforum vybudovalo svoji pozici a má předpoklady ji
i do budoucna dále rozvíjet.
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