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ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ 
Pod sídlištěm 9/1800 
182 11 Praha 8 – Kobylisy 
 
 

V Praze dne 10. 7. 2015 
Č. j.: ČÚZK - 10217/2015-24  

 
 
Cestovní zpráva 
ze zahraniční služební cesty do Rakouska 
 
 
 
 
1. Úvodní informace 
 
a) Vysílající subjekt      Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
 
 
b) Termín a místo pracovní cesty  17. 6. - 19. 6. 2015, Vídeň, Rakousko 
 
 
 
c) Přesné znění názvu akce  Eurogeographics ELF Programme Board 

(EG ELF PB) Meeting  
 
 
 
d) Účastníci cesty     Ing. Eva Pauknerová, CSc. 
 
 
 
e) Datum zpracování zprávy    26. 6. 2015 
    Doplnění na základě návazných dokumentů 10. 7. 2015 
 
 
 
f) Cestovní zprávu schválil dne   ……….………………………… 

předseda ČÚZK 
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2.  Časový přehled pracovní cesty 
 

17. 6. 2015 Odjezd autobusem z Prahy v 15:30, příjezd do Vídně s půlhodinovým 
zpožděním ve 20:30.  Přejezd MHD do hotelu Tabor. 

18. 6.  Od 10 do 18:30 účast na jednání EG ELF PG v budově BEV. 

19. 6.    Od 8 do 15:30 účast na jednání EG ELF PG a se zástupci ELF v budově BEV 

19. 6. 2015 Odjezd autobusem z Vídně v 16:40, příjezd do Prahy ve 21:00.  
 
3. Program - projednávané otázky 
 
Programový výbor EuroGeographics pro udržitelnost European Location Framework (EG 
ELF PB) byl ustaven na jaře 2015 s následující působností.  

Hlavním účelem EG ELF PB je zajišťovat podporu pro rozhodování řídícího výboru EuroGeographics (EG MB), 
tzn. připravovat podklady pro rozhodování o kritických problémech a prezentovat tyto problémy vzhledem ke 
všem strategických otázkách ELF. Strategickými otázkami se rozumí: právní forma poskytování ELF, zajištění 
zdrojů a financování, udržitelnost, kvalita služeb, portfolio služeb a produktů, související analýzy rizik. (Přitom EG 
jako reprezentatnt mapovacích a katastrálních úřadů/agentur – NMCA, zohledňuje, že praktické naplnění vize 
ELF závisí rovněž na zdrojích a právním rámci jednotlivých, resp. vyžaduje čas pro jejich zajištění.) 

Pro udržitelnost ELF jsou stanoveny dvě priority:  
⁻ úspěšně splnit úkoly vedoucí k zahájení služeb (udržitelná technická řešení i udržitelný obchodní plán);  
⁻ zajistit provoz a garantovat stálou kvalitu služeb (při značném nárůstu uživatelských požadavků a v soutěži s 

velkými společnostmi při zjednodušování a zlevňování přístupu k datům v důsledku právních předpisů PSI a 
INSPIRE).  

Předpokládá se, že do konce roku 2018 bude práce v EG ELF PB vyžadovat průběžné 
nasazení; pozdějí by mělo jít o standardizovanou činnost. Většina projednávaných otázek 
je/bude v neveřejném režimu, členy EG ELF PB proto mohou být pouze zaměstnanci NMCA.      

 
První zasedání výboru zorganizoval sekretariát EuroGeographics ve Vídni. Hostitelskou 
organizací byl rakouský Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV). Jednání řídil 
předseda EG ELF PB – W. Hoffmann.   

 

Dvoudenní akce probíhala v prostorách BEV. Zasedání se na základě pozvání zúčastnilo 

sedm z osmi členů EG ELF PG. Resort ČÚZK zastupovala E. Pauknerová. 
 
Jednání bylo ukončeno 19. 6. ve 14:30 hodin. Do 15:30 hodin následovala neformální debata 
s předsedou EG ELF PB a D. Lovellem, dosavadním výkonným ředitelem EG, a L. Aslesen.  

Příští zasedání EG ELF PG se uskuteční 2. září v Bruselu za účasti nového ředitele EG. 
 
4. Průběh cesty – obsah zajímavých příspěvků; osoby, se kterými bylo jednáno 

Ve čtvrtek dopoledne W. Hoffmann uvítal členy EG ELF PG jménem hostitelské organizace a 
jako předsedající uvedl cíl jednání, připomenul účel zřízení EG ELF PG a navrhl drobné 
organizační úpravy programu.  

D. Lovell prezentoval nejprve výsledky studie o požadavcích uživatelů zpracované 
společností ConsultingWhere a následně L. Aslesen (vedoucí ELF WP9) představila 
poznatky a návrhy obchodního modelu na základě práce WP9. Ukázala nový harmonogram 
ELF odlišující fáze interního a externího testování. Po jednotlivých vystoupeních probíhaly 
diskuse účastníků a výměna zkušeností různých NMCA.   

Po obědě A. Jakobsson (technický koordinátor ELF) informoval o existujících a 
připravovaných službách a o architektuře ELF. Část odpoledního programu byla věnována 
debatě o rámcových podmínkách a o konkurenčních aktivitách (komerčních; ale především o 
pozici ELF vůči dalším projektům a aktivitám Evropské komise atp., např. EULF v gesci EC 

http://www.bev.gv.at/
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JRC, CORDA v gesci EEA aj.). Diskutována byla připravenost služeb a dat ELF z hlediska 
současného/budoucího očekávání uživatelů (podrobná bezešvá data) a nabídek konkurence.  

V závěru prvního dne W. Hoffmann shrnul hlavní poznatky. 

Vzhledem k značnému rozsahu projednávaných otázek byl program druhého dne zahájen už 
v 8 hodin. D. Lovell prezentoval odhad finanční náročnosti budoucího provozování ELF a 
porovnal různé možnosti financování (poplatky a licence; financování z fondů EK aj., členské 
příspěvky a jejich možná výše). 

Po diskusi D. Lovell představil čtyři zvažované organizační modely. Následně byly 
debatovány související příležitosti a rizika jednotlivých variant modelů. 

V reakci na diskuse prvního dne E. Pauknerová připravila krátkou prezentaci. Přirovnala 
rozsah a dopady změn, které v současnosti probíhají ve způsobu správy, sdílení a 
poskytování dat institucí, k historickým změnám v druhé polovině 19. století, kdy docházelo 
k rušení středověkých hradeb měst a k budování sítě železnic. Ve výsledku tehdy došlo ke 
značným změnám území v přímém i přeneseném smyslu. Spolu s otevřením nových 
možností pro podnikání i poznávání došlo během krátké doby i k podstatným změnám rolí. 
Doporučila při strategickém plánování věnovat pozornost „nově vznikajícímu teritoriu“ a 
rozboru ohrožených/zanikajících úkolů NMCA, plánovat potenciální nové úkoly/role NMCA.   

Poslední programový blok byl věnován formulování závěrů a doporučení pro EG MB, ale 
také směrem k řídícímu výboru projektu ELF a k NMCA, která se na projektu podílejí nebo 
nově podílet budou. Celkem bylo popsáno 14 rizik, vytipováno téměř 40 možných dopadů a 
navrženo přes 40 možných opatření. Pro EG MB bylo koncipováno 10 doporučení, z nichž 
část se vztahuje ke dvěma nebo více rizikům. 

Směrem k EG MB i jednotlivým NMCA bylo zdůrazněno, že následující měsíce budou 
kritické pro naplnění úkolů projektu, tzn. pro zajištění funkčnosti jeho služeb a prezentaci 
věrohodných dat.  Bez účinně zorganizované spolupráce mezi účastníky projektu a dobře 
připraveného a důsledného testování by bylo ohroženo jak včasné dodání funkčních výstupů 
projektu ELF, tak kredit EG i NMCA. 

Podrobný zápis ze zasedání pro potřeby EG prováděla P. Sokáčová (sekretariát EG). 

Mimo zasedání PB jednala E. Pauknerová s L. Aslesen (vedoucí ELF WP9) o sporných 
formulacích v návrhu smlouvy mezi EG a CUZK o podmínkách poskytování dat resortu v 
rámci ELF pro vývojáře aplikací a hodnotitele.  
 
 
5. Technická dokumentace – přiložit nebo odkaz, kde je k nalezení 
 
Východiskem pro jednání byly následující dokumenty: 

Draft of the Business Model 
Copernicus Reference Data Access Node Concept paper V.1.0 
Presentation of A. Coote from 8.5.2015: Customer Requirements and Market Analysis 
Presentation ELF Product and Services 
Presentation ELF Pricing and Licensing 
Terms of Reference for the EG ELF PB 
ELF Technical Review 
Progress Report Year 2 

 
Závěry jednání byly následně shrnuty v Přehledu rizik, možných dopadů, souvisejících 
opatření a doporučení pro řídící výbor EuroGeographics (Risks, Possible Consequences, 
Possible Measures, Recommendations to EG MB).  
Část navržených opatření byla promítnuta do nového výstupu projektu: ELF Deliverable 9.5 - 
Preliminary description of a policy for a sustainable ELF. 

Uvedené podklady i návazné dokumenty jsou k dispozici u E. Pauknerové. 
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Seznam zkratek: 

ČR   Česká republika 
EC   Evropská komise  
EG  EuroGeographics 
JRC    Společné výzkumné centrum Evropské komise  
EEA    Evropská agentura životního prostředí 
EG  Eurogeographics 
ELF  European Location Framework (evropský projekt podpořený programem CIP) 
EU  Evropská unie 
EULF   European Union Location Framework (akce programu ISA)  
INSPIRE infrastruktura pro prostorové informace v EU 
ISA  Interoperability Solutions for European Public Administrations 
MB  řídící výbor (management board) 
NMCA   národní mapovací a katastrální úřad/agentura 
PB  programový výbor (programme board) 
PSI  Směrnice EU PSI, o poskytování informací veřejné správy 
SIS WG  pracovní skupina při EC zaměřená na prostorové informace a systémy 

 
6. Závěr z cesty a doporučení k využití poznatků 
 
Jednání proběhlo v souladu s cíli a působnostmi stanovenými pro EG ELF PB. Na základě 
dostupných podkladů byl posouzen stav projektu ELF a zváženy okolnosti, které realizaci 
projektu a udržitelný provoz a rozvoj mohou ovlivnit. Byl pojmenován soubor rizik a možných 
dopadů, byla koncipována možná opatření a shrnuto 10 doporučení pro EG MB, z nichž 4 
byla označena jako prioritní pro rok 2015. (Všechna se týkají včasného dokončení projektu a 
zajištění kvalitních dat a služeb potřebných pro naplnění záměrů projektu ELF.)  

Část opatření se následně podařilo v ELF WP9 vtělit do nového projektového výstupu D 9.5.  

Od srpna 2015 budou účinné požadavky nové směrnice PSI. Ze strany resortu je třeba 
ověřit, zda její transpozice v ČR ovlivňuje způsob poskytování dat a informací resortu, 
případně zajistit implementaci vyplývajících opatření. 

Do návrhu smlouvy mezi EG a CUZK o poskytování dat resortu v rámci ELF má resort místo 
sporných podmínek pro vývojáře aplikací a hodnotitele doplnit své návrhy formulací a 
omezení (týká se hlavně produktů ZÚ). Po projednání dodat podepsanou smlouvu. (Krok je 
naléhavý, protože podmiňuje praktické užití dat v aplikacích, tzn. naplnění zadání projektu.) 
 
Úkoly: 

 

1) Zprostředkovat závěry zasedání vedení resortu 
Termín: červenec 2015    zajistí: Pauknerová 

2) Zprostředkovat poznatky získané na zasedání resortnímu týmu ELF 
Termín: červenec 2015    zajistí: Pauknerová 

3) Zpracovat úpravy smlouvy o poskytování dat resortu v rámci ELF  
Termín: červenec 2015    zajistí: Svatá, zástupci ZÚ 

4) Zpracovat připomínky k ELF dokumentu D 9.5  
Termín: srpen 2015    zajistí: Pauknerová, členové ELF-CUZK 

5) Sledovat a z hlediska ELF analyzovat, příp. připomínkovat záměry a dokumenty 
projednávané v ISA SIS WG  
Termín: září 2015, průběžně   zajistí: Pauknerová 

 
Zpracovala: 
Ing. Eva Pauknerová, CSc.  
 

Vyjádření vedoucího zaměstnance: 


