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ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ 
Pod sídlištěm 9/1800 

182 11 Praha 8 – Kobylisy 
 
 

V Praze dne 16. října 2015 
         Č.j.: ČÚZK- 15906/2015-1 
 
 
 

Cestovní zpráva 
ze zahraniční pracovní cesty do Srbska 

 
 
 
 
1. Úvodní informace 
 
 
 
a) Vysílající subjekt:       Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
 
 
b) Termín a místo pracovní cesty:    4. až 7. října 2015, Bělehrad 
 
 
 
c) Přesné znění názvu akce:  General Assembly  EuroGeographics 
 
 
 
d) Účastníci cesty:      Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK 
                                   Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel ZÚ 
 
 
 
e) Datum zpracování zprávy:   16. října 2015 
 
 
 
f) Cestovní zprávu schválil dne:                                     ……………………………………… 
               místopředseda  
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2. Časový přehled pracovní cesty 
 
 

04. 10. 2015  přeprava Praha – Bělehrad, ubytování, oficiální přivítání účastníků 

05.- 07. 10. 2015 zasedání General Assembly EuroGeographics a UN GGIM Europe 

07. 10. 2015 přeprava Bělehrad – Praha 

 
 
3. Úvodní informace  
 
EuroGeograhics je asociací evropských národních mapovacích agentur. Účelem asociace je 
sdružit národní mapovací a katastrální organizace a vytvořit prostředí pro diskusi a koordinovanou 
organizaci výstavby evropské geoprostorové infrastruktury s využitím nejpřesnějších, 
autorizovaných a dlouhodobě udržovaných informací a souvisejících služeb, které na národní 
úrovni zajišťují národní mapovací a katastrální organizace. EuroGeographics svými produkty 
a službami podporuje řešení územně orientovaných agend úřadů a organizací Evropské unie. 
Usiluje o reálnou realizaci cílů a úkolů INSPIRE. Současně úzce spolupracuje s UN GGIM, 
zejména s regionálním výborem UN GGIM Europe, organizovanou v rámci OSN.  
 
General Assembly EuroGeographics 2015 se účastnili vrcholní představitelé z 60 evropských 
organizací ze 46 zemí Evropy včetně Ruské federace. Seznam účastníků bude zveřejněn na 
oficiálních webových stránkách EuroGeographics. 
 
4. Program - projednávané otázky 
 
Program zasedání byl rozdělen do 17 časových programových bloků. Komplexní program je 
uveden v příloze této zprávy.  
 
Mezi hlavní odborná témata zasedání patřily:  
 
Strategie EuroGeographics do roku 2020 
 
K tématu byl vypracován a předložen dokument „EuroGeographics' Startegy 2014 – 2020.  
Materiál popisuje základní cíle organizace EuroGeographics.  
 
European Location Framework (ELF)  
Současný stav řešení, identifikovaná rizika řešení, strategie realizace na léta 2015 a 2016 
s výhledem do roku 2020. K tématu byl předložen dokument „Developing a vision for ELF in the 
operational phase“. Dokument je uložen ve složce dokumentů z konference u Ing. Karla Brázdila, 
CSc., ředitele ZÚ a dále v digitální verzi v úložišti dokumentů ZÚ. Hlavní závěry k tématu jsou 
publikovány na webových stránkách ELF.  
 
Bylo konstatováno, že ELF je hlavní pilotní projekt EuroGeographics, ale účastní se ho aktivně 
v současné době pouze 8 států. Projekt se dostává do zpoždění a je tedy ohroženo dosažení cílů 
deklarovaných ve zdůvodnění projektu s vazbami na jeho spolufinancování z evropských zdrojů. 
Z tohoto důvodu EuroGeographics, respektive ELF, předpokládá podstatně zintenzivnit řešení 
projektu. Ještě v tomto roce, a to dne 17. listopadu a 9. prosince a dále předběžně 14. ledna 2016 
budou organizovány odborné workshopy, jejichž cílem je objasnit strategické i technické principy 
řešení projektu a motivovat k intenzivnějšímu přístupu účastnických států k řešení. 
 
Základním principem řešení na úrovni států, respektive národních mapovacích a katastrálních 
agentur je zajistit publikaci a provoz webových služeb dle specifikací ELF. Diskutovány byly 
problémy kompatibility specifikací ELF se specifikacemi INSPIRE. Na zasedání Eurogeographics 
ELF Program Board bylo potvrzeno, že očekávané služby ELF jsou plně kompatibilní se 
specifikacemi INSPIRE verze 4. Státy, které tedy připravují publikaci dat v souladu se 
specifikacemi INSPIRE verze 4, plní i závazky ve vztahu k projektu ELF.  
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Pracovní plán EuroGeographics na rok 2016 
 
K tématu byl publikován materiál „The 2016 Working Plan“. Jádrem plánu je plnění strategických, 
organizačních, technických a legislativních úkolů souvisejících se zabezpečením vývoje ELF. 
Materiál byl předložen ke schválení plenárnímu zasedání EuroGeographics. Materiál byl schválen. 
Je uložen ve složce dokumentů u Ing. Karla Brázdila, CSc., ředitele ZÚ a dále v digitální verzi 
v úložišti dokumentů ZÚ.  
 
Rozpočet EuroGeographics na rok 2016  
 
K tématu byla předložena podrobná zpráva o hospodaření EuroGeographics. Bylo konstatováno, 
že v současné době je EuroGeographics z ekonomického hlediska zdravou organizací. Současně 
ale bylo konstatováno, že budoucí hospodaření bude ovlivněno potřebou zajišťovat a financovat 
provoz ELF, zejména Geoportálu ELF. Současně byl EuroGeographics požádán UN GGIM o 
zajišťování funkce sekretariátu pro UN GGIM. S ohledem na tyto skutečnosti byl předložen návrh 
na zvýšení národních příspěvků. Návrh byl schválen. Pro ČR se zvyšují příspěvky cca o 3,6 %, tj. 
o 401,- EURO. Na druhou stranu výhodou pro ČR je, že data a informace ČÚZK, respektive ZÚ 
budou publikována na úrovni EU. Zvýší se tím jednak užívání informací o ČR na úrovni orgánů a 
organizací EU a jednak vzniká potenciál pro komerční uplatnění českých dat v evropském 
komerčním prostředí, a tím se zvyšuje i pravděpodobnost zvýšení příjmů ČR v této oblasti.  
Participace současně zvyšuje konkurenceschopnost ČR v této odborné oblasti.  
 
Diskuse u kulatých stolů 
 
V rámci konference byla organizována řízená diskuse na hlavní témata EuroGeographics včetně 
vlivů na politiky EU. Z diskuse byl pořízen „Directors Generals' Knowledge Exchange Network 
2015 – Summary of introductary presentation“, koncentrovaný zápis, který shrnuje hlavní závěry a 
přístupy ke stanoveným diskusním otázkám. Materiál je opět uložen u Ing. Karla Brázdila, CSc. 
v dokumentaci ke služební cestě a současně je v digitální podobě publikován na úložišti 
dokumentů ZÚ. 
 
  
UN Global Geospatial Information Management (UN GGIM) - Europe 
 
V rámci UN GGIM jsou řešeny strategické záměry rozvinutí, respektive definice globálního 
(celosvětového) geodetického referenčního systému a definice základní sady geografických dat, 
kdy se předpokládá podněcovat rozvojové státy k přispívání, respektive k vytváření unifikované 
základní sady geografických informací. Cílem UN GGIM je zajištění celosvětového pokrytí 
základními sadami geografických informací. Tento cíl je velmi dlouhodobou strategickou aktivitou 
Ekonomického koncilu OSN. UN GGIM je rozdělen na pět regionálních skupin, od kterých se 
předpokládá organizace opatření ke splnění uvedeného cíle v rámci příslušného regionu. Pro 
jednání UN GGIM - Europe byl připraven a schválen „2015 – 2018 Work Plan“. Dokument je 
uložen u Ing. Brázdila a v úložišti dokumentů ZÚ.   
 
 
5. Technická dokumentace 
 
Technická dokumentace je uložena v digitální podobě na úložišti digitálních dokumentů ZÚ. 
V případě potřeby zpřístupnit tyto dokumenty mimo ZÚ, kontaktujte prosím Ing. Karla Brázdila, 
CSc. – karel.brazdil@cuzk.cz.  
 
 
6. Závěr z cesty a doporučení k využití poznatků 
 
Konference významně přispěla k poznání evropských a OSN záměrů rozvoje globální 
(celosvětové) geoprostorové infrastruktury. Poznatky budou využity při formování koncepčních 
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záměrů rozvoje zeměměřictví v České republice s cílem udržet úroveň českého zeměměřictví na 
srovnatelné úrovni s vyspělými zeměmi a přispívat k prosazování politik EU v této odborné oblasti. 
 
Doporučuje se zajistit účast specialistky Ing. Pauknerové, CSc. (ČÚZK) na workshopech ELF 
uvedených výše.  
      
 
 
Zpracovali: Ing. Karel Brázdil, CSc.   
 Ing. Karel Večeře                                                               


