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 GISTR jako šance 

 identifikace klíčových 

problémů a navržení 

správného řešení 

 

 GISTR jako výzva 

 nepromarnit tuto šanci 

 
„Na složité otázky existují jednoduché, všem 

srozumitelné, ale nesprávné odpovědi“ 



 člen 3 pracovních skupin    

v rámci tvorby GISTR 

 zkušenosti s tvorbou 

koncepce GIS subjektů VS 

 zkušenosti s daty/  

/datovými modely   



 Vztah veřejné správy a 

privátní sféry 

 NaSaPO – vybrané 

problémové okruhy 

 Legislativa 

 



Vztahy klíčových skupin 

(nejen) na poli 

geoinformatiky 

 

 vztahy VS-PS v principu 

korektní a standardní 

 vztah ČÚZK a části 

geodetických firem napjatý  

 



Vztahy klíčových skupin 

(nejen) na poli 

geoinformatiky 

 

 

představa o druhé straně 

představa části 

firem o ČÚZK 

představa části 

ČÚZK o firmách 



Vztahy klíčových skupin 

(nejen) na poli 

geoinformatiky 

 

 

vnímání sebe sama 

jak se vidí 

VS sama 

jak se vidí 

PS sama 



Geoinfostrategie jako nástroj 
pro win-win vztahy 

 

 VS a PS přiměřeně otevřeně 
deklarují své zájmy 

 v rámci GISTR jsou vymezena 
základní „hrací pole“ 

 o místo (GI) „na slunci“ se usiluje 
zčásti společně  

  

 „Realizace GISTR = příležitost pro VS i PS“ 



 NaSaPO = absolutní 

základ GISTR  

 rozumně minimální 

obsah 

 sada základních 

referenčních 3D geodat 

nejvyšší kvality 

„NaSaPO nemohou být všechna  

geodata, geodata nejsou jen NaSaPO“ 



 sjednocení stavu           

„de jure“ a „de facto“  

 správa 

 financování 

„kdo chce, hledá způsoby,  

kdo nechce, hledá důvody“ 



 princip permanentního 

pokrytí území geodaty 

nejvyšší dostupné kvality  

„NaSaPO nemohou být všechna  

geodata, geodata nejsou jen NaSaPO“ 

























 specifická 

 obecná 

 zákon č.137/2006,  

     o veřejných zakázkách 

 pravidla pro čerpání 

evropských dotací 



 problémy a výzvy k řešení 

 životní cykly projektů 

zásadně narušeny 

 vůči VS celý systém rizikový,      

pro část PS téměř likvidační 

 cíl 

 dobře vymyšlené, vypsané, 

vysoutěžené, zesmluvněné, 

zrealizované a prospěšné 

projekty 



 šance + výzva 

 win-win pro VS i PS 

 prubířský kámen = NaSaPO 

Děkuji za pozornost 

jiri.bradac@tmapy.cz 


