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Česká spořitelna, a. s.
Centrála České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
info linka: +420 800 207 207
e-mail: csas@csas.cz
www.csas.cz

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná jak na drobné klienty,
tak i na malé a střední firmy, velké korporace, a také na města a obce.
Nezastupitelnou roli hraje také v poskytování služeb v oblas ti finančních trhů.

Hlavní partneři
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Atos IT Solutions and Services, s.r.o
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
e-mail: cz.info@atos.net
www.cz.atos.net

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci s více než 110 000 zaměstnanci
v 73 zemích a ročním obratem ve výši více než € 11 miliard. Evropská jednička
v poskytování cloudových služeb, kybernetické bezpečnosti a výpočetní
techniky s vysokým výkonem poskytuje end-to-end řešení pro Orchestrated
Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications i Digital Workplace. Atos
je celosvětovým partnerem Olympijských a Paralympijských her v oblasti
informačních technologií a působí pod značkami Atos, Atos Syntel a Unify.
Akvizicí společnosti Siemens IT Solutions and Services v říjnu 2010 začal Atos
působit v České republice pod jménem Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Atos v České republice zaměstnává 300 zaměstnanců v Praze, Brně, Ostravě
a Vysokém Mýtě.
Díky vysoké technologické odbornosti a znalostem průmyslových odvětví společnost Atos pracuje s klienty z různých obchodních sektorů jako jsou: finanční
služby, zdravotnictví, výrobní průmysl, média, telekomunikace, energetika, veřejný sektor, doprava, obrana a retailové podniky.
Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních
technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí,
vzdělávání i multikulturních a pluralitních přístupů k výzkumu, které přispívají
k vědeckotechnické excelenci. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům,
zaměstnancům a spolupracovníkům, jakož i členům společností, aby žili,
pracovali a rozvíjeli se udržitelně a s důvěrou v oblast informačních technologií.

Společnost CETIN vlastní a provozuje největší telekomunikační síť pokrývající
celé území České republiky. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez
vazeb na konkrétního poskytovatele. Naší filozofií je princip otevřeného přístupu
k síti za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny operátory.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
tel.: +420 238 461 111
e-mail: info@cetin.cz
www.cetin.cz

Na národní úrovni poskytuje CETIN především služby infrastruktury mobilních
sítí, masové služby pevných sítí (nabídka služeb přístupu k síti, xDSL připojení,
IP TV, hlasové služby), datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových
center. Hlavními odběrateli na českém trhu jsou telekomunikační operátoři
a poskytovatelé internetového připojení.

Společnost Cisco je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku
1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Její zaměstnanci, produkty a partneři
pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a využívat digitální příležitosti zítřka
již dnes.

Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
Karlovo nám. 2097/10, 120 00 Nové Město, Praha
www.cisco.com/cz

Posláním České pošty, s.p., je být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních
služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží tradičními i elektro nickými formami.

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: +240 840 111 244
e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

Česká pošta zajišťuje poskytování univerzálních poštovních služeb a usiluje
o jejich vyšší efektivitu. Její současná činnost je vymezena čtyřmi klíčovými
trendy, které ovlivňují trh a konkurenční prostředí. Jedná se o nové technologie,
změnu způsobu komunikace způsobenou rozmachem internetu, měnící se
potřeby zákazníků a liberalizaci poštovních služeb.
Česká pošta má v úmyslu i nadále úzce spolupracovat se státní správou, a to nejen
prostřednictvím široké sítě svých poboček, ale i novými formami. Za nezbytné
považuje neustálé zlepšování svého obrazu v očích veřejnosti. Při vědomí své
společenské role a sociální odpovědnosti chce zároveň být také atraktivním
zaměstnavatelem.

ICZ a.s. (člen Skupiny ICZ) – dodavatel IT a systémový integrátor pro veřejnou
správu, zdravotnictví, obranu, dopravu, výrobu, logistiku, finance a další.
Disponuje ucelenou a vzájemně provázanou nabídkou řešení a služeb a svým
záběrem pokrývá oblasti specifického aplikačního programového vybavení,
bezpečnosti, komunikace a infrastruktury.

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
tel.: +420 222 271 111
e-mail: marketing@i.cz
www.iczgroup.com

Působí v ČR, SR i zahraničí.

Microsoft s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
www.microsoft.cz

VITA software, s.r.o
Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6
tel.: +420 212 241 549
e-mail: vita@vitasw.cz
www.vitasw.cz

Microsoft (@microsoft_CZ) umožňuje digitální transformaci v éře inteligentního
cloudu a inteligentního internetu věcí. Naší misí je pomoci každému člověku
a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více
než 40 lety – v dubnu roku 1975. Český tým zahájil činnost v roce 1992. V červenci
2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika
a Slovensko. V pražské kanceláři působí také velké vývojové centrum, které se
podílí na vývoji vlajkových produktů jako Dynamics 365 (cloudové řešení pro
řízení vztahů se zákazníky), Microsoft Teams (nástroj pro spolupráci) či Skype
pro spotřebitele.

VITA vytváří software pro správní orgány, zejména pro městské a krajské úřady
a ministerstva. VITA je dominantním dodavatelem softwaru pro stavební úřady,
úřady územního plánování, silniční správní úřady, vodoprávní úřady, vyvlastňovací úřady, orgány na úseku ochrany památek a velmi významným dodavatelem pro
správní orgány řešící přestupky, životní prostředí, dopravní agendy, koordinované
stanovisko a poskytování informací. Dodávaný software je integrován se spisovou službou, ekonomickým systémem, geografickým informačním systémem,
identity managementem, portálem občana i portálem úředníka. Samozřejmě
je integrován s celostátními informačními systémy ISZR, ISDS, ISEP, ČSÚ atd.
Dodávaný software je v souladu s legislativou, vyniká vysokou kvalitou a je významným pomocníkem úředníků.

Partneři
konference ISSS 2020 „Nové perspektivy“

ALEF Distribution CZ, s.r.o.
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8
tel.: +420 602 578 443
e-mail: cz-sales@alef.com
www.alef.com

V ALEF řešíme 5 základních dynamických rozvojových oblastí – Security,
Automatizace/Digitalizace, On-Premise/Cloud Datacenter, Collaboration
a Training Center. Specializujeme se na poskytování kvalitních poradenských
a vzdělávacích služeb. Jsme firma s vysokou technickou specializací a rozsáhlými zkušenostmi z implementací a řízení provozu. Navrhneme Vám konkrétní
řešení dle potřeby na míru.
Neváhejte nás kontaktovat na cz-sales@alef.com

Asseco Central Europe, a. s.
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 292 500
e-mail: sales@asseco-ce.com
https://ce.asseco.com

Společnost Asseco Central Europe (CZ) se stala členem skupiny Asseco v lednu
2007. Patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb
v oblasti informačních technologií v České republice. Realizuje náročné projekty
jak pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu. Má dlouholeté
zkušenosti s integračními a konzultačními projekty, kde klade silný důraz na
moderní architekturu informačních systémů a bezpečnost. V oblasti veřejné
správy si v posledních letech vybudovala pozici preferovaného dodavatele
klíčových informačních systémů státu (základní a veřejné registry, moderní
portálová řešení orientovaná na potřeby občana) a je stejně uznávaným
partnerem pro tvorbu strategií rozvoje digitalizace státních agend (eGovernment,
eHealth). Pro své zákazníky je stabilním partnerem, který pomáhá řešit všechny
procesy spojené s rozsáhlou oblastí informačních technologií. Tato oblast
zahrnuje specializované aplikace vyvíjené na míru, geoinformační systémy, ECM
či BI řešení pro podporu řídících a rozhodovacích procesů, řešení pro Smart
city i IT infrastrukturu, zálohování, virtualizaci serverů a desktopů. Pro finanční
instituce a subjekty kapitálového trhu například dodává portály, systémy pro
elektronické bankovnictví, systémy založené na čipových kartách a jiné.

AUTOCONT je česká soukromá společnost, která přes 25 let na českém a slovenském trhu úspěšně zavádí a provozuje užitečné informační technologie.
Zaměřuje se na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu
a státní správu.

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
tel.: +420 910 971 111
e-mail: obchod@autocont.cz
www.autocont.cz

Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé sledování
potřeb zákazníků a v neposlední řadě i promyšlená vnitřní organizace firmy – to
vše přispělo k tomu, že je AUTOCONT v současné době největším a nejvýznamnějším českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií v České
a Slovenské republice.

DXC Technology pomáhá zákazníkům prosperovat ze změny přinášené digitalizací diferencovanými oborovými řešeními v celé šíři podnikových technologií.

DXC Technology Czech Republic s.r.o.
Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 781 300
e-mail: info.czech@dxc.com
www.dxc.technology

GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 309 136
e-mail: gordic@gordic.cz
www.gordic.cz

GORDIC spol. s r.o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních
systémů. V činnosti společnosti se protínají oblasti komplexních softwarových
řešení pro veřejný sektor a bankovnictví, kybernetické bezpečnosti a Internetu
věcí. GORDIC pomáhá více než 6 000 zákazníků veřejné správy s vedením
ekonomiky, spisové služby nebo správních agend. Spolupracuje s městy a regiony při naplňování jejich vizí Smart Cities&Regions. Prostřednictvím platformy
Gordic CyberSec pomáhá organizacím se zajištěním kybernetické bezpečnosti
a ochrany osobních údajů dle ZoKB, GDPR a další legislativy. K tomu využívá
vlastní sofistikované nástroje a odborné služby. Portfolio možností i nabízených
řešení rozšiřují dceřiné firmy HDL (technologie pro chytré budovy) a MyMight
(integrační platforma pro IoT).

S&T CZ s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 296 538 111
e-mail: info@sntcz.cz
www.sntcz.cz

S&T CZ, člen nadnárodní skupiny S&T Group se sídlem v rakouském Linci, je
jedním z největších systémových integrátorů v České republice. Patří mezi
ověřené a spolehlivé dodavatele IT řešení a služeb s mnohaletými zkušenostmi.
Nabízí kompletní řešení z oblasti datových center, síťové infrastruktury, bezpečnostních a podnikových systémů. Dodává a vyvíjí ucelená řešení pro sektor veřejné správy, finanční instituce a soukromý sektor. Mezi její vlastní produkty patří
moderní elektronická spisová služba AthenA obohacená o mnohé variabilní
moduly. S&T CZ nabízí jak vlastní aplikace, které jsou neustále vyvíjeny a zdokonalovány na základě uživatelských zkušeností, tak řešení svých strategických
obchodních partnerů, mezi které se řadí např. Microsoft, Adobe, FileNET apod.
S&T CZ je tým složený z více jak 300 zkušených profesionálů rozmístěných
v osmi městech České republiky.
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Český telekomunikační úřad

NAKIT

Sokolovská 219, 190 03 Praha 9
adresa pro doručování:
P.O. BOX 02
225 02 Praha 025
tel.: +420 224 004 111
e-mail: podatelna@ctu.cz
www.ctu.cz

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 234 066 500
e-mail: info@nakit.cz
www.nakit.cz

Český telekomunikační úřad je ústředním orgánem státní
správy. Vykonává působnost státu ve věcech stanovených
zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro
podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních
služeb.

NAKIT je strategický partner státu, který zajišťuje komunikační
a informační služby pro záchranné a bezpečnostní složky
a veřejnou správu.

Open-source Aliance, z.s.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
tel.: +420 216 216 915
e-mail: info@osaliance.cz
www.osaliance.cz
Open-source Aliance vznikla s ambicí vytvořit optimální
podmínky pro využívání open source produktů v oblasti státní
správy i mimo ni. Cílem spolku je umožnit veřejnoprávním

institucím fungovat nezávisle na komerčních (proprietárních)
řešeních. Posláním Aliance je tak sdružovat lídry z oblasti
IT, konzultačních a právnických subjektů, technologických
partnerů i akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů
vytvářet podmínky, které díky adopci open source řešení
povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu
nakládání s daty v oblasti veřejné správy. Dalším posláním
Aliance je inspirace a adopce existujících řešení v zahraničí,
dále soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy
a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek,
které dnes brání plnému využití open source principů v oblasti
veřejné správy.

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s.p.
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
tel.: +420 225 515 111
e-mail: info@spcss.cz
www.spcss.cz
Hlavní předmět činnosti SPCSS s.p. je poskytování služeb
provozu IT a kybernetické bezpečnosti ve vlastních datových
centrech, primárně pro resort Ministerstva financí.

Státní ústav
pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
e-mail: posta@sukl.cz
www.sukl.cz
SÚKL zajišťuje, aby byla dostupná jakostní, účinná a bezpečná
humánní léčiva, a podílí se na tom, aby byly používány pouze
bezpečné zdravotnické prostředky.
SÚKL je zároveň správcem a provozovatelem systému
eRecept.

Prezentace firem
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Asociace podnikatelů
v geomatice, z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 603 240 535
e-mail: info@apgeo.cz
www.apgeo.cz
Asociace podnikatelů v geomatice je profesní uskupení
sdružující firmy podnikající v oblasti geodézie, geoinformatiky
a pozemkových úprav.

ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 613 333
e-mail: klientske.centrum@atlasgroup.cz
www.atlasconsulting.cz

Ryze česká softwarová společnost zabývající se vývojem
právních a manažerských systémů. Nejvýznamnějším produktem je komplexní právní informační systém CODEXIS.

CA Technologies
a Broadcom Company
V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4
tel.: +420 281 000 711
e-mail: info@ca-cee.cz
www.broadcom.com/products/enterprise-software
CA CEE zastupuje společnost CA Technologies (a Broadcom
company) v České republice, Slovensku a dalších evropských
zemích a pomáhá mnoha klientům ve veřejné správě řešit jejich
IT potřeby.

CENIA,
česká informační agentura
životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
tel.: +420 267 125 226
e-mail: sekretariat@cenia.cz
www.cenia.cz

Česká správa
sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5
tel.: +420 800 050 248
e-mail: posta@cssz.cz
www.cssz.cz, eportal.cssz.cz

CENIA je příspěvkovou organizací MŽP. Shromažďuje, hodnotí
a interpretuje informace o životním prostředí a poskytuje je
odborné i laické veřejnosti.

ČSSZ se při správě agendy 8,9 mil. klientů neobejde bez
elektronizace. ePortál ČSSZ poskytuje řadu online služeb
vč. eNeschopenky, Otevřená data nabízejí desítky datových
sad.

CZ.NIC, z. s. p. o.

DATRON, a.s.

Milešovská 1136/5; 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 745 111
e-mail: kontakt@nic.cz
www.nic.cz

Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 483 030 411
e-mail: info@datron.cz
www.datron.cz

Hlavní činnost sdružení představuje provoz registru doménových jmen .CZ, zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně
.CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. Velmi aktivní je
sdružení na poli kybernetické bezpečnosti – od roku 2011 provozuje Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ či vyvíjí a prodává
unikátní domácí router TURRIS. Významná je rovněž služba
jednotného přihlašování mojeID.

Společnost DATRON se ve veřejné správě specializuje na dodávky portálových řešení. Nabízíme i řešení pro Dashboardy,
Helpdesk a řízení vzdělávání.

DISK Systems, s.r.o.
Sokolská 13, 680 01 Boskovice
tel.: +420 608 666 330
e-mail: video@disk.cz
Projektuje, nabízí, a dodává kompletní AV řešení pro profi i malá
TV studia, internetové TV, divadla, instituce, městské a obecní
úřady, školy a sportovní haly.

Epson Europe B.V.
- organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
tel.: +420 731 211 394
e-mail: marcel.divin@epson.eu
www.epson.cz
Přední výrobce tiskáren se zaměřením na nejmodernější
inkoustový tisk, světový výrobce projektorů číslo 1, světový
výrobce robotů číslo 1.

F5 Networks
Kloboukova 75, Praha 4
tel.: +420 720 704 746
e-mail: f.kolar@f5.com
www.f5.com
F5 Network – Specialista na řešení pro zajistění vysoké
dostupnosti a zabezpečení webových aplikací, ať už jsou poskytovány ze stávajícího datového centra nebo z hybridního
dohromady s Cloudem. Podle společnosti Gartner je F5 leader
v segmentech Application Delivery Controller (inteligentní
loadbalancing) a Web Aplikační Firewall.

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
tel.: +420 466 024 111
e-mail: info@geovap.cz
www.geovap.com
Smart City, DMS a řízené workflow, Pasporty, GIS.

GEPRO spol. s r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha
tel.: +420 257 089 811
e-mail: gepro@gepro.cz
www.gepro.cz
Geoportál GEPRO a GIS systém MISYS jsou neúnavnými
pomocníky pro soukromý sektor i veřejnou správu ve více než
1800 obcích České republiky. Mohou pomoci i vám.

HRDLIČKA spol. s r.o.
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: +420 235 521 822–5
e-mail: info@hrdlicka.cz
www.hrdlicka.cz
Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických
služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná
i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa.
Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech
stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Marbes s.r.o
Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
tel.: +420 378 121 500
e-mail: marbes@marbes.cz, obchod@marbes.cz
www.marbes.cz
Konzultační, vývojová a vzdělávací společnost působící
v oblasti informačních technologií jako systémový integrátor
a dodavatel ucelených SW řešení zejména pro státní správu
a samosprávu.

OKsystem a.s.
Na Pankráci 125, 140 00 Praha 4
tel.: +420 236 072 111
e-mail: info@oksystem.cz
www.oksystem.cz
Bezpečnost dat ve světě IT, vývoj informačních systémů
a mobilních aplikací na zakázku, správa dokumentů, komplexní
řešení pro personální a mzdovou problematiku.

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
tel.: +420 246 030 983
e-mail: info@operatorict.cz
https://operatorict.cz
Operátor ICT, a.s. je městskou společností, která pro Hlavní

město Praha primárně zajišťuje agendu a řízení projektů Smart
City, správu a rozvoj regionálního dopravního systému PID
Lítačka, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro městské části a další městské společnosti.

OR-CZ spol. s r.o.
Brněnská 19
571 01 Moravská Třebová
tel.: + 420 461 361 111
e-mail: info@orcz.cz
www.orcz.cz
Dodavatel informačních technologií: ERP pro výrobní a ob chodní společnosti, PACS a ERP systémy pro zdravotnictví,
IT řešení pro veřejnou správu a školství.

PROFIcomms s.r.o.
Olomoucká 91, 627 00 Brno
tel.: +420 548 210 406
e-mail: info@proficomms.cz
www.proficomms.cz
PROFIcomms s.r.o. je distributor s přidanou hodnotou v oblasti
počítačových sítí a kamerových systémů. Dodáváme např.
open networking switche a firewally s řadou významných referencí ve státní správě, školství, aj.

Software602 a.s.

TESCO SW a.s.

Hornokrčská 15, 142 00 Praha 4
tel.: +420 222 133 222
e-mail: info@602.cz
www.602.cz

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
tel.: +420 587 333 602
e-mail: tescosw@tescosw.cz
www.tescosw.cz

Software602 a.s. je českou společností, která se od roku
1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na
kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem
T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace
státní správy, kde je součástí týmů u projektů Czech POINT
a Datových schránek. Získané znalosti přetavila do platforem
na řešení digitalizace formulářů pro Portály a Paperless agendy a řešení digitalizace dokumentů, podpisů a jejich archivaci
s dlouhodobým právním účinkem napříč členskými státy EU.
Společnost je evropským kvalifikovaným poskytovatelem
služeb vytvářejících důvěru podle Nařízení eIDAS. Číslo 602
v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní
organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový
editor T602.

T-MAPY spol. s r.o.
Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 498 511 111
e-mail: info@tmapy.cz
www.tmapy.cz
Nabízíme webové technologie pro geografické i základní informační systémy, softwarové prostředky pro desktopový GIS
a geografická data pro všestranné využití.

Zabýváme se vývojem, výrobou a implementací informačních
systémů. Poskytujeme specializovaná IT řešení jakéhokoliv
rozsahu.

TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
tel.: +420 284 001 284
e-mail: info@triada.cz
www.triada.cz
Společnost TRIADA je dlouholetým významným partnerem
v oblasti veřejné správy. Předně dodává ucelené informační
systémy (IS MUNIS) kladoucí důraz na individuální potřeby
zákazníka. Pořádá významné vzdělávací akce, jakými jsou
např. renomovaná mezinárodní konference ISSS nebo tradiční
setkání starostů a starostek Den malých obcí. V neposlední
řadě vydává odborný časopis OBEC & finance poskytující
relevantní informace pro ekonomické otázky obcí.

URBITECH s.r.o.

Zeměměřický úřad

Jalubí 626
687 05 Jalubí (Uherské Hradiště)
tel.: +420 605 051 931
e-mail: info@urbitech.cz
www.obce.urbitech.cz

Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel.: +420 284 041 111
e-mail: ZU-praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
www.cuzk.cz
https://www.facebook.com/zememerickyurad
http://geoportal.cuzk.cz

Provozovatel elektronických služeb Hlášenírozhlasu.cz pro
komunikaci s občany, Čištěníulic.cz a tvůrce komplexních SW
řešení pro úřady včetně webových stránek.

WEBHOUSE, s. r. o.
Brněnská 26
586 01 Jihlava
tel.: +420 561 207 247
e-mail: obchod@webhouse.cz
www.webhouse.cz
Tvoříme weby nejen pro veřejnou správu. Naše stránky jsou
bezbariérově přístupné a splňují zákonné požadavky kladené
na města a obce. Vyvíjíme redakční systém vismo Online s unikátním principem „Edituj, co vidíš“.

Zeměměřický úřad je správním úřadem zeměměřictví s celostátní působností. Ve své odborné působnosti vykonává
správu geodetických základů ČR, včetně ochrany státních
geodetických bodových polí, spravuje státní mapové a tematické dílo, vykonává správu ZABAGED®, zabezpečuje správu
geografického názvosloví, vede Ústřední archiv zeměměřictví
a katastru a provádí zeměměřické činnosti.

Český úřad
zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel: +420 284 041 111
e-mail: cuzk@cuzk.cz
ID datové schránky: uuaaatg
www.cuzk.cz
Orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí
řízené ČÚZK zajišťují mimo jiné státní správu v oblasti evidence
nemovitostí a věcných práv k nim.

