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Agenda
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1. Skupina Asseco, Asseco Central Europe, Divize GIS & Utility -
produkty a reference

2. Projekty v ČR, řešení pro správu DTM

3. Nový IS ZABAGED, Zeměměřický úřad

4. Řešení pro sběr dat - LIDS

5. SAMO pro řízení výroby DTM a správu pasportů
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continents

>50
countries

From start-up to international IT company

1991

Start of  
operations  
in Poland

2004

Asseco Poland’s IPO on
Warsaw Stock Exchange

Entering Central European
market – establishment of
Asseco Group

2010

Entering Israeli, US  
and Asian markets

2013

Asseco’s accelerated  
development in  
Africa and on Eastern  
European markets

2018

Further investments  
in the US and  
entering new Asian  
markets

2007

Beginnig of expansion into  
Western Europe, South-
Eastern Europe and  
Scandinavia

25 000+
employees

EUR 2.2bn 

revenues in 2018



Reference správy digitálních technických map
280 měst Německo, Švýcarsko…Normibmerk, Ludwigshafen,…

http://www.deutschebp.de/home.do?categoryId=339&contentId=7007551
http://www.rwe.de/generator.aspx/language=de/id=450/home.html
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Řešení Asseco SAMO poskytuje 
komplexní systém pro správu:

Asseco rozsvítí

• veřejného osvětlení

• semaforů

• veřejných WiFi sítí

• venkovních hodin

• informačních tabulí

• technickou infrastrukturu
tzv. speciálních a inovativních
projektů

Smart City of Vienna se již dlouho řadí mezi
světové lídry v mezinárodních hodnoceních, 

jako jsou mezinárodní studie Mercer a 
ocenění World Smart City.



DMVS Olomouckého kraje
Moduly IS DMVS - Mapový portál

• Mapový portál pro prohlížení a vyhledávání publikovaných prostorových a popisných dat ÚAP

• Pro registrované uživatele – veškerá publikovaná 
prostorová data včetně popisných dat

• Pro veřejnost - pouze výkresové sestavy ÚAP, 
ZÚR, ÚP, katastrální mapy a přehledové mapy



SAMO revoluční řešení – parametrizovatelný software na 
základě metadat a business procesů

SAMO
SAMO is your comprehensive, tailor-made solution. There’s 

no need to get rid of your own systems. We integrate our 
systems with your existing systems so you have one, 

synergistic whole with first-rate modules.

Be sure you make the right decision
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• OpenSource alternativy

• MS Server x Linux

• Oracle x Postgre

• Otevřené standardy – OGC (Open Geospatial Consortium)

• Parametrizace pomocí metadat

• Nastavení workflow změn přímo zákazníkem

• Scriptování

• Možnost využívání stávajících aplikací (proprietární GIS x QGIS)



MetaData

XML, JSON, 
JavaScript

LAS (LIDS Application Server)
SAMO extensions

Architektura řešení

SAMO Integration platform

Audit

SAMO client

SAMO API Gateway

Proprietary
solutions

ERP 
(SAP, ...)

SYSTEM x

GIS client Admin
tools

Portal client

BIG DataSecurity

IoT
Adapters

BPMN
WorkFlow

Elastic
Search

Implementation
tools

Complex
Event procesing

OpenAPI
OpenDATA

TelcoTelco
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ERP
Finance&Accounting

Controlling
Assets Accounting

Material mgmt.
HR

CIS
Billing & Invoicing

CRM
Customer’s Portal

Smart Home

Technical 
SW
SCADA

Network Mgmt.
Metering

Smart Grid

ICT 
Infrastructure

Cybersecurity
Identity Mgmt.
Office SW etc.

GIS

Kompletní workflow správy digitální mapy
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• ZABAGED® - digitální vektorový geografický model území ČR

• ZABAGED® - informační systém veřejné správy ve smyslu zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

• ZABAGED® - součást informačního systému zeměměřictví podle zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

• Obsah a předmět správy ZABAGED® je dán vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

Informační systém Základní báze geografických dat 
České republiky - IS ZABAGED®
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ZABAGED® - základní charakteristika, obsah
• 128 typů geografických objektů zařazených do polohopisné nebo výškopisné 

části ZABAGED® , více než 400 typů atributů

• Polohopisná část – 8 kategorií objektů

• Stálá plošná a průběžná aktualizace, další zpřesňování a zkvalitňování obsahu

KATEGORIE OBJEKTŮ ZABAGED®

1. Sídla, hospodářské a kulturní 
objekty

2. Komunikace 
3. Rozvodné sítě a produktovody
4. Vodstvo
5. Územní jednotky včetně 

chráněných území
6. Vegetace a povrch
7. Terénní reliéf
8. Geodetické body
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• Data databáze jsou závazná pro tvorbu státních mapových děl v měřítku 
1 : 10 000 a menším a podkladem pro tvorbu informačních systémů veřejné 
správy obsahujících data *)

→ ČÚZK – Státní mapová díla v měřítku 1 : 10 000 a menším 
(Základní mapy ČR)

→ resorty MV, MO, MV, MZe, MŽP, MMR

→ kraje a obce

ZABAGED® - užití

• Pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství 
(INSPIRE) *)

• Data z databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy 
pro výkon jejich působnosti poskytována bezplatně. *) 

*) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
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Zeměměřický úřad - ZABAGED®

• Digitální geografický model pokrývající celé území ČR

• Systém pro správu a aktualizaci ZABAGED®

→ na platformě GIS produktu LIDS firmy Asseco

→ 3-vrstvá technologie zohledňující standardy

→ Systém v provozu již od r. 2006

→ Postupný rozvoj a integrace s dalšími systémy

→ Pro plnění požadavků na pravidelnou aktualizaci celého území,
postupné zpřesňování obsahu

→ Výhoda „core vývoje“ produktu v České republice -> rychlost 
odezvy
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ZABAGED® - Aktualizace dat
• Grafická i popisná data uložena bezešvě 

v centrální databázi

→ Online aktualizace ze 7 detašovaných pracovišť 

→ 600 GB vektorových dat, 130 mil. záznamů,
až 135 koncových uživatelů (editorů)

→ HW – samostatné fyzické servery, vzhledem k 
licencím DBMS Oracle

→ Optimistický přístup -> řešení konfliktů

→ Historizace -> export změnových dat

• Konfigurace klientských aplikací z centra

→ prostřednictvím XML konfiguračních souborů
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ZABAGED® - Otevřenost systému
• Integrace s dalšími systémy

→ Geonames (názvosloví)

→ Propojení na systém ISÚI

‒ aktualizace uličních čar pro ISÚI -> RÚIAN

→ Rozšíření o data ISKN pro zpřesnění budov

• Podpora OGC služeb

→ WMS, WMTS, WFS 

• Export/Import dat

→ Podpora všech běžných formátů

→ Řízený import na základě změn v datech
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Nový IS ZABAGED®
• Řešení podle posledních trendů připravené pro správu digitálních map

→ Volba OpenSource x komerční řešení, Linux x Windows Server

→ Společná správa a vedení 2D a 3D dat

→ Výrazné zrychlení, +100 editorů v systému LIDS

→ Systém sledování a řízení výroby podporující jak plošný tak průběžný režim aktualizace

→ Historizace dat a možnost odložení vedené historie dat k určitému datu

→ nahrazení Oracle databází Postgre/PostGIS s vlastním modulem dlouhých transakcí pro 
řešení konfliktů

→ 100% Asseco řešení, jeden dodavatel

→ Parametrizace řešení zákazníkem bez nutnosti programování

→ Největší databáze dat středních měřítek, začátek projektu leden 2019
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Nový IS ZABAGED® - hlavní změny
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• Technologické – Linux, PostgreSQL, LIDS Explorer

• Společná správa a vedení 2D a 3D dat ->

• Historizace dat a možnost odložení vedené historie dat k určitému datu

→ nahrazení Oracle WSM vlastním řešením historizace i dlouhých transakcí v

• SW podpora pro vedení informací o kvalitě až do úrovně lomových bodů

• Vytvoření publikační databáze (analýzy, integrace s externími systémy)

→ provozní x publikační DB, replikace s využitím technologií PostgreSQL

• Užší napojení systému ZABAGED na systém základních registrů (napojení na služby ISZR)

• Systém sledování a řízení výroby podporující plošný i průběžný režim aktualizace

Nový IS ZABAGED® - hlavní změny
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Nový ZABAGED® - řízení výroby
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Změnová řízení
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Změnová řízení
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Systém LIDS



• customizovatelný software podle procesů zákazníka

Nový koncept AISu Český báňský úřad



Hledáte GIS řešení nejen pro správu DTM?

Pokud ano, řešení od Asseco je ta správná volba!

28

Ladislav Čapek, ladislav.capek@asseco-ce.com, 725 825 555

Petr Dvořáček, petr.dvoracek@cuzk.cz, 284 041 601

mailto:ladislav.capek@asseco-ce.com
mailto:petr.dvoracek@cuzk.cz

