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GEOINFORMACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2017 – 1. cirkulář  

 

Česká asociace pro geoinformace Vás srdečně zve k účasti na 10. ročníku konference 

GEOINFORMACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2017,  

která se uskuteční na Novotného lávce v Praze v termínu 4. - 5. 5. 2017. 

 

TÉMATA KONFERENCE 

• GeoInfoStrategie  

• Významné projekty veřejné správy, INSPIRE, DMVS 

• Výměna dat, komunikační formáty a datové modely 

• GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele 

• Autorské právo v geoinformatice 

• Otevřená (geo)data 

• GIS a kybernetická bezpečnost 

• Vzdělávání v GIS 

• Mobilní GIS aplikace a jejich zapojení do procesů ve veřejné správě 

• 3D GIS pro veřejnou správu 

• Využití geoinformačních technologií v dopravě  

• Inovace a technologické novinky, UAV  

• Současné trendy grafického designu a geovizualizace 
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DŮLEŽITÁ DATA 

• 10. 1. 2017  Spuštění webové registrace 

• 15. 2. 2017  Mezní termín pro přihlášení abstraktu příspěvku  

Šablonu pro autory najdete na webu konference v sekci 

„Cirkuláře a soubory ke stažení“ 

• 28. 2. 2017  Vyrozumění o přijetí příspěvku 

• 15. 3. 2017   Konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné 

• 25. 4. 2017  Ukončení webové registrace 

• 4. - 5. 5. 2017   Konference GIVS 2017 

  

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR 

• Karel Janečka (Česká asociace pro geoinformace) – předseda programového výboru 

• Jiří Poláček (Český úřad zeměměřický a katastrální)  

• Leona Slabochová (Město Litoměřice) 

• Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava) 

• Alena Vondráková (Univerzita Palackého v Olomouci) 

• Jáchym Čepický (Otevřená GeoInfrastruktura) 

• Vojtěch Zvěřina (GEPRO) 

• Jakub Svatý (Hexagon Safety & Infrastructure)  

• Robert Číhal (Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích) 

• Eliška Bradová (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) 

• Petr Dvořáček (Zeměměřický úřad) 
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KONFERENČNÍ POPLATKY 
 
Vložné – včasná registrace (do 15. 3. 2017)  2 600,- Kč 

Vložné - plné       2 900,- Kč 

Vložné - student (prezenční studium)     1 300,- Kč 

Sleva pro člena CAGI              200,- Kč * 

Sleva pro autory         200,- Kč ** 

Firemní referát      5 000,- Kč ***  

 
Kolektivní členové CAGI* mohou uplatnit tato zvýhodnění:  

a) Nezisková organizace  
• lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 2 členy kolektivního člena  

 
b) Zisková organizace do 10 zaměstnanců 

• lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 2 zaměstnance kolektivního člena 
 

c) Zisková organizace nad 10 zaměstnanců 
• lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 3 zaměstnance kolektivního člena 

 
d) Strategický člen 

• možnost prezentace firemního referátu zdarma  
• nárok na sponzoring v hodnotě 10 000,- Kč 

• lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 3 zaměstnance kolektivního člena.  
 
Vložné zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení, sborník, vstup na společenský večer. 
Jednotlivé slevy lze sčítat, kromě ***. 
 

*  Slevu pro člena CAGI lze uplatnit pouze tehdy, je-li uhrazen členský příspěvek na rok 

2017. 

**  Slevu může uplatnit pouze 1. autor příspěvku po kladném vyrozumění o jeho přijetí. 

Nevztahuje se na autory firemních referátů. 

***  Firemní referáty neprocházejí recenzním řízením. Cena je konečná, nelze ji 

kombinovat s ostatními slevami a zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení, vstup na 

společenský večer pro jednu osobu.   
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KONTAKTY 
 

• Přihlášení abstraktu příspěvku: givs2017-autor@cagi.cz 

• Dotazy ke konferenci:  givs2017-info@cagi.cz 

• Účtování:    petrtylovam@volny.cz 

Aktuální informace o konferenci: www.cagi.cz/konference-givs-2017 

  

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE 
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NABÍDKA SPONZORINGU 

 

Sponzor konference – 10 000,- Kč 

• umístění loga v prostorách konference (hlavní sál),  

• umístění loga na stránkách konference,  

• umístění loga na tištěném programu konference,  

• možnost umístění firemního posteru/roll-up v prostorách konference. 

 

Partner konference – 5 000,- Kč 

• umístění loga v prostorách konference (hlavní sál),  

• umístění loga na stránkách konference.  

 

 

 

 

 

 


