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1.Vznik asociace  
           
    Česká asociace pro geoinformace (ČAGI) byla asi po roční přípravě ustanovena na valné 
hromadě, která se konala v Seči 12.6.1997.   
     Asociace je nezávislé dobrovolné společenské sdružení individuálních, kolektivních a 
čestných členů působících na území ČR v oblastech geoinformačních systémů a příslušných 
informačních technologií. 
   
 
2.Organizačními články asociace 
 

1. valná hromada -  je nejvyšším orgánem asociace 
2. předsednictvo -  je nejvyšším výkonným, řídícím a koordinačním orgánem 

asociace 
    (jedním ze členů předsednictva je Ing. Václav Čada, CSc.) 

3. revizní komise - je samostatným kontrolním orgánem asociace 
4. ředitel – v současnosti je funkce zrušena 
5. sekretariát 
6. odborné skupiny 
7. odborné komise 
8. národní komitéty 
9. regionální pobočky 

 
   Asociaci mezi valnými hromadami řídí předsednictvo a to kontroluje tříčlenná revizní 
komise. 
 
 
3.Hlavní cíle asociace  
 

o hájení práv a zájmů členů 
 

o vytváření podmínek pro odborné diskuze 
§  konzultační a expertní činnosti pro orgány státního informačního 

systému  
§  konzultační a expertní činnosti pro členy ČAGI 

 
o výměna informací, nových poznatků a zkušeností mezi členy (tím je zajištěno 

široké využívání geoinformací ve všech oblastech a úzký pracovní kontakt 
všech zainteresovaných subjektů) … společná setkání, semináře konference, 
publikace 

 
o vytvoření a vedení metainformačního systému o zdrojích geoinformací 

 



o výhledová účast na řešeních konkrétních úloh společných zájmů, jakými 
mohou být iniciace a zpracování projektů, návrhů a studií k vybraným tématům 
podmiňujícím rozvoj prostorově orientovaných informačních systémů 

 
o reprezentace členů při jednání s vrcholnými státními orgány 

 
o kontakty se zahraničím (zprostředkování a rozšiřování zahraničních zkušeností; 

zajištění mezinárodních kontaktů ve vztahu k evropským a světovým 
společnostem - zejména k European Umbrella Organization for Geograhical 
Information (EUROGI) 

 
   Činnost asociace se řídí Programem ČAGI, který je schvalován valnou hromadou. V 
programu jsou vymezeny hlavní směry působení, přičemž aktivita členů může výrazně přispět 
k rozšíření témat, kterými se asociace prostřednictvím svých organizačních článků zabývá. 
   Činnost ČAGI se soustřeďuje převážně na práci v odborných skupinách a odborných 
komisích. 

• Odborné komise ustavuje předsednictvo asociace zpravidla k řešení přijatých 
nebo dohodnutých závažných úkolů. 

• Odborné skupiny ustavuje předsednictvo na základě zájmu členů. Zaměření 
odborných skupin zpravidla navazuje na strukturu oborů zastoupených v 
asociaci, na strukturu aplikací geoinformatiky nebo na strukturu činností v 
mezinárodních organizacích. 

 
Zájmové oblasti: 
 

• DPZ, GPS 
• Sběr/konverze dat 
• Kartografie 
• Fotogrammetrie 
• IS životního prostředí 
• Vývoj SW, HW 
• Management GIS projektů 
• Poradenská činnost 
• Školení, výuka GIS 

 
 
4.Členství 
 
   Členem ČAGI se může stát fyzická i právnická osoba působícím v oblastech zabývajících 
se geodaty, geoinformacemi, geografickými informačními systémy (GIS) a dalšími 
souvisejícími technologiemi bez ohledu na státní příslušnost. 
 

• individuální členové zaplatí 250 Kč za rok 
• studenti 50 Kč 
• kolektivní členství je odstupňované od 2 000 Kč do 8 000 Kč podle počtu 

zaměstnanců firmy 
• společnosti nebo neziskové organizace zaplatí za rok 3 000 Kč 

 
   Zápisné činí polovinu částky z ročního poplatku. 



5.Co dále najdeme na stránkách ČAGI 
 

ü odkazy na stránky členů ČAGI 
ü možnost vyhledání členů podle zájmových skupin 
ü novinky z oblasti geoinformací 
ü akce týkající se geoinformací (konference, symposia, semináře) 
ü základní dokumenty ČAGI, dokumenty valných hromad, zápisy 

z předsednictev 
ü diskuse   

o nabídky externích prací 
o nabídky volných pracovních míst 
o zaměřené na www stránky ČAGI 

 

6.GEODATA 

MetaInformační DAtabázový Systém 

   Systém MIDAS obsahuje popisné údaje (metadata) o existujících informačních zdrojích v 
České republice. Metadata jsou členěna do tříd podle toho, jaké typy zdrojů popisují. V 
systému MIDAS proto najdete třídy:  
 

Ø datový soubor 
Ø organizace 
Ø osoba 
Ø událost 
Ø služba 
Ø aplikační software 
Ø dokument 

 
  V rámci těchto tříd nabízí systém informace o datových souborech (DS), které existují v 
organizacích veřejné správy nebo u soukromých subjektů a poskytuje rovněž další důležité 
informace o organizacích, osobách, událostech, službách, aplikačních softwarech nebo 
dokumentech.  
   Systém umožňuje definovat vazby mezi všemi uvedenými třídami navzájem. Pokud 
například hledáte informace o konkrétním DS, můžete kromě popisu DS nalézt také 
informace o organizaci, která DS vlastní, o kontaktní osobě, která poskytne podrobné 
informace k DS, o události (např. semináři) kde byl DS prezentován, o softwaru, který 
umožňuje DS přímo použít, či o dokumentu, který je dokumentací k vámi vybranému DS. 
Podobně je tomu v případě, že se zajímáte o konkrétní software či jiný typ informačního 
zdroje. 
 

Aplikace MIDASLite 

   MIDASLite je aplikace, která slouží pro pořízení a export metadat k prostorovým datům do 
formátu XML. Byla vytvořena za účelem zjednodušení pořizování metadat přímo u jejich 



správců a jejich následného automatizovaného přenosu do centrálního metainformačního 
systému MIDAS. 
   Dále umožňuje pořizovat, editovat a ukládat data do souboru MDB a pak je exportovat do 
formátu XML. Takto vytvořené XML soubory jsou dále využitelné nejen pro uskladnění a 
publikování v centrálním katalogu MIDAS, ale také pro jejich publikování prostřednictvím 
webových stránek.  
   Aplikace MIDASLite je poskytovaná uživatelům zdarma. 
 
 
 
 
 
 
Zdroje:  
odkazy na internetové stránky: 
 
http://www.cagi.cz 
 
http://cdesign.cpress.cz/Article/Show_Article_Print.asp?PRN=true&ARI=357&CAI=2113 
 
http://www.geoinformace.cz 
 

http://www.cagi.cz
http://cdesign.cpress.cz/Article/Show_Article_Print.asp?PRN=true&ARI=357&CAI=2113
http://www.geoinformace.cz

