SERVIS ZEMĚMĚŘIČE
KATALOG GEODETICK¯CH FIREM
Rok 2002 byl díky záﬁijovému pﬁeãíslování telefonních linek Telecomu takﬁka pﬁedurãen k oprá‰ení
katalogu, kter˘ pﬁedtím naposledy vy‰el v roce 2000
s daty odpovídajícími tomuto roku. V záﬁí 2002
jsme tedy jako souãást dvouãísla 8+9/2002 opût
vydali Katalog geodetick˘ch firem. Díky nûmu tedy
mûly firmy moÏnost dát veﬁejnosti na vûdomí mimo
jiné svá nová telefonní ãísla. Katalog vy‰el v nákladu cca 10 000 v˘tiskÛ a byl distribuován na
v‰echny obecní, mûstské, okresní a obvodní úﬁady,
vût‰ím stavebním a projekãním firmám, realitním
kanceláﬁím, lesním spoleãnostem, notáﬁÛm, advokátním kanceláﬁím apod. Samozﬁejmû jej obdrÏeli
v‰ichni pﬁedplatitelé a inzerenti.
KaÏdá firma se v katalogu prezentovala sv˘mi základními údaji: název firmy nebo jméno jejího majitele,
adresa, telefon, fax, mobil, e-mail, URL. Katalog v‰ak
doznal nûkolika zmûn. Pﬁednû jsme se vrátili k uvádûní
slovnû rozepsan˘ch ãinností (místo ãísel pouÏit˘ch
v posledním katalogu). K prezentaci firmy bylo moÏno
pﬁidat také struãnou individuální textovou informaci
v rozsahu maximálnû 80 znakÛ. Firmy byly územnû
ãlenûny podle nového uspoﬁádání krajÛ, obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností (= b˘valé okresy) a dále dle po‰tovních smûrovacích ãísel. Katalog uzavíral abecední rejstﬁík v‰ech firem bez ohledu na jejich územní ãlenûní
doplnûn˘ seznamem v‰ech organizací resortu âÚZK.
Firmy, které se nerozhodly zadat svou prezentaci do katalogu vãas, uÏ mají pro tentokrát smÛlu
a musí si poãkat na vydání dal‰ího katalogu, které
ov‰em nebude dﬁíve neÏ za dva roky. Jejich jedinou moÏností k vlastní propagaci je nyní zaãlenûní
do elektronického katalogu.
Katalog v elektronické podobû je provozován zdarma na internetu od roku 1997. V souãasné
dobû v nûm lze vyhledat firmu dle jejího názvu ãi
dle ãinností, kter˘mi se zab˘vá v rámci svého pÛsobi‰tû (pokud má firma tyto ãinnosti uvedené).
Odkazy na vlastní firemní stránky, kde b˘vají uvedeny dal‰í informace uÏiteãné pro uÏivatele internetu, jsou v elektronické podobû navíc aktivní.
Elektronická databáze na internetu také firmám
umoÏÀuje editaci vlastních údajÛ (pomocí pﬁístupového
kódu pﬁidûleného kaÏdé firmû pﬁi zﬁízení její prezentace), coÏ zaruãuje aktuálnost informací, adres, kontaktÛ i provádûn˘ch ãinností. Îádn˘ papírov˘ katalog
nemÛÏe na zmûny v telefonech a adresách reagovat
pruÏnûji neÏ centrální evidence s moÏností vlastní edi-
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tace. Firmám, které si jiÏ kód nepamatují, ho na vyÏádání za‰leme e-mailem. Stejnû tak ho dáme na vûdomí firmám novû do katalogu zaﬁazen˘m.
Dal‰í v˘hodou elektronické podoby je moÏnost okamÏité elektronické komunikace mezi firmou a zákazníkem. Zájemce o geodetické sluÏby
mÛÏe jedním dopisem elektronické po‰ty oslovit
nûkolik firem najednou a z do‰l˘ch odpovûdí si vybrat nejv˘hodnûj‰í nabídku.
Provoz elektronického katalogu byl pÛvodnû
zdarma. Od druhého pololetí roku 2002 v‰ak za
uvedení v elektronickém katalogu na internetu úãtujeme symbolick˘ zﬁizovací poplatek ve v˘‰i 50 Kã.
Pokud má ov‰em firma zájem kromû základních informací do databáze vloÏit i heslovitû obory své ãinnosti, musí si pﬁiplatit. Pro uvedení jedné aÏ pûti
ãinností je tﬁeba zaplatit ke zﬁizovacímu poplatku
navíc 100 Kã (celkem tedy 150 Kã), pro uvedení
více neÏ pûti ãinností ãiní pﬁíplatek 400 Kã (celkem
tedy 450 Kã). V prvním pﬁípadû lze ãinnosti nahradit struãnou individuální textovou informací v rozsahu
maximálnû 80 znakÛ, v pﬁípadû druhém lze touto
informací ãinnosti doplnit. âinnosti se vybírají z pﬁipra-

veného standardního seznamu (viz str. IV pﬁebalu).
Editace vlastních údajÛ v elektronickém katalogu
zÛstává celoroãnû bezplatná.
Jak má tedy postupovat firma, aby se její
prezentace objevila v elektronickém katalogu
na internetu?
1) Po‰tou nebo e-mailem (lépe formou pﬁílohy –
dokument WORD) za‰le na adresu redakce
(Zemûmûﬁiã, Radlická 2, 150 23 Praha 5
nebo zememeric@ini.cz) údaje pro prezentaci
(název firmy nebo jméno jejího majitele, adresa, telefon, fax, mobil, e-mail, URL), svoje
IâO a DIâ (pouze pro úãely fakturace) a vybere
si, zda jí tyto základní údaje staãí, nebo bude-li
potﬁebovat roz‰íﬁení o ãinnosti, resp. struãnou
individuální textovou informaci v rozsahu maximálnû 80 znakÛ (je tﬁeba rozli‰it dvû cenové
kategorie: 1 aÏ 5 ãinností nebo 5 a více ãinností).
2) Na základû tûchto informací redakce pﬁipraví prezentaci firmy na internetu a za‰le firmû fakturu.
3) Po uhrazení faktury redakce sdûlí firmû její pﬁístupov˘ kód pro vlastnoruãní editaci údajÛ.
redakce
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Objednávka prezentace
v elektronickém katalogu geodetick˘ch firem
Název firmy:
Pﬁíjmení:
Adresa:
PSâ:
Tel.: +420
Fax: +420
Mobil: +420
e-mail:
URL:

Jméno:

Titul:

Mûsto:
+420
+420
+420

+420
+420
+420

Pro elektronick˘ katalog geodetick˘ch firem objednáváme zveﬁejnûní prezentace typu:
❍A – INFO
(pouze zveﬁejnûní v˘‰e uveden˘ch údajÛ, Ïádné ãinnosti) – 50 Kã*)
❍B – STANDARD (uvedení doplÀkové informace v rozsahu 80 znakÛ nebo max. pûti ãinností z nabídnutého seznamu) – 150 Kã*)
❍C – EXTRA
(uvedení doplÀkové informace v rozsahu 80 znakÛ a více neÏ pûti ãinností z nabídnutého seznamu) – 450 Kã*)
*) Uvedené ceny obsahují DPH 5 %!
Seznam ãinností:
❍ V‰echny geodetické práce
❍ Zamûﬁení skuteã. stavu objektÛ ❍ Pozemní snímkování
❍ Prodej zemûmûﬁického technického vybavení
❍ Poloho- a v˘‰kopisná mûﬁení ❍ âinnost úﬁednû oprávnûného ❍ Dálkov˘ prÛzkum Zemû
Servis pﬁístrojÛ
zemûmûﬁického inÏen˘ra (OG) ❍ DÛlnûmûﬁické práce
❍ Práce v KN obecnû
❍ – geometrické plány
❍ Úãelové mapování
❍ – ãinnost hl. dÛlního mûﬁiãe
❍ – geodetick˘ch
❍ – vytyãení hranic pozemkÛ
❍ Základní mapy
❍ Geodetické práce v geologic- ❍ – fotogrammetrick˘ch
kém prÛzkumu
❍ – záborové elaboráty
❍ – závodÛ
❍ Prodej fólií, pauz. papírÛ aj.
Poradenství
❍ SW pro geodezii a katastr
❍ – sídli‰È
❍ DruÏicová geodezie
❍ InÏen˘rská geodezie obecnû ❍ – Ïeleznic
❍ Lesnická geodezie
❍ – v geodezii
❍ – vytyãení inÏen˘rsk˘ch dûl
❍ – dálnic
❍ Pozemkové úpravy
❍ – v katastru nemovitostí
❍ – mûﬁení jeﬁábov˘ch drah
❍ Digitalizace a vektorizace map ❍ Práce v bodov˘ch polích
❍ Soudní znalec
❍ – mûﬁení deformací a posunÛ ❍ Speciální geodetické práce ❍ Práce s GPS
❍ Odhad nemovitostí
❍ – kalibrace nádrÏí
❍ – v podzemí
❍ Kartografické nakladatelství ❍ Pﬁekladatelská a tlumoãnická
ãinnost v G+K
❍ – Ïelezniãní geodezie, speciál- ❍ – pod vodou
❍ Kartografické práce
ní práce
❍ PrÛmyslová geodezie
❍ Distribuce map a atlasÛ
❍ Metrologie
❍ Geodetické a kartografické prá- ❍ Fotogrammetrické práce
❍ Mûﬁení pro GIS / MIS / LIS
❍ Topografické práce
ce pro stavbu a projekt
❍ Letecké snímkování
❍ Digitální mapové podklady
❍ SW pro GIS / MIS /LIS
DoplÀková informace (u prezentace typu B – STANDARD mÛÏe nahradit uvedené ãinnosti, u prezentace typu C – EXTRA je naopak doplnit):

IâO**):
DIâ**):

–

Datum objednávky:
Podpis a razítko:

**) Nebude zveﬁejnûno, slouÏí pouze
k vystavení faktury – daÀového dokladu
Chcete-li v katalogu zveﬁejnit informace o v‰ech va‰ich poboãkách, je tﬁeba vyplnit tento dotazník (+ zaplatit prezentaci) pro kaÏdou z nich!
Vyplnûnou objednávku ode‰lete na adresu redakce ãasopisu Zemûmûﬁiã, Radlická 2, 150 23 Praha 5.
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