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VARS BRNO a.s. 

Aplikace věcných břemen   

 

Požadavky zákazníka 

 Propojení softwarového řešení na GIS ESRI  a případně další 

systémy zadavatele 

 

 Podpora procesů pří vytváření smluv o věcných břemenech 

 

 Práce s daty KN 

 

 Digitalizace smluv v archivu 

 



VARS BRNO a.s. 

Aplikace věcných břemen   

 

Výsledné řešení 

 

 funkčně pokrývá všechny požadavky zadavatele 

 

 je postaveno na klasické třívrstvé architektuře  

 

 využívá stávajících licencí GIS ESRI technologie  

 

 řešení importu dat ISKN do prostředí GIS v koncernu PP, a.s. je 

postaveno nad aplikací, která je již několik let standardním 

produktem společnosti ARCDATA PRAHA, který využívá celá řada 

uživatelů ESRI technologie v ČR  

 

 řešení je koncipováno tak, aby umožňovalo jeho další rozvoj  

     a přizpůsobení potřebám zadavatele 



VARS BRNO a.s. 

Stavby PZ 

 

Po kliknutí na Název 

stavby se zobrazí 

údaje spojené s 

danou Stavbou PZ 

Přímý odkaz na 

lokalitu v mapě 

Založení 

nové stavby 



VARS BRNO a.s. 

Dotčené parcely stavbou 

 

Přímý odkaz na zobrazení 

parcely v mapě 

Možnost náhledu k parcele 

do Katastru nemovitostí  

Seznam 

parcel a jejich 

vlastníků 

Export 

do xls 
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Mapa 

Základní funkce 

 Prohlížení 

 Vyhledávání 

 Lokalizace 

Mapa se skládá 

 Mapový výstup 

 

 Souhrn funkcí umožňující práci s 

mapou 
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Mapa 

V mapě je umožněno 

 Vyhledávat 

podle lokality 
 Vybrat objekt po 

kliknutí do mapy 

 Zobrazovat 

mapové 

vrstvy 

 Vyhledávat 

parcely 

 Vyhledávat 

stavby PZ 



VARS BRNO a.s. 

Mapa 

Praktická ukázka č. 1 – Vyhledání podle lokality 

Vstupní parametry 

 

 Obec – Praha 

 Ulice – Sabinova 

 Č. p./ Č. o. - 1 

Výsledek 



VARS BRNO a.s. 

Mapa 

Praktická ukázka č. 2 – Vyhledání parcely 

Vstupní parametry 

 

 Katastrální území – Babice 

 Parcelní číslo – 1 

Výsledek 
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Mapa 

Praktická ukázka č. 3 – Vyhledání stavby PZ 

Vstupní parametry 

 

 Číslo přejímky  - 106/2013  

Výsledek 



VARS BRNO a.s. 

Zřizování smluv 

 

Vyplnění základních 

parametrů smlouvy o VB 

Seznam 

smluvních  

stran (vlastníků  

a investorů)  

povinných  

při zřízení VB 

Přidat 

smlouvu 



VARS BRNO a.s. 

Podpora procesu uzavření smluv Vyplnění základních 

parametrů úkolu  

Stav řešení úkolu 

Seznam připojených 

dokumentů 



VARS BRNO a.s. 

Seznam úkolů 

 
 

Kdo má řešit 

Filtrační podmínky Zobrazení nalezených úkolů 

Změna stavu 
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Výhody našeho řešení pro zákazníka 
  
 zefektivnění procesů při zřizování smluv  

 možnost přístupu ke všem informacím 

 sada existujících komponent ověřených v praxi 

 komponenta pro zpracování dat KN   

 pokročilý webový klient pro náhledy, dotazování a pokročilé 

analýzy v GIS 

 komponenty pro práci s dokumenty a dokumentací, přehledy, 

seznamy, výstupní sestavy 

 

  Řešení vytvořené „na míru“ zadavateli  



VARS BRNO a.s. 

Společnost VARS BRNO 

Je opakovaně oceňována jako 

 
 Esri Business Partner roku pro Českou republiku. 

 

Jsme 

 
 Autorizovaným developerem aplikací integrujících technologie 

Esri. 

 

Našimi zaměstnanci jsou 

 
 Odborníci certifikovaní společností Esri. 

 Kontinuálně proškolováni v nových produktech a funkcích. 

 



VARS BRNO a.s. 

Společnost VARS BRNO 

Přístup k zákazníkům 

 Standardní projektové řízení  - metodika LBMS 

 

 Důraz na komunikaci v rámci projektu – stabilní projektový tým 

složený z PM, analytika, systémového architekta   

 

 Prototypy - zákazník je přímým účastníkem procesu vývoje - 

pružná reakce  na potřeby zákazníka  

 

 E – learning – dokumentace k aplikacím ve formě e-learningových 

kurzů, instruktážní videa, testování znalostí uživatelů 

 

 Podpora  uživatelů – periodické a doplňkové služby, slevy na 

školení 
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Děkujeme za pozornost 

      Ing. Michal Bílý 
 
      Ing. Jitka Hortová 


