
 

  

Profil kandidáta na člena představenstva APG 
 
 
 
 
 
Jméno: Ing. Jaroslav Kocián, MBA  
 
Datum a místo narození: 16. 6. 1964, Opava 
 
Bydliště: Praha  
 
  
 
 
 
 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Instituce: ČVUT Praha,Fakulta stavební, obor Geodézie 
a kartografie 
 

Datum: 
Od ( měsíc/rok ) 
Do ( měsíc/rok ) 

 
09/1984 
06/1988 

Stupeň (hodnost): Ing. 
  
Instituce: Prague International Business school, Pražská 

mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha 
Datum: 
Od ( měsíc/rok ) 
Do ( měsíc/rok ) 

 
09/2006 
11/2008 

Stupeň (hodnost): MBA 
 
Jazykové znalosti (známky 1 až 5 pro stupeň, kde 5 je nejvyšší): 

Jazyk  Úroveň Pasivně  Slovem  Písmem 
Čeština Mateřský jazyk    
Angličtina 3  4 3 
Ruština 3  3 3 
     

 

Člen komise pro státní závěrečné zkoušky VŠB  2010 – 2014 
Člen komise pro statní závěrečné zkoušky VŠB-TU 2014 - 2018 
 
Jiné znalosti (např. počítačová gramotnost, apod.):  
MS Office, MicroStation, Internet, řízení lidských zdrojů 
 
Současná funkce: předseda představenstva 
 
Roky odborné praxe: 26 let 
 
Hlavní kvalifikace:   Inženýrská a speciální geodézie, DPZ, GPS 

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr – ÚOZI – dle zákona č. 
200/94 sb. (písmeno a), b), c), d) 



 

  

 
 
 
Publikace:  Projekt : spoluautor 

Měření deformací ochranné obálky a jeřábové dráhy geodetickými 
metodami - JETE 

 
Odborná praxe: 
  1988 – 1995  Vodní stavby Temelín  

-  geodet  
- Vedoucí střediska inženýrské geodézie Temelín 

  1995 – 1998  GEFOS s.r.o. 
- výrobní náměstek (1.5.1995) 

1998 – 2008  GEFOS a.s. 
- ekonomický náměstek (1.4.1998), místopředseda 

představenstva 
- ředitel (1.5.1999), předseda představenstva 

2008 – 2018  GEFOS a.s. 
- předseda představenstva, ředitel oblasti 

    2018 – dosud  GEFOS a.s. 
- předseda představenstva 

 
 
 
Reference – realizované akce – praxe: 
V rámci střediska geodetických prací jsem připravoval geodetickou část projektů, přímo 
měřil, prováděl kontrolní měření a měření deformací na těchto akcích, případně zajišťoval 
výkon funkce OG: 

- Jaderná elektrárna Temelín, HVB – reaktor, hermetická zóna 
- Předávací stanice Lanžhot 
- Styreny – Kaučuk Kralupy 
- Budování a obnova PPBP – metoda GPS – středočeský a jihočeský kraj 
- Výstavba transitního plynovodu o průměru 1000 mm, OG 

 
Ve firmě GEFOS s.r.o. následně a.s. jsem se zabýval přípravou a řízením následujících akcí 

- O2 Aréna Praha 
- Obchodní centrum Myslbek – Praha 1 
- LMS Moldávie v létech 1998 – 2001 ( Světová banka ) 
- Výstavba ocelového mostu v Ústí nad Labem ( Hutní montáže Ostrava ) 
- Tepelný přivaděč Praha – Mělník 
- 3D dokumentace Karlova mostu metodou prostorového skenování 
- 3D dokumentace potrubních mostů Chemopetrol Litvínov 

 
 

 
            

                                                                                Ing. Jaroslav Kocián, MBA 
         v.r. 
        


