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Po maturitě na gymnáziu v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích v roce 1984 jsem dokončil 

v červenci 1988 studium geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze.  

V roce 1994 jsem na základě odborných zkoušek získal úřední oprávnění zeměměřického inženýra 

podle § 13, odst. 1. písm. a), b) a c) Zákona č. 200/1994 Sb. V roce 2001 jsem zkompletoval sadu 

oprávnění ziskem úředního oprávnění Ministerstva obrany České republiky podle § 13 odst. 1 písm. d) 

téhož zákona. V roce 2004 jsem dokončil studium na Sheffield Hallam University a na Masarykově 

ústavu vyšších studií ČVUT a získal titul MBA.  

Od roku 1988 jsem pracoval v Provozu geodetických prací firmy Výstavba jaderné elektrárny Temelín, 

dále Vodní stavby Bohemia a VSB. Od roku 1995 jsem byl zaměstnán ve firmě Gefos s.r.o., která se 

v roce 1998 transformovala na akciovou společnost GEFOS a.s. V roce 2003 jsem se stal jedním ze 

spolumajitelů této společnosti, když jsem již od roku 2000 vykonával nejprve funkci člena a pak až do 

března roku 2018 i funkci místopředsedy představenstva. V GEFOS a.s. jsem postupně zastával 

pozice zeměměřiče, vedoucího střediska, obchodního ředitele a ředitele oblasti až do doby vzniku 

společnosti TKP geo s.r.o., kterou od dubna roku 2018 až dosud 100% vlastním a též řídím jako 

jednatel a ředitel.  

Od roku 2009 jsem externím učitelem geodézie na Katedře techniky a aplikovaných věd (nyní Katedře 

stavebnictví) Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.  

V současné době se podílím na přípravě DTM ČR, dále jsem členem Pracovního výboru pro 

digitalizaci stavebního řízení a územního plánování MMR ČR, pracovní skupina pro financování, a 

také členem Pracovního výboru pro prostorové informace Rady vlády pro informační společnost MV 

ČR, v Týmu pro tvorbu Strategie rozvoje infrastuktury pro prostorové informace.  

Před rokem 2018 jsem byl individuáílním členem Komory geodetů a kartografů a následně též České 

komory zeměměřičů. Byl jsem u transformace Komory na Asociaci podnikatelů v geomatice, aktivně 

jsem se podílel na přípravě stanov, vytvoření prvního rozpočtu Asociace včetně stanovení členských 

příspěvků, a také při výběru budoucího výkonného ředitele APG. Do prvního představenstva jsem 

nekandidoval, protože se v té době dělil GEFOS a.s. a já se stal majitelem a jednatelem TKP geo 

s.r.o., která v době jejího konání ještě nebyla členem APG.  

V APG jsem nyní členem Pracovní skupiny pro BIM a v dalším období bych rád navázal na svoji 

činnost z období přípravy vzniku APG a podpořil činnost naší Asociace i aktivní činností v jejím 

Představenstvu.  



Od roku 2004 jsem členem ČSGK a tím i členem FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů). V ČSGK 

vykonávám pozici člena i místopředsedy Rady. V roce 2006 se stávám Národním delegátem do 

Komise 10 FIG – Ekonomika a řízení stavebnictví, kterou jsem v letech 2011 – 2014 vedl jako její 

volený předseda, FIG Commission 10 Chair, jako první Čech v dlouholeté historii FIG na této pozici.  

Pravidelně se s firmou nebo osobně účastním společenského i odborného života v České republice i 

v zahraničí. Jsem osobně nebo jako firma členem asociací czBIM (jsem tajemníkem Pobočného 

spolku czBIM se sídlem v Českých Budějovicích), UAVA (zde vykonávám funkci voleného 

Viceprezidenta asociace), APSPÚ i CAGI (v březnu 2021 jsem byl zvolen do Kontrolní komise CAGI). 

V zahraničí se pravidelně účastním Odborných kongresů FIG a Intergeo, Pracovních týdnů i 

Regionálních konferencí FIG).  

V listopadu roku 2019 jsem získal s firmou TKP geo s.r.o. Národní cenu za společenskou 

odpovědnost, vyhlašovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.  
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