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Hájíme zájmy našich členů.

Kultivujeme podnikatelské prostředí v geomatice.

Podílíme se na rozvoji profese.

Upevňujeme pozici geomatiky mezi respektovanými obory. 

Měníme postavení geodeta.
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+

+

+
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Naše poslání01.
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Když se ohlédneme, vidíme za sebou množství odvedené 

práce a za to patří velký dík především těm, kteří se na 

tom aktivně podíleli. 

Od samého začátku se snažíme posunout obor, ve kterém 

my všichni podnikáme, na kvalitativně vyšší úroveň.  

Jsem přesvědčen, že postupnými kroky toho 
dosáhneme. Není to úkol malý, protože naše postavení 

a vnímání rozhodně dnes neodpovídá našemu významu 

v řadě oblastí společenského života.

V prvním roce fungování asociace jsme se především 

snažili dostat do povědomí mnoha partnerských 

institucí, ať už v našem oboru, či na úrovni státních 

a samosprávných subjektů. Hlavním cílem bylo 
propagovat jak naši práci, tak i samotnou APG.  
Po druhém roce si troufám říct, že se naše pozice výrazně 

posílila a APG je již považována za prestižní profesní 

sdružení, které velmi aktivně zasahuje do aktuálního dění 

v oboru a hájí zájmy svých členů. Práce samotné asociace 

se i v průběhu minulého roku soustředila na mnoho 

oblastí, o kterých se podrobněji dočtete na následujících 

stránkách. 

Těší mě, že do APG neustále přibývají noví členové, 

a to jak velké společnosti, výrazní hráči na trhu, tak i ty 

střední a menší, které jsou pro nás stejně důležitými členy 

a partnery, protože čím větší členská základna bude, 

tím silnější bude naše postavení při vyjednávání i v těch 

nejvyšších kruzích a prestiž geomatiky i nadále poroste. 

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem osobním 
i profesním životě a těším se na další spolupráci. 

S úctou, 

Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva

Vážení členové,

od vzniku APG uběhly již více než dva roky a jsem opravdu rád, že se asociace 
neustále vyvíjí a že se nám povedlo posunout celou řadu záležitostí kupředu.

Úvodní slovo předsedy představenstva 02.
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„Máme  
před sebou 
plno práce.“ 

www.apgeo.cz info@apgeo.cz7

Ing. Martin Hrdlička
předseda představenstva 
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„Společně 
posouváme 
tento obor 
dopředu.“ 

Ing. Jaroslav Cibulka
výkonný ředitel APG 

Zpráva o činnosti v roce 2019 88
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„Společně 
posouváme 
tento obor 
dopředu.“ 

Kdybych měl na úvod krátce zhodnotit loňský rok třemi 

slovy, pak musím říct, že rok 2019 pro APG znamenal 

posun, stabilizaci a zviditelnění.  

Hlavním cílem loňského roku bylo upevnit naše postavení 

ve společnosti a dostat se do povědomí odborné široké 

veřejnosti, zákonodárců i mezi spolupracovníky v mnoha 

oborových institucích. Chceme, aby APG byla považována 
za prestižní profesní organizaci, jejíž členové jsou 
zárukou kvalitně odvedené práce.  

Díky naší aktivní propagaci a intenzivní komunikaci nás 

závěrem roku začali kontaktovat poslanci i senátoři ve 

snaze získat náš názor na zákony, které se budou v tomto 

roce projednávat v Poslanecké sněmovně a které se nás 

oborově týkají. Nabízejí nám podporu při prosazování 

našich cílů. Ze zkušeností a erudice našich členů vycházejí 

při svém rozhodování také soudy, které se na nás obracejí 

s žádostí o odborné posouzení sporných případů.  
Jsem opravdu rád, že jsme si dokázali vybudovat 
takový respekt a šíříme důvěru.

Vím, že všichni máte své podnikání a není snadné v dnešní 

hektické době najít čas na další aktivity, byť se vašeho 

podnikání také týkají, ale i vaše pasivní podpora pro 
nás znamená hodně. Vaším členstvím totiž umožňujete 

a napomáháte fungování celé APG, která má pak možnost 

prosazovat zájmy všech geodetických firem. Z výroční 

zprávy je, myslím, velmi zřejmé, že se snažíme velmi 

hospodárně nakládat s členskými příspěvky, využít  

je efektivně a především je zhodnotit.

Co říci závěrem? 

Rád bych podotkl, že si velmi vážím dosažených výsledků. 

Vím, že je za nimi tvrdá práce všech aktivních členů, členů 

představenstva a členů pracovních skupin. Lidé jsou totiž 

tím faktorem, který zajišťuje kontinuitu a budoucnost naší 

instituce. A to je klíčovým faktorem i do budoucna.   

Těším se na naši spolupráci i v roce 2020. 

S úctou, 

Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG

Vážené dámy a pánové, 

rok se s rokem sešel, a tak se Vám do rukou dostává již druhá výroční bilance toho, 
co všechno se v naší asociaci událo, co se podařilo a kam jsme se posunuli.

Roční ohlédnutí výkonného ředitele03.

www.apgeo.cz info@apgeo.cz9
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APG sdružuje podnikatele působící v oboru 

geodézie, geoinformatiky a pozemkových 

úprav, pro něž se stává spolehlivým partnerem, 

který aktivně prosazuje a hájí jejich zájmy na 

jednáních se zákonodárnými subjekty a dalšími 

institucemi, které ovlivňují hospodářský 

a ekonomický život v zemi.

Za dva roky své existence se APG stalo 

uznávaným a respektovaným profesním 

sdružením, jehož cílem je zachovávat 

zdravé konkurenční prostředí a bojovat proti 

nekorektním praktikám.

Členové mohou užívat logo APG na svých 

webových stránkách a dalších propagačních 

materiálech a prokazovat tak svým zákazníkům 

příslušnost k renomované instituci. 

Být členem asociace znamená nestát mimo 

profesní dění, mít možnost potkávat se 

a vyměňovat si zkušenosti se svými kolegy. 

APG sdružuje podnikatele působící v oboru geodézie, geoinformatiky a pozemkových 
úprav, pro něž se stává spolehlivým partnerem, který aktivně prosazuje a hájí jejich 
zájmy na jednáních se zákonodárnými subjekty a dalšími institucemi, které ovlivňují 
hospodářský a ekonomický život v zemi.

Za dva roky své existence se APG stala 
uznávaným a respektovaným profesním 
sdružením, jehož cílem je zachovávat  
zdravé konkurenční prostředí a bojovat proti 
nekorektním praktikám.

Členové mohou užívat logo APG na svých 
webových stránkách a dalších propagačních 

materiálech a prokazovat tak svým zákazníkům 
příslušnost k renomované instituci. 

Být členem asociace znamená nestát mimo 
profesní dění, mít možnost potkávat se 
a vyměňovat si zkušenosti se svými kolegy. 

www.apgeo.cz info@apgeo.cz1111
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05. Členství v asociaci

Členové svým členstvím v asociaci umožňují a napomáhají 
fungování celé APG, která prosazuje zájmy všech geodetických 
firem, ať už při prosazování potřebných zákonných úprav, při 
jednání s institucemi, při propagaci oboru, což vede k posílení 
společenské prestiže a zakotvení role geodeta ve společnosti.
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Jako člen APG se můžete aktivně 
zapojit do procesu připomínkování 
zákonů a vyhlášek a tím ovlivnit 
podnikatelský život v České republice. 
Dále se aktivně můžete účastnit práce 
v pracovních skupinách a zapojit se 

tak do celospolečenských projektů, 
potkávat se s ostatními podnikateli 
ze stejných nebo příbuzných 
odvětví, konzultovat Vaše problémy 
s odborníky a zlepšovat tím 
podmínky Vašeho podnikání.
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05.2

05.1

Přidružené členství 

Výhody členství

www.apgeo.cz info@apgeo.cz13

Přidruženým členem je instituce, která pracuje v oblasti geomatiky 
a není podnikatelským subjektem. Patří mezi ně střední a vysoké 
školy, vědecké instituce, příp. jejich zaměstnanci.

jste součástí respektovaného profesního sdružení 

máte přístup k exkluzivním informacím 

máte příležitost aktivně ovlivňovat aktuální dění 

právní služby pro vaše podnikání 

zapojení do realizace celospolečenských projektů 

propagace Vaší firmy 
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Pracovní skupiny06.
Zhodnocení roku 2019 z pohledu vedoucích pracovních skupin. 

Vzdělávání

Geografické informační systémy

Pozemkové úpravy

Katastr nemovitosí

Inženýrská geodézie

+

+

+

+

+

Katastr

(katastr)
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Zhodnocení roku 2019 z pohledu vedoucích pracovních skupin. 

Ing. Denisa Petříková (GKS – geodetická kancelář s.r.o.) 

Ing. Jan Pěčonka (HD GEO, s.r.o.) 

Skupina pro vzdělávání si pro rok 2019 vytyčila několik hlavních cílů a plánů, které se průběžně 

snažila na svých devíti setkáních naplnit.

V minulém roce jsme připravili dotazník pro firmy 

ohledně požadavku na absolventa, navštívili 

jsme střední školy se zeměměřickým zaměřením, 

kde jsme prezentovali APG a domlouvali další 

spolupráci, publikovali článek v Zeměměřiči 

o akci „Kam kráčíš, geodézie?“.

 Připravili jsme leták o revizi katastru, který 

slouží jako podpůrný materiál pro firmy, úřady 

a veřejnost a dále pak propagační materiál 

APG pro školy. Spolupracovali jsme při tvorbě 

„rodného listu jednotky práce Národní sady 

povolání“ pro geomatika a geomatika specialistu. 

V průběhu roku probíhala oficiální setkání se 

zástupci ČÚZK, na kterých se projednávala další 

spolupráce, připomínkování a další debaty nad 

aktuálními tématy. 

Zároveň se uskutečnila schůzka zástupců APG 

na Magistrátu města Prahy s paní Mgr. Lenkou 

Němcovou o potřebě zachovat studijní obor 

zaměřený na zeměměřictví.

06.1 Pracovní skupina Vzdělávání
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Hlavním tématem pro PS GIS v roce 2019 

byla Digitální technická mapa. Členové PS se 

zúčastnili činnosti Pracovní skupiny DTM zřízené 

Ministerstvem pro místní rozvoj ve všech třech jejích 

pracovních podskupinách – PPS pro architekturu, 

legislativu a finance. Klíčovým úspěchem na 

tomto poli (nejen PS GIS či APG, ale celého týmu 

lidí složeného ze zástupců soukromého sektoru 

a veřejné správy) bylo především prosazení novely 

tří zákonů (zeměměřického, stavebního a zákona 

o základních registrech), která představuje nezbytný 

legislativní rámec pro celý projekt DTM. 

V závěru roku přešla činnost PS DTM plynule do 

přípravy Digitalizace stavebního řízení (DSŘ) s tím, 

že všechny podskupiny (personálně mírně rozšířené) 

plynule přešly z DTM do DSŘ. Situace v této oblasti 

byla a je významně složitější, než v oblasti DTM. 

Probíhající procesy rozsáhlé rekodifikace veřejného 

stavebního práva na přelomu roku zásadně 

zpomalily, což určitě ovlivnilo přípravu DSŘ, i když  

ta musí reflektovat legislativu, ať je jakákoli.

Vedle uvedených dvou hlavních témat – DTM 

a DSŘ – se členové PS GIS podíleli na činnosti 

Pracovního výboru pro prostorové informace (PVPI) 

při Radě vlády pro informační společnost (RVIS). 

Významnými interními tématy jsou problematika 

Open dat, problematika garantovaných dat 

a problematika výdeje dat KN pro účely agendových 

informačních systémů dodávaných veřejné správě 

členy APG. 

Ing. Jiří Bradáč (T-MAPY spol. s r.o.)

06.2 Pracovní skupina Geografické informační systémy 
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Ing. Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.)

V rámci pracovní skupiny Inženýrská geodézie jsme se aktivně podíleli na připomínkování nového stavebního 

zákona. Naší snahou bylo vyjmenovat „zeměměřické činnosti ve výstavbě“ jako jednu z vybraných činností. 

Soustavně jsme se snažili propagovat obor např. předvedením našich činností Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 

Dále jsme se zapojili do pracovní skupiny – legislativa pro digitalizaci stavebního řízení pod Radou vlády pro 

informační společnost. Dokončení práce na těchto výzvách nás čeká i v tomto roce. 

Ing. Jan Floriánek (HRDLIČKA spol. s r.o.). 

Hlavním úkolem pracovní skupiny APG pro BIM je prosazovat zájmy a potřeby geomatiky v rámci tvorby předpisů 

a standardů, které při zavádění standardů BIM do české legislativy vznikají. Pro toto prosazování se snažíme 

využívat třech základních pilířů:

 Aktivní účast na konferencích a seminářích zabývající se problematikou BIM

 Zapojení našich členů do pracovních skupin odborných organizací, zabývajících se přípravou   

 předpisů a standardů (ČAS, SFDI, czBIM, ap.)

 Prezentace výsledků práce našich členů odborné i laické veřejností. 

Ve všech třech oblastech jsme v roce 2019 byli aktivní a v rámci komunikace s ostatními obory jsme přesvědčení, 

že při vytváření BIM máme co nabídnout a naopak se ukazuje, že naše úloha geomatika bude pro tvorbu a práci 

s BIM zcela zásadní a nepostradatelná. Jako jediný obor rozumíme přesnostem reálných dat v terénu, rozdílům 

mezi modelem v JTSK a modelem v měřítku 1:1, ap. 

Je tedy nyní na nás, všech geomaticích, abychom se nebáli své znalosti ukázat světu a o svoji nepostradatelnou 

úlohu se přihlásit, což je úkol do letošního a samozřejmě i dalších let. 

 

06.3a

06.3b

Pracovní skupina Inženýrská geodézie

Pracovní skupina Inženýrská geodézie – podskupina BIM

+

+

+
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Katastr

(katastr)



www.apgeo.cz info@apgeo.cz21

Ing. Jan Plavec (GK Plavec-Michalec geodetická kancelář s.r.o.)

V uplynulém období se pracovní skupina Katastr nemovitostí zabývala především připomínkováním 

návrhu nového zeměměřického zákona a definicí problémů, které tíží soukromou sféru při výkonu 

zeměměřických činností v oblasti KN. Tyto problémy (přednostní potvrzení GP při opakovaném 

podání, odborné vzdělávání, problémy WSGP, atd.) jsme se následně snažili vyřešit s představiteli 

ČÚZK – s paní Mgr. Hercegovou a Ing. Kmínkem.

Nadále prosazujeme soukromý sektor do obnovy katastrálního operátu novým mapováním.

06.4 Pracovní skupina Katastr nemovitostí
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Hlavním cílem naší skupiny pro rok 2019 bylo 

dosáhnout navýšení finančních prostředků na 

pozemkové úpravy (PÚ). Následně pak prosadit, 

aby tyto prostředky byly ze strany SPÚ uvolňovány 

předvídatelně, pravidelně a dlouhodobě, neboť 

v případě rozkolísání těchto zdrojů hrozí reálné 

riziko odlivu odborníků z oboru. Tento proces 

cíleně vyvrcholil ke konci roku před projednáváním 

vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu  

ČR na rok 2020. 

Výsledkem těchto snah byla doprovodná usnesení 

zemědělského výboru a výbor pro životní prostředí 

PS PČR k vládnímu návrhu zákona o státním 

rozpočtu ČR na rok 2020, ve kterých tyto výbory 

žádají ministra zemědělství a ministra životního 

prostředí o navýšení finančních prostředků na PÚ 

v průběhu roku 2020.

Při hlasování o státním rozpočtu bylo přijato 

doprovodné usnesení, které žádá vládu ČR,  

aby v průběhu roku 2020 posílila rozpočet MZe 

za účelem financování opatření, které souvisejí 

s klimatickou změnou. Tím se mají mimo jiné na 

mysli opatření související se zadržováním vody 

v krajině, tedy samozřejmě i oblast PÚ.

Z výše uvedeného je zřejmé, že PÚ a problematika 

jejich financování se dostala do povědomí poslanců 

napříč politickým spektrem a je jen otázkou času, 

kdy se podaří finanční bariéru prolomit. 

Z mého pohledu jsem, co se týká PÚ, mírný 

optimista a věřím, že úsilí vynaložené naší skupinou 

v loňském roce přinese v příštích letech více peněz 

na PÚ, jistotu a perspektivu pro zpracovatele PÚ.  

Vždyť z ochrany krajiny se stává velké politikum 

a v tomto procesu mají PÚ nezastupitelné místo. 

Zároveň tímto vyzývám pasivní část členů APG,  

aby se zapojili do činnosti naší skupiny.

Ing. Lubor Pekarský (allGEO s.r.o.)

Pracovní skupina Pozemkové úpravy06.5
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• Vedení APG jednalo se zástupci SPÚ ohledně další propagace pozemkových úprav. 

• Zástupci APG se zúčastnili konference Půda – voda – krajina.

• Uskutečnilo se první setkání společné diskusní platformy APG – ČÚZK. 

• Zasedání pracovní skupiny IG, na které byl diskutován návrh předpisu pro modelování staveb pro   

 infrastrukturní stavby. 

• Předseda APG vystoupil v Brně na konferenci Quo Vadis. Akci svou účastí podpořilo několik členů APG. 

• Účast výkonného ředitele APG na VH APÚ, kde informoval přítomné o aktivitách APG v oblasti financování  

 pozemkových úprav.  

• Novým přidruženým členem se stala Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni zastoupena  

 doc. Ing. Václavem Čadou, CSc. 

• APG byla přizvána k projednání obdržených připomínek k pracovním návrhům technických předpisů   

 a metodik pro standardizaci metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury.

• Zasedání pracovní skupiny pro vzdělávání, která připravuje ucelený systém workshopů, odborných setkání 

 a konferenci. 

• APG se zúčastnilo zasedání zemědělského výboru PS PČR, kde ústředním bodem projednávání bylo   

 financování pozemkových úprav. 

07.1

07.2

Leden

Únor

APG v roce 2019 07.
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• Vedení APG kriticky reagovalo na nepřesnosti ve vystoupení ředitele SPÚ na zasedání ZEV PS PČR týkající se   

 cen projektové přípravy pozemkových úprav. 

• Na zasedání představenstva vystoupil doc. Ing. Václav Čada, CSc. (FAV ZČÚ) s vizí ukotvení NaSaPo z organizačního  

 hlediska a Ing. Milan Talich, Ph.D. s prezentací projektu GISCAD-OV, který vzešel z iniciativy CLGE.

• Asociace se stala partnerem maturitního plesu SPŠZem.

• Vedení APG jednalo s Ing. Jiřím Nouzou, novým prezidentem SPS a Ing. Pavlem Ševčíkem, Ph.D., technickým ředitelem  

 ohledně možné spolupráce mezi organizacemi a to prostřednictvím odborných akcí, kde APG seznámí členy SPS  

 o přínosech geomatiky pro stavebnictví.  

• Konzultace předsedy APG s Marianem Jurečkou, bývalým ministrem zemědělství, které vyústilo v medializaci   

 problematiky financování pozemkových úprav na ČT24.  

• APG poskytla záštitu konferenci Koncepce BIM 2022, kde vystoupil Ing. Jan Floriánek (HRDLIČKA spol. s r.o.). 

• Z iniciativy APG vyšel v deníku E15 článek na téma pozemkových úprav v souvislosti s klimatickou změnou.  

• Jednání s Martinem Vrbou, ústředním ředitelem SPÚ týkající se účasti na konferenci pořádané při valné hromadě  

 a ohledně financování PÚ.  

• Vznikla pracovní skupina BIM pod vedením Ing. Jana Floriánka (HRDLIČKA spol. s r.o.). 

• Členové APG vystoupili se svou prezentací na akci Geodetické informační dny v Brně.  

• Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady vystoupila Mgr. Lucie Moravčíková, která představila společnost  

 OTIDEA s prezentací možností analýzy smluvní dokumentace s SPÚ a Ing. Jan Kmínek (ČÚZK), který informoval   

 o přípravě novely zeměměřického zákona. 

• Výkonný ředitel vystoupil na srazu starostů v Berouně, kde prezentoval názory APG na pozemkové úpravy. 

• Novým kmenovým členem se stala společnost GS – geodetické služby s.r.o. zastoupena Ing. Tomášem Honzíkem.

Únor

Březen

07.2

07.3
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• Ing. Jiří Bradáč (T-MAPY spol. s r.o., člen představenstva) vystoupil na konferenci ISSS s prezentací na téma DTM.

• Dne 8. dubna 2019 se v kongresovém centru Floret uskutečnila 2. valná hromada APG, na které vedoucí pracovních  

 skupin seznámili přítomné s výsledky jejich činnosti. Konference, která následovala po VH, byla přehledem náplně  

 činnosti pracovních skupin a vystoupili zde významné osobnosti, které se touto problematikou zabývají.

• Na zasedání představenstva se projednávalo sjednocení názorů na přesnosti měření v rámci DTM.   

• APG intervenovalo na pražském magistrátu u Lenky Němcové, ředitelky odboru školství, mládeže a sportu, kde byl  

 zdůrazněn nedostatek pracovních kapacit v oboru geodézie a geomatiky. 

• Ing. Martin Malec (Geocart CZ, a.s., člen DR APG) přednášel na setkání Asociace krajů o pozemkových úpravách jakožto  

 o jednom ze základních nástrojů pro tvorbu udržitelné krajiny. 

• APG byla přizvána do výboru pro Digitalizaci stavebního řízení. 

• V polovině května uspořádala APG ve spolupráci s KÚ a ZKU CB setkání geodetů v Jihočeském kraji, které se konalo  

 v Českých Budějovicích. Největší zájem vzbudily informace o Digitální technické mapě ČR. Akce se zúčastnilo  

 55 soukromých geodetů a 35 geodetů z rezortu ČÚZK. 

• APG byla jedním z partnerů Mezinárodní stavební konference, jejíž cílem bylo především upozornit na nedostatek  

 spolupráce a inovace ve stavebnictví a také zaměřit pozornost na vztahy, chování a motivací lidí.

• Členové pracovní skupiny pro vzdělávání Ing. Denisa Petříková a doc. Ing. Václav Čada, CSc. se koncem května setkali  

 se studenty Střední průmyslové školy stavební v Plzni.

Duben

Květen

07.4

07.5
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• APG zastoupena Ing. Luborem Pekarským (allGEO s.r.o.) se zúčastnila koordinační skupiny pro PÚ, na které se   

 projednávaly plánované veřejné zakázky na PÚ do konce roku.  

• Novým členem se stal Ústav geodézie z Fakulty stavební VUT v Brně zastoupený doc. Ing. Radovanem Machotkou, Ph.D. 

• Představenstvem bylo schváleno členství APG v Nemoforu, které navazuje na předchozí členství Komory geodetů  

 a kartografů. APG bude reprezentována Ing. Jiřím Bradáčem, členem představenstva. 

• Na setkání pracovní skupiny Inženýrská geodézie se řešila především problematika DTM, novela stavebního zákona,  

 BIM v pozemních a dopravních stavbách. Vzhledem k objemu problematiky BIM vznikla samostatná podskupina pro  

 BIM, kterou vede Ing. Jan Floriánek (HRDLIČKA spol. s r.o.). Pracovní skupina také připravuje seminář pro SPS s cílem  

 ukázat moderní metody geomatiky stavebním firmám. 

• Jednání s právníky ohledně začlenění profese geomatika do zákonných ustanovení.

• Pracovní skupina pro vzdělávání během června připravila propagační leták představující činnosti a vize APG studentům,  

 který má studentům přiblížit samotný obor a podpořit tak rozvoj profese.

• Vedoucí pracovní skupiny KN Ing. Jan Plavec připravil připomínky k novele zákona o zeměměřictví.

• Vedení APG jednalo s ústředním ředitelem SPÚ Martinem Vrbou ohledně stabilního zajištění financování PÚ  

 v následujících letech. Pracovní skupina PÚ vypracovala podněty pro další hodnotící kritéria na hodnocení veřejných  

 zakázek vypisovaných SPÚ. 

• Ing. Jan Floriánek vydal článek na stránkách Zeměměřiče týkající se druhé třídy přesnosti. 

Květen

Červen

07.5

07.6
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• Setkání s Ing. arch. Janem Kaslem, novým předsedou ČKA. Hlavním společným záměrem je zjednodušení a zkvalitnění  

 procesů v investiční výstavbě. Zároveň podpoří naši snahu o prosazení zákonné komory zaměměřičů ze zákona.  

• Novým vedoucím pracovní skupiny Pozemkové úpravy se stal Ing. Lubor Pekarský (allGEO s.r.o.), který tuto funkci  

 převzal po Ing. Martinu Malcovi, který odešel ze společnosti Geocart CZ a.s.

• V MF DNES vyšel článek s názvem „Rozdělit lány cestami, to je boj se suchem“, do něhož přispěl také Ing. Pekarský  

 a zdůraznil potřebu dlouhodobého financování PÚ. 

• Zástupci APG jednali s poslancem Ing. Josefem Kottem ohledně plánovaného semináře v Poslanecké sněmovně. 

• Předseda APG jednal s představiteli ČÚZK, ČKAIT, ČKA, MZE a SPS za účelem podpory myšlenky zákonné komory  

 zaměměřičů. 

• Představenstvo APG nominovalo zástupce do pracovních skupin Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení  

 a územního plánování (pod Ministerstvem pro místní rozvoj). 

• Vedení APG jednalo s právníky ohledně novel relevantních zákonů, do nichž by bylo možné zakomponovat zákonnou  

 komoru zeměměřičů. 

• Jednání na SPÚ s ústředním ředitelem Ing. Martinem Vrbou ohledně připravovaného semináře v PS PČR. 

• Komunikace s tajemníkem ZEV PS PČR s žádostí o udělení záštity nad připravovaným seminářem. 

• Vedení APG jednalo se společností Kreatorium ohledně nového propagačního videa APG. 

Červenec

Srpen

07.7

07.8



Zpráva o činnosti v roce 2019 30Zpráva o činnosti v roce 2020



www.apgeo.cz info@apgeo.cz31 www.apgeo.cz info@apgeo.cz31



Zpráva o činnosti v roce 2019 32

• Předseda APG na konferenci E-government podepsal za APG memorandum o spolupráci na digitální   

 technické mapě. K memorandu se připojily všechny významné organizace.

• APG podpořila fotografickou soutěž Geofoto 2019 organizovanou SPŠZ. 

• Předseda APG vystoupil v rámci veletrhu FOR ARCH na Technologickém fóru s prezentací na téma   

 Garantovaná data – základ digitalizace. 

• Jednání se ZEV PS PČR ohledně připravovaného semináře o PÚ. 

• Vedení APG oslovilo poslance s žádostí o podporu připravovaného semináře. 

• APG uspořádala odborný seminář ve spolupráci s SPS.

• APG uspořádala v prostorách Poslanecké sněmovny odborný seminář s názvem Budoucnost naší krajiny:  

 Co ještě nevíte o pozemkových úpravách?.

• APG se zúčastnila akce GIS Outdoor v Litoměřicích, kde ji reprezentoval Ing. Jiří Bradáč s prezentací   

 k tématu  DTM.  

• Vedení APG jednalo o možnosti ověřovat podpisy na smlouvách prostřednictvím ÚOZI.

• Ing. Jan Floriánek reprezentoval APG na akci BIM Day, kde vystoupil s prezentací „BIM&Geomatika – na  

 co se zapomíná“.  

• APG předložila HK ČR připomínky k novele zákona o PÚ. Následně se členové PS PÚ se zúčastnili   

 vypořádací porady k této novele. 

Září

Říjen

07.9

07.10



www.apgeo.cz info@apgeo.cz33

• Jednání se SMO ohledně možnosti přípravy osvětové brožury k problematice PÚ.

• Členové APG se zúčastnili 3. setkání zeměměřičů Zlínského kraje. 

• Setkání pracovní skupiny KN, na které se definovaly témata k projednání s ČÚZK. 

• Nadále probíhají jednání se společností Kreatorium týkající se nové identity APG.

• Stěhování do nového sídla APG na adrese Bohdalecká 8. 

• Jednání na MMR s Ing. Žanet Hadžić ve věci nového stavebního zákona.

• Jednání s novými zájemci o členství v APG.  

• APG podalo prostřednictvím SMO, SPS, ČKA a ČÚZK připomínky k novému stavebnímu zákonu. 

• Apel předsedy APG na předsedu ZEV PS PČR Ing. Jaroslava Faltýnka, aby podpořil pozměňovací návrhy  

 a došlo k navýšení financí na PÚ.  

• Zasedání představenstva s dozorčí radou, kde byl představen.

• Jednání APG s Ing. Martinem Vrbou, ředitelem SPÚ ohledně další spolupráce a směřování pozemkových úprav. 

• APG byla přizvána k účasti do diskusní platformy BIM HUB.

Listopad

Prosinec

07.11

07.12
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Představenstvo

Ing. Martin Hrdlička
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kocián 
člen představenstva 

Ing. Jiří Bradáč 
člen představenstva

Ing. Jiří Habrovec 
člen představenstva

Ing. Jan Plavec
člen představenstva

Česká asociace pro geoinformace

Český úřad zeměměřický a katastrální

Státní pozemkový úřad

Odborná rada pro BIM

Společnost důlních měřičů a geologů

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

Český svaz geodetů a kartografů

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Svaz měst a obcí 

Asociace spolupracuje s následujícími organizacemi: 

Dozorčí rada 

Ing. Martin Malec
předseda dozorčí rady

Ing. Lubor Pekarský
člen dozorčí rady 

Ing. Jan Fafejta 
člen dozorčí rady

08.1

08.2

Statutární orgány

Partnerské organizace

08. Struktura

+
+
+
+ 
+
+
+
+
+
+
+
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Asociace je členem českých i evropských oborových organizací

Český svaz vědeckotechnických společností

Hospodářská komora České republiky

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Comité de Liaison des Géometrès Européens (CLGE)

1.GEO, spol. s r.o.

AGROPOZ CB s.r.o.

allGEO-Ing. Lubor Pekarský, s.r.o.

Certikační autorita katastrálních informací, s.r.o.

DD plus v.o.s.

Dvořáček Pavel Ing.

Exact Control System a.s.

GB-geodezie, spol. s r.o.

GEFOS a.s.

geo cité + s.r.o.

GEO profi spol.s r.o.

Geocart CZ a.s.

GEOCENTRUM, spol. s r.o. – zeměměřická a projekční kancelář 

GEODET, spol. s r.o.

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Geodézie - Topos a.s.

Geodézie Kolín s.r.o.

Geodézie Pardubice s.r.o.

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

GEODROM s.r.o. 

GEOREAL spol. s r.o.

APG měla k 31. 12. 2019 49 členů, z toho 39 kmenových, 7 přidružených a 3 čestné.  

Kmenoví členové

08.3

08.4

Členství

Členové 

+
+
+
+

Ing. Martin Holinka

Ing. Jolana Polanová

Ing. Lubor Pekarský

Ing. Zbyněk Kugler

RNDr. Libuše Dvořáková

Ing. Pavel Dvořáček

Marek Přikryl

Ing. Zdeněk Láska

Ing. Jaroslav Kocián, MBA

Ing. Vladimír Soviš

Ing. David Šiler

Ing. Martin Malec

Petr Liška

Ing. Jan Fafejta

Ing. Martin Nedoma

Ing. Václav Mišák

Ing. Jan Friedrich

Ing. Jiří Sládek

Ing. Aleš Černý

Ing. Jiří Habrovec 

Ing. Karel Vondráček
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FAV – Fakulta aplikovaných věd

Kocáb Milan Ing., MBA

Malec Martin Ing.

Střední průmyslová škola zeměměřická

Šíma Jiří Doc. Ing., CSc

VÚGTK, v.v.i.

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav geodézie 

doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Martin Malec

Ing. Jan Staněk

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc

Ing. Jiří Drozda 

doc. Ing. R. Machotka, Ph.D.

Ing. Jan Fafejta

Ing. Miroslav Hrdlička 

Ing. Slavoj Kádner, CSc.

Kmenoví členové

Přidružení členové

Čestní členové

08.4 Členové 

GEOŠRAFO, s.r.o.

GEOTICA s.r.o.

GEOTOP ROSA s.r.o.

GIS - STAVINVEX a.s.

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

GKS - geodetická kancelář, s.r.o

GRID, a.s.

GS – geodetické služby s.r.o.

HD GEO, s.r.o.

Hloušek s.r.o.

HRDLIČKA spol. s r.o.

Komárek Josef Ing.

Nováková Jana Ing.

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

THEINER geodetická kancelář s.r.o.

TKP geo s.r.o.

T-MAPY spol. s r.o.

ValMez geo s.r.o.

Jiří Foltán

Ing. Kateřina Dvořáková

Ing. Filip Rosa

Ing. Jaroslava Kraftová

Ing. Jan Plavec

Ing. Denisa Petříková

Ing. Zdeněk Štefka

Ing. Tomáš Honzík

Ing. Jan Pěčonka

Ing. Ladislav Hloušek 

Ing. Martin Hrdlička 

Ing. Josef Komárek

Ing. Jana Nováková

Ing. David Svozil

Ing. Michal Theiner

Ing. Robert Šinkner MBA

Ing. Jiří Bradáč, MBA

Ing. Petr Žváček
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