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Prosadili jsme ověřování zeměměřických prací jako vybranou činnost ve výstavbě

Zformulovali jsme připomínky k nové vyhlášce o dokumentaci staveb

Uspořádali jsme konferenci Geomatika 2021 

Nepolevili jsme v úsilí získat stabilní zdroje pro pozemkové úpravy 

Vytvořili jsme propagační video o pozemkových úpravách

Naše nejvýznamnější úspěchy roku 202101.

Zformulovali jsme připomínky k návrhu nového stavebního zákona, z nichž vzešel pozměňovací návrh,

pro který jsme získali souhlasné stanovisko ČÚZK. 

Jako jedna z odborných institucí jsme dostali možnost připomínkovat a doplnit vyhlášku o dokumentaci staveb, 

kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Při příležitosti konání valné hromady APG jsme uspořádali odbornou konferenci Geomatika 2021, kde vystoupila řada 

významných osobností, s nimiž APG spolupracuje. 

Z aktivity APG byly zapracovány pozemkové úpravy do Národního plánu obnovy. 

APG se stala připomínkovým místem k vyhlášce o pozemkových úpravách 13/2014 Sb. K této vyhlášce jsme

vypracovali obsáhlý soubor připomínek.  

V procesu předběžné tržní konzultace jsme prosadili některé požadavky zpracovatelů pozemkových úprav na změnu

smlouvy o dílo a procesu výběrových řízení. 

Prostřednictvím videa jsme poukázali na problematiku pozemkových úprav a jejich dopadů na krajinu. 

Využili jsme této příležitosti k oslovení řady institucí, politiků, partnerů i veřejnosti.

Vyjednali jsme jeho podporu na MMR a MPO. 

Zajistili jeho jednomyslné schválení v hospodářském výboru PS PČR i v Poslanecké sněmovně. 
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Spolupracovali jsme na věcném záměru zákona o NIPI 

Webináře APG zhlédlo více než 700 diváků

Představenstvo schválilo znění definice geomatiky

Zaměřili jsme se na vzdělávání

Zformulovali jsme pozměňovací návrh k zákonu o zeměměřictví

Podíleli jsme se na přípravě věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace. 

Uspořádali jsme online webináře zaměřené na problematiku digitální technické mapy, digitalizace stavebního řízení a

BIM z pohledu geomatika.   

Definice geomatiky je součástí obsáhlé prezentace, která velmi podrobně představuje obor, nejnovější trendy, výzvy,

používané technologie a oblasti uplatnění a spolupráce, které geomatika nabízí.

Členové pracovní skupiny přednášeli studentům středních a vysokých škol.

Další 3 střední školy se staly našimi přidruženými členy.

Vypracovali jsme obsáhlý pozměňovací návrh k zákonu o zeměměřictví, jehož prostřednictvím se do zákona zavede zákonná 

komora zeměměřičů.

Na pozměňovacím návrhu se podíleli také experti ČÚZK a prošel připomínkami Oddělení vnitřní legislativy Ministerstva zemědělství.
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Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

02.

Od začátku nám bylo jasné, že nikdo nám nic zadarmo 
nedaruje, a že musíme změnit především náš přístup, tedy 
změnit sebe sama. Ne boj, ale spolupráce je naší hlavní vizí. 
Našemu malému oboru ani nic jiného nezbývá. Uvědomuji 
si, že i nadále jsou v oboru skeptici a kritici naší práce, ale 
myslím si, že mnoho kolegů již pochopilo, že jen společný-
mi silami máme větší šanci dosahovat našich cílů. Odrazem 
toho je, že naše členská základna se i nadále rozšiřuje a 
jsem za to rád. Ke konci roku měla APG 54 členů (z toho 42 
firem) s celkovým obratem 1,25 miliardy Kč. 

V loňském roce jsme se i nadále věnovali nekonečné 
mravenčí práci v oblasti „vnějších vztahů“, propagaci (oboru 
i APG) a korektního lobbingu za naše věci a témata. 
Troufám si říct, že za těch pár let existence APG už nás v 
odborných kruzích dobře znají. A z pozice tzv. „nosičů 
vody“ se postupně emancipujeme do role subjektů, bez 
kterých se na stavbě nic neobejde. Komunikovali jsme s  
mnoha představiteli politického života naší země a můžeme 
konstatovat, že nás politická reprezentace vnímá napříč 
celým spektrem. 

Pokračovali jsme v jednom z klíčových témat, a to je 
Digitální technická mapa České republiky. V předchozích 
letech jsme byli jedni z nejdůležitějších aktérů přípravy 
celého projektu. Bohužel stát svou pomalostí při přípravě 
způsobil, že na realizaci zbývá velmi málo času, a proto 
celá řada z našich členů prožívá dnes stresové situace 
spojené s realizací tak velkého díla. Zbývá jen doufat, že 
nakonec členové APG budou v realizaci úspěšní a 
vytvoříme nové mapové dílo, které bude sloužit generace.
Již dnes se musíme zamýšlet nad provozováním DTM ČR s 
cílem zajištění její trvalé udržitelnosti. Je velmi důležité, že 
se nám v roce 2021 povedlo prosadit poslanecký pozměňo-
vací návrh do nového stavebního zákona (NSZ), který 
povyšuje ÚOZI na vyšší úroveň tzv. vybrané činnosti ve 
výstavbě. Je to velká příležitost, ale i odpovědnost.  

V tomto roce musíme začít pracovat více na zkvalitnění 
práce ÚOZI především v investiční výstavbě. Jedním z 
kroků je správné vydefinování prováděcích vyhlášek k NSZ 
a v neposlední řadě prosazení komory ÚOZI ze zákona. 
Tématem budoucnosti je BIM a vystavěné prostředí. Je to 
samozřejmě průřezové a multioborové téma a naše role je 
především v tom, aby se při definování zákonů a dalších 
pravidel na geomatiky nezapomínalo, vždyť právě my jsme 
garanty správného usazení BIM modelů v prostoru. 
Paradoxně nemůžeme zcela úspěšně vyhodnotit naše 
působení v oblasti pozemkových úprav, kde se nám sice 
povedlo prosadit rekordní investice ze strany státu, ale 
pozice našich členů se rozhodně nezlepšila. 

Uvědomuji si, že toto všechno se neděje samo sebou a že 
právě vy, naši členové, přispíváte svým aktivním či alespoň 
pasivním členstvím k tomu, že se konečně náš obor začíná 
celospolečensky prosazovat. Za to rozhodně patří velký dík 
všem členům, kteří se na tom aktivně podíleli. 

Vážím si také toho, že jste na valné hromadě potvrdili svou 
volbou důvěru v představenstvo, které se v prvních 3,5 
letech existence APG stabilně a aktivně zapojovalo do 
aktivit APG a máme určitě na co v budoucnu navazovat. 
Bohužel i rok 2021 byl spjat s celosvětovou pandemií 
covid-19, která zasáhla nejen naše soukromé životy, ale 
řada vládních restriktivních opatření ovlivnila také podnikání 
našich členských společností. Věřím, že takováto situace se 
již nebude opakovat. I když dnešní Ruskem vedená válka 
proti Ukrajině vyvolává, a ještě bude vyvolávat řadu pnutí, 
která se jistě odrazí na ekonomice této země a tím pádem i 
na naší práci.

Děkuji vám za spolupráci, důvěru a podporu a přeji vám 
především pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i 
profesním životě.

Ing. Martin Hrdlička
předseda představenstva 

od založení APG již uplynuly 4 roky, a tak se pojďme ohlédnout a zhodnotit 
naši práci nejen v loňském roce, ale za celou dobu existence. 



„Ne boj, ale 
spolupráce 
je naší hlavní
vizí.“ 

 

předseda představenstva 
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Ing. Martin Hrdlička



„Společně 
zvyšujeme
prestiž 
geomatiky.“  

výkonný ředitel APG  
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Ing. Jaroslav Cibulka



 

 

 

 
 

Ohlédnutí výkonného ředitele

Vážené dámy, vážení pánové, 

03.

Loňský rok byl opět ovlivněn mnoha nařízeními a vládními 

opatřeními spojenými s covid-19, nicméně se zkušenostmi 

z předchozího roku jsme už byli trochu více připraveni na 

nové podmínky. Přizpůsobili jsme naše aktivity situaci, 

která nám bohužel nedovolila zorganizovat plánované 

osobní setkání v krajích, nebylo možné zrealizovat ani 

plánovaný seminář v Poslanecké sněmovně a ovlivnila 

mnoho dalších jednání, ale naučili jsme se fungovat ve 

virtuálním prostředí. Pokud to bylo nutné, probíhala online 

zasedání pracovních skupin i představenstva, jednání s 

ministerstvy, institucemi a dalšími našimi partnery. 

Mnohdy to nebylo lehké a ani tak příjemné jako osobní 

jednání, ale zároveň mě to ujistilo v tom, že i přes všechny 

tyto nelehké podmínky je zde stále spousta lidí, kteří jsou 

ochotni i v takto obtížném období najít si čas na další 

aktivity, a i díky nim se APG neustále vyvíjí. 

Jsem rád, že se nám v roce 2021 podařilo zorganizovat 

valnou hromadu za osobní účasti většiny členů a že jsem 

se mohl s většinou z vás v Průhonicích osobně potkat. 

Velmi mě potěšilo, že jste potvrdili svou důvěru v 

představenstvo, které v nezměněném složení bude 

pokračovat ve své práci i v nadcházejícím funkčním 

období. 

Loňský rok byl pro náš obor přelomový. Podařilo se nám 

do nového stavebního zákona prosadit ověřování 

zeměměřických prací jako vybranou činnost ve výstavbě. 

Tím jsme vytvořili základy pro další vyjednávání a 

prosazování naších cílů, o které dlouhodobě usilujeme. 

Zásadními tématy jsou samozřejmě zákonná komora 

zeměměřičů, nově formulované definice naší činnosti v 

připravovaných vyhláškách, ale také systém vzdělávání. 

V oblasti pozemkových úprav jsme věnovali velké úsilí 

zapracování požadavků zpracovatelů ve smlouvách o dílo, 

procesu výběrových řízení a podařilo se nám také 

prosadit velkou část z obsáhlého souboru připomínek k 

vyhlášce o pozemkových úpravách.  Pozemkové úpravy 

se staly i jedním z projednávaných témat nově vznikající 

vlády.  

Děkuji členům představenstva a všem členům, kteří nám 

pomohli dosáhnout dalšího významného posunu našeho 

oboru.  

Ing. Jaroslav Cibulka

výkonný ředitel 

vstoupili jsme do dalšího roku existence APG, a tak si dovoluji vám předložit 
již čtvrtou výroční zprávu, ve které jsme shrnuli ty nejdůležitější milníky naší 
práce za rok 2021.  

www.apgeo.cz info@apgeo.cz09



1     valná hromada

1     konference

3     webináře

8     zasedání představenstva

2     společná zasedání představenstva a dozorčí rady

1     zasedání dozorčí rady

46  porad

7     newsletterů APG

3     mimořádné zprávy

Rok 2021 v číslech 
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Webináře APG v
roce 2021 

Setkání s vedením APG

Pozemkové úpravy

DTM a DSŘ aktuálně
 – pohledem APG

BIM a role geomatika
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04.   O nás 
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 oboru 

geod«zie, geoinformatiky a  pozemkov¤ch 

kter¤ aktivn˘ prosazuje a  højÀ jejich zøjmy na 

jednønÀch se zøkonodørn¤mi subjekty a dalšÀmi 

institucemi, kter« ovlivňujÀ hospodøřsk¤ 

a  zemi.

Za dva roky sv« existence se APG stalo 

uznøvan¤m a respektovan¤m profesnÀm 

zdrav« konkurenÎnÀ prostředÀ a bojovat proti 

nekorektnÀm praktikøm.

webov¤ch strønkøch a dalšÀch propagaÎnÀch 

materiølech a prokazovat tak sv¤m zøkaznÀkům 

přÀslušnost k renomovan« instituci. 

B¤t Îlenem asociace znamenø nestøt mimo 

a vym˘ňovat si zkušenosti se sv¤mi kolegy. 

  
 

 
  

 
 

 

 

Cílem APG je zvyšovat prestiž geomatiky,
podílet se na celoživotním vzdělávání svých
členů, podporovat zdravé konkurenční prostředí,
vytvářet kvalitní podmínky pro podnikání a také
zatraktivnit obor pro další generaci a podílet se
tak na budoucnosti této profese.  
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Naši členové jsou nejen představitelé 
nejvýznamnějších společností v oboru 
geomatiky, ale také malé a střední firmy. 
Jejich spojení v jedné asociaci vytváří 
silný celek, který je schopen iniciovat 
významné změny v rámci prosazení svých
oprávněných zájmů. 

APG je pro své členy spolehlivým partnerem 
aktivně hájícím jejich zájmy na jednáních s
ministerstvy a institucemi, které ovlivňují 
hospodářský a ekonomický život v zemi. 

Asociace podnikatelů v geomatice je nezávislé nepolitické profesní uskupení 
podnikatelů, které vzniklo v roce 2018.
  
Geomatika zahrnuje geodézii, inženýrskou geodézii, mapování, kartografii, 
fotogrammetrii, dálkový průzkum Země, tvorbu bází prostorových dat, 
geografických informačních systémů, informační modelování staveb (BIM) a 
pozemkové úpravy. 
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Členství v asociaci 05.

Zpráva o činnosti v roce 2021

Být členem asociace znamená nestát mimo profesní dění, mít možnost čerpat
zkušenosti od svých kolegů a podílet se na budování image oboru. Členové 
mohou užívat logo APG na svých webových stránkách a dalších propagačních
materiálech a prokazovat tak svým zákazníkům příslušnost k renomované instituci. 
Každý člen představuje pro APG významnou podporu a posiluje její suverenitu 
na jednáních. 

přístup k exkluzivním informacím 
příležitost aktivně ovlivňovat další směřování oboru 
možnost zapojení do realizace celospolečenských projektů 
vliv na legislativu
možnost účastnit se odborných seminářů
propagace Vaší firmy 
díky networkingovým příležitostem nové B2B kontakty a vazby
jste součástí respektovaného profesního sdružení 

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. 

Členství je dobrovolné. Firmy se díky němu zařadí do společenství 
respektovaných firem české geomatiky a potvrzují tím svou solidnost a 
profesionální pověst. Členové se svou činností v pracovních skupinách
aktivně zapojují do procesů, které ovlivňují podnikatelský život v České
republice. 

Kmenové členství

Výhody členství

Přidružené členství



Pracovní skupiny06.
Zhodnocení roku 2021 z pohledu vedoucích PS  

15 www.apgeo.cz info@apgeo.cz
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Ing. Jaroslav Kocián, MBA (GEFOS a.s.)  

 Za účelem posílení pozice a tím deklarace významu 

pracovní skupiny vzdělávání, pověřilo představenstvo

APG řízením skupiny člena představenstva. 

V roce 2021 se již podařilo zajistit mimo vzdálené i 

osobní jednání skupiny. Úspěšně jsme navázali na 

práci minulého roku a začali jsme prakticky realizovat

stanovenou strategii. Provedli jsem průzkum 

požadavků na spolupráci mezi školami (teorií) a 

podnikatelskými subjekty (praxí). Na základě výsledků

jsme začali konkrétně oslovovat vybrané školy s 

nabídkou spolupráce. Zájem je velký, svědčí o tom i

nárůst nových členů ze strany škol. V současné době

probíhá příprava materiálů, které bychom rádi 

prezentovali v rámci výuky. Očekáváme zapojení všech

členů APG, kteří o tuto spolupráci budou mít zájem. 

 

 

Velmi důležitým krokem bylo stanovení definice 

„geomatiky“ tak, že pokrývá veškeré aktivity členů

APG. Velkou zásluhu na tom má pan 

doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., člen pracovní skupiny 

vzdělávání. Nesporným úspěchem skupiny je 

zapojení téměř všech jejich členů do činnosti a

zájem dalších osob být ve skupině. Tímto bych všem

rád poděkoval za spolupráci.

V následujícím roce bychom chtěli zahájit spolupráci

s ministerstvem školství a posílit tak výuku v našem

oboru. V rámci meziresortní spolupráce 

(tj. stavebnictví a státní správa) se chceme podílet 

na osvětě našeho oboru hlavně v oblasti 

zeměměřického a stavebního zákona. 

 

 

 

 

 

06.1 Pracovní skupina Vzdělávání
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06.2 Pracovní skupina Geografické informační systémy 

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

Rok 2021 byl pro PS GIS – nakonec stejně jako pro celou

APG a v širším kontextu pro celou oblast geomatiky v

České republice – ve znamení aktivit kolem Digitální 

technické mapy. Vrcholily přípravy všech nezbytných 

dokumentů, část členů PS GIS byla do jejich přípravy 

aktivně zapojena.

Vedoucí PS GIS měl na téma DTM přednášku na 

konferenci ISSS 2021 v Hradci Králové. Probíhala 

příprava videa na téma DTM, scénář i podklady byly 

připravovány v úzké součinnosti s PS GIS.  

Pracovní skupina se podílela na přípravě Zákona o 

Národní infrastruktuře pro prostorové informace a 

na GeoInfoStrategii 2021+, která byla dokončena v

létě 2021. Zástupce PS GIS byl nadále členem 

Pracovního výboru pro prostorové informace (PVPI)

při Radě vlády pro informační společnost (RVIS), 

na jehož půdě právě vznikaly, resp. vznikají jak 

dokumenty k již zmíněnému Zákonu o NIPI a 

GeoInfoStrategii 2021+, tak dokumenty např. 

k problematice garantovaných dat či odborné 

terminologie.

www.apgeo.cz info@apgeo.cz
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Ing. Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.)

V roce 2021 pracovní skupina Inženýrská geodézie navázala na práce spojené s novým stavebním zákonem v podobě definice

požadavků na zeměměřické činnosti do prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Doufám, že vynaložené úsilí se 

nám podaří prosadit, ale především udržet v následných připomínkových řízeních.

V oblasti digitálních technických map krajů jsme spolupracovali napříč všemi pracovními skupinami naší asociace na podobě

doporučených cen prováděných prací v rámci pořizování DTM.

Dále pokračují práce na definici ceníku geodetických prací a jejich zakomponování do rozpočtových ceníků.

Jednou z důležitých změn je opětovné spojení s pracovní skupinou pro BIM, od kterého jsme si slibovali akčnější přístup k 

uvedené problematice. Což se nakonec projevilo v zorganizování webináře “BIM a role geomatika”. Tento webinář proběhl v

posledním měsíci roku 2021 a získané ohlasy nás přiměly k úvaze o uspořádání konference na dané téma.

Pevně věřím, že v roce 2022 bude situace pro osobní setkávání příznivější a budeme se moci bez nutnosti rychlých změn 

scházet více osobně a pořádat tematické konference. 

 

 

 

 

  

 

  

   

  

  

   

  

   

   

 

  

 

06.3 Pracovní skupina Inženýrská geodézie
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06.4 Pracovní skupina Katastr nemovitostí

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

Pracovní skupina katastr nemovitostí se v roce 2021 sešla dvakrát. Vzhledem k situaci kolem onemocnění

COVID-19 vždy virtuálně.  

Hned v únoru proběhlo (taktéž video konferencí) setkání s představiteli ČÚZK, kde se jednalo zejména na téma 

správného formátu GP odesílaného z katastrálních pracovišť, problematice datových schránek úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů, o §81 odst. 3 katastrální vyhlášky apod. 

Pracovní skupina se zabývala zejména změnou přístupu k informacím z katastru nemovitostí, zasíláním potvrzených

geometrických plánů do datové schránky, výsledky jednání s představiteli ČÚZK spolu s budoucím přístupem PSKN

k těmto schůzkám a na podnět pracovní skupiny pro vzdělávání i definováním témat prezentací z oblasti KN pro

střední a vysoké školy. Jejich vytvoření je jedním z prvních úkolů skupiny na začátek roku 2022.

23 www.apgeo.cz info@apgeo.cz
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Dlouhodobým cílem PS Pozemkové úpravy je 

dosáhnout navýšení a stabilizaci finančních prostředků

na PÚ. Pro dosažení tohoto cíle se zástupci APG 

účastnili řady jednání s MZe, MŽP, MMR, ZeV PČR a 

VŽP PČR. 

Velké úsilí jsme rovněž věnovali propagaci 

pozemkových úprav, a to jak v médiích, na sociálních

sítích atd. K této propagaci vznikl krátký video spot,

který na tuto problematiku upozorňuje.  

Nastavení vyvážených smluvních podmínek mezi

zpracovateli PÚ a monopolním zadavatelem SPÚ 

bylo hlavní náplní jednáni Koordinační skupiny PÚ

(KS PÚ). Členové PS-PÚ se účastnilí všech jednání

ve věci předběžné tržní konzultace ke stanovení 

zadávacích podmínek veřejných zakázek na 

zpracování pozemkových úprav, které bylo zahájeno

v únoru roku 2020. Jednání k této problematice 

byla velice úporná a skončila v březnu roku 2021. 

Finální verze zadávací dokumentace a návrhu

smlouvy o dílo se poté staly součástí dokumentace

k vypisovaným VZ v roce 2021.

Poslední jednání KS PÚ proběhlo 04.10.2021 na SPÚ. 

V rámci jednání byla otevřena aktuální témata inflační

doložky k SOD a problematika mimořádně nízkých

nabídkových cen

Ing. Vondráčková a Ing. Buchmaier se zapojili do

připomínkování novely vyhlášky 13/2014 Sb. o PÚ. 

Veškeré připomínky byly shrnuty do materiálu, 

který byl podán do mezirezortního připomínkového

řízení. Materiál obsahoval 35 stran připomínek, které

se dotýkaly 18 paragrafů z celkového počtu 27. 

Většina připomínek byla po složitých vyjednáváních

následně do novely zapracována.

 

Ing. Vondráčková a Ing. Pekarský byli přizváni vedením

SPÚ k tvorbě aktualizovaného návodu pro provádění PÚ.

Zde vzájemná spolupráce APG a SPÚ zafungovala a 

materiál odpovídá povětšinou našim představám. 

Z ochrany krajiny se stává velké politikum, které se snaží

prosazovat zejména nastupující mladá generace politiků,

kteří již vnímají nezastupitelnou roli PÚ v tomto procesu. 

Budu-li považovat rok 1991, kdy byl schválen Zákon 

č. 284/1991 O pozemkových úpravách a pozemkových

úřadech, za počátek zpracování PÚ, pak letos oslavíme 

letos 30 výročí.  Ke konci letošního roku jsou PÚ 

zpracovány na cca jedné třetině území ČR a při současném 

tempu zpracování PÚ je zde pracovní a finanční potenciál 

na dalších padesát let.

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lubor Pekarský (allGEO s.r.o.) 

Pracovní skupina Pozemkové úpravy06.5
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 Novým členem se stala společnost Litovelská geodézie s.r.o. zastoupená Ing. Pavlou Hamouzovou. 

Vedení APG jednalo s Ing. Kaslem z ČKA a Ing. Špalkem z ČKAIT ohledně podpory naší snaze o zřízení zákonné 

komory zeměměřičů a o memorandu o spolupráci 

Kampaň APG k představení propagačního videa o pozemkových úpravách  

Tvorba akčního plánu propagace pro rok 2021

Příprava série odborných webinářů

Jednání o přesunu webových stránek APG na platformu webflow

Připomínkování návrhu dokumentu Agenda 2030 prostřednictvím HK ČR

Spolupráce s ČÚZK na pozměňovacím návrhu k Zákonu o zeměměřictví

Příprava pozměňovacího návrhu k novému stavebnímu zákonu 

Volby 2021: Výzva členům ke kandidatuře do orgánů APG

• 

 

•

   

 

•  

•    

 
•

•

•

•

•

•

   

 

     

 

 

 

   

 

07.1 Leden

Aktivity APG v roce 2021 07

Novým členem se stala společnost HSI, spol. s.r.o. zastoupena Ing. Miroslavem Kaňkou.

APG jednala se Svazem měst a obcí o podpisu memoranda o spolupráci 

Jednání s Ing. Žanet Hadžić, ředitelkou odboru stavebního řádu MMR o pozici geodeta na stavbě

Proběhlo virtuální setkání pracovní skupiny Katastr nemovitostí   

•

•

•

•

07.2 Únor
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•

    

    
•

 

•

•

    

   

  
•

     

 •

  •

•     

•   

  
•

  
•

  
•

   

      

  

•

  

•

•

 

Únor

Březen

07.2

07.3

Tvorba anglické mutace videa o pozemkových úpravách 

Příprava výroční zprávy 2020

Představenstvo schválilo osamostatnění pracovní skupiny pro vzdělávání a novým vedoucím se stal 

Ing. Jaroslav Kocián (GEFOS)

Vedení APG se setkalo s Mgr. Ing. Jaroslavem Šebkem, předsedou Asociace soukromých zemědělců

Proběhlo virtuální setkání diskusní platformy APG – ČÚZK

Výkonný ředitel se zúčastnil online jednání iniciovaného SPOV týkající se pozemkových úprav 

Příprava informačního letáku o APG

Projednání vzorové smlouvy o dílo na komplexní pozemkové úpravy s Mgr. Robertem Holmanem

Jednání s právníky ohledně mimořádných opatření souvisejících s covid-19  

Proběhlo jednání se zástupci SPŠ stavební v Plzni o spolupráci a vstupu do APG 

Online setkání s vedením APG – živé vysílání na YouTube

Podpis memoranda o spolupráci s Asociací soukromého zemědělství 

Podpis memoranda o spolupráci se Středočeským krajem

VŘ požádal MMR o stanovisko k dělení pozemků

Příprava PN ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance Kolovratníka

Předseda představenstva jednal s Ing. Večeře o podpoře pozměňovacího návrhu
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•

•

   

   

  

•

•

•

•

•

  

    

   

   

  

 

•

•

•

•

•

 

Webinář DTM a DSŘ aktuálně – pohledem APG

Projednávání našeho PN k novému stavebnímu zákonu

Novým členem se stala Střední průmyslová škola stavební v Plzni 

Zasedání pracovní skupiny Katastr nemovitostí

Podpis Memoranda o spolupráci se Svazem měst a obcí

     

    

   

   

   

   

  

Duben07.4

Květen07.5

Novým členem se stala společnost GEOS SILESIA s.r.o. zastoupena Ing. Michalem Jaškem

Prosazení připomínek APG k NSZ na úrovni MMR

APG se účastnila jednání Koordinační skupiny na SPÚ

Publikace článku o APG v Selské revue (Asociace soukromého zemědělství)

Zapracování připomínek ČÚZK k ZoZ

Zadání vypracování čistého znění PN k ZoZ u HAVEL & PARTNERS

Žádost o podporu u poslanců PN k NSZ (PN opozičních poslanců i PN poslance Kotta)

Příprava rozhovoru s VŘ pro časopis Zeměměřič
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•   

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

   

   

 

  

     

    

 

  

   

 

   

   

  

 

 

Červen07.6

Úvodní jednání s Ing. Žanet Hadžić ohledně vyhlášky o dokumentaci staveb

Zasedání členů PS IG ohledně ceníku geodetických prací 

Úvodní jednání k přípravě vyhlášky o dokumentaci staveb 

VŘ prezentoval historii a aktivity APG na jednání s představiteli GaKO, které se týkalo možnosti spolupráce

v oblasti publikování

Zasedání pracovní skupiny Inženýrská geodézie 

Předseda jednal s Ing. Špalkem, předsedou ČKAIT o zákonné komoře a další spolupráci 

Jednání s vedením SPÚ o podmínkách spolupráce v oblasti pozemkových úprav

Výkonné vedení ve spolupráci s Cubes Digital začalo pracovat na novém vzhledu webu APG

Vedení APG jednalo s poslancem Radkem Holomčíkem

•

•

•

•

•

•

 •

Červenec07.7 

Novým členem se stala SPŠ stavební České Budějovice 

VŘ jednal s Petrem Veličkou z ČKA ohledně spolupráce v oblasti PÚ

Vedení APG se setkalo s geodety působícími v Jihočeském kraji

Zasedání pracovní skupiny Pozemkové úpravy 

Rozpracované video o DTM 

APG spustila nový web v designu dle své grafické identity 

Příprava podkladů pro novelu vyhlášky o dokumentaci staveb

Jednání s Mgr. Holmanem ve věci sporů s ČÚZK 
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•

    

 

•

 

  

•

•

   

 

•

•

   

•

   

•

•

•

 

Srpen07.8

Konzultace s Ing. Hadžić ohledně připravované vyhlášky o dokumentaci staveb 

Přípravné práce na videu o DTM

APG se stala členem Czech Smart City Cluster

Finalizace prezentace doc. Jiřího Šímy na téma Geomatika v podmínkách ČR 

Bylo podepsáno memorandum o spolupráci s ČSGK

Předvolební kampaň – oslovení kandidátů do PS PČR – nabídka spolupráce

Dotazníkové šetření: Vývoj počtu zaměstnanců v oboru PÚ

Vypořádání připomínek k novele vyhlášky 13/2014 Sb.

Rozhovor s výkonným ředitelem publikován v GaKO

Ing. Bradáč vystoupil na konferenci ISSS 2021 v Hradci Králové

Jednání s Žanet Hadžić o zapracovaných připomínkách APG do vyhlášky o dokumentaci staveb 

VŘ jednal s poslancem Josefem Kottem o spolupráci po volbách do PS

Doc. Jíří Šíma finalizoval prezentaci Geomatika v podmínkách ČR

Nový propagační roll up APG 

Předseda představenstva se zúčastnil konference Energetika 2021 

Září 07.9

•

•

•

•



    

  

  

 

   

 

   

•

    

 

•

 

  

•

•

   

 

•

•

   

   

•

•

 

Říjen07.10

Listopad07.11

Účast na oslavách 70. výročí SPŠ zeměměřické v Praze

Valná hromada APG v Průhonicích

Odborná konference Geomatika 2021 zaměřena na problematiku BIM, DTM, PÚ a zákonné komory zeměměřičů

Jmenování doc. Jiřího Šímy, CSc. čestným členem APG a předání plakety za celoživotní přínos oboru zeměměřictví 

Účast na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže SPÚ a ČMKPÚ Žít krajinou v Senátu ČR

Ing. Floriánek (HRDLIČKA) a Ing. Šinkner (TKP geo) vystoupili na BIM DAY 2021 s prezentací na téma Geomatici

v procesu přípravy, tvorby a kontroly BIM modelů

Jednání s Mgr. Kořenem ohledně propagace geomatiky a pozemkových úprav 

Tvorba nových log PS Vzdělávání, Legislativa a Propagace 

•

•

•

•

•

•

Příprava odborných prezentací z praxe pro studenty středních a vysokých škol

Ing. Kocián prezentoval na téma Geomatika v podmínkách ČR studentům FAST VUT v Brně

Společnost GK Nedoma & Řezník prezentovala studentům SPŠ zeměměřická mobilní mapovací systém 

Tvorba nového loga pro PS Vnější vztahy

Vydání stanoviska APG k Dohodě o spolupráci při tvorbě a správě DTM

Zasedání PS Katastr nemovitostí a PS Inženýrská geodézie

PS KN vznesla žádost na ČÚZK týkající se zasílání potvrzených GP do DS 
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Prosinec07.12

Příprava PF 2022

Vydání stanoviska APG k aktivitám SMS (AGIS)

Workshop ke Katalogu objektů DTM

Webinář BIM a role geomatika

Předseda představenstva jednal s předsedou ČÚZK Ing. Karlem Večeře 



Zprøva o Îinnosti v  roce 2020
Zprava o činnosti v roce 2021 34



www.apgeo.cz info@apgeo.cz35



08. Struktura

08.1

Představenstvo 

Ing. Martin Hrdlička
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kocián, MBA
člen představenstva

Ing. Jiří Bradáč, MBA
člen představenstva

Statutární orgány 

Ing. Jiří Habrovec 
člen představenstva

Ing. Jan Plavec
člen představenstva
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08. Struktura

08.1

Dozorčí rada 

Statutární orgány 

Ing. Lubor Pekarský 
předseda dozorčí rady

Ing. Martin Nedoma 
člen dozorčí rady do 5. 10. 2021 

Ing. Jan Fafejta
člen dozorčí rady do 5. 10. 2021

Evžen Hlavica 
člen dozorčí rady od 5. 10. 2021 

Ing. Zbyněk Kugler 
člen dozorčí rady od 5. 10. 2021 
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08. Struktura

08.2 Výkonné vedení APG 

Kancelář APG 

Ing. Jaroslav Cibulka 
výkonný ředitel  

Ing. Lenka Vašková 
asistentka ředitele 



Asociace je členem českých i evropských oborových organizací 

Český svaz vědeckotechnických společností

Hospodářská komora České republiky

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

08.4 Členství 

+
+
+

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: 

08.3 Partnerské organizace

+
+
+
+ 
+
+
+
+
+
+
+

ICT Unie+
Česká komora architektů+
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků+

Comité de Liaison des Géometrès Européens (CLGE)+
Czech Smart City Cluster+
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Kmenoví členové 

08.5 Členové

GEOS SILESIA s.r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.

GEOVAP, spol. s r.o.

GEOTICA s.r.o.

GEPRO spol. s r.o.

GIS - STAVINVEX a.s. 

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

GKS - geodetická kancelář, s.r.o.

GRID, a.s.  

Hanousek s.r.o.

HD GEO s.r.o.

Ing. Michal Jašek

Jiří Foltán

Ing. Kateřina Dvořáková

Ing. Dušan Stránský

Ing. Zdeněk Hoffmann

Ing. Jaroslava Kraftová

Ing. Jan Plavec

Ing. Denisa Petříková

Ing. Zbyněk Kugler

Ing. David Dohnal 

Ing. Jan Pěčonka

1.GEO, spol. s r.o.

ADITIS s.r.o.

AGROPOZ CB s.r.o.

allGEO s.r.o.

Asseco Central Europe, a.s.

Certifikační autorita katastrálních informací, s.r.o.

DD plus v.o.s.

Dvořáček Pavel Ing.

GB-geodezie, spol. s r.o.

GEFOS a.s.  

geo c+ s.r.o.

GEO profi spol. s r.o.

Geocart CZ a.s.  

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

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

GEODÉZIE – TOPOS a.s.  

Geodézie Kolín s. r. o.

Ing. Martin Holinka

Ing. Antonín Dvořák

Ing. Jolana Polanová

Ing. Lubor Pekarský

Ing. Filip Kadeřábek

Ing. Zbyněk Kugler

RNDr. Libuše Dvořáková

Ing. Pavel Dvořáček

Ing. Zdeněk Láska

Ing. Jaroslav Kocián, MBA

Ing. Vladimír Soviš

Ing. David Šiler

Ondřej Hrdlička, MTCP 

Petr Liška

Ing. Martin Nedoma

Ing. Václav Mišák
Ing. Jan Friedrich

Geodézie Pardubice s.r.o.

GEODEZIE PLCH s.r.o.

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

GEODROM s.r.o.

GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Jiří Sládek

Ing. Přemysl Plch

Ing. Aleš Černý

Ing. Jiří Habrovec

Ing. Karel Vondráček

Asociace podnikatelů v geomatice měla k 31. 12. 2021 42 kmenových členů, 9 přidružených a 4 čestné členy. 
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FAV – Fakulta aplikovaných věd

Střední průmyslová škola stavební Opava

Střední průmyslová škola stavební České Budějovice

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
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