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Profil asociace
APG je sdružení podnikatelů, působících v oboru geodézie,
geoinformatiky a pozemkových úprav.
Slovo „geomatika“ v názvu asociace prezentuje otevřenost
pro všechny podnikatele a zaměstnavatele, působící nejen
v geodézii, ale také v dalších blízkých oborech jako jsou
pozemkové úpravy a GIS.

Cíle
— kultivace podnikatelského prostředí v geomatice
— prosazování a hájení podnikatelských zájmů všech členů asociace
— zachování konkurenčního prostředí, sledování vývoje cen na trhu v geomatice, dohlížení na etiku hospodářské soutěže a sledování kvality prací
— dlouhodobá propagace všech oborů, které geomatika zahrnuje (geodézie,
kartograﬁe, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, územní plánování, pozemkové úpravy, GNSS, BIM)
— celoživotní vzdělávání a spolupráce osob, podnikajících v geomatice
— spolupráce se školskou sférou – středními a vysokými školami, vědeckými
institucemi, činnými v oblasti geomatiky.

www.apgeo.cz
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Slovo předsedy
Vážení přátelé,
rok 2018 byl rokem vzniku Asociace podnikatelů v geomatice. Naší motivací bylo
na počátku přetnout spirálu poklesu společenské prestiže našeho oboru a tím
pádem i společenského ohodnocení našeho podnikání.
Navázali jsme na dlouholetou práci České komory zeměměřičů. Přihlásili
se ale více k tomu, že jsme podnikatelé, kteří svou prací vytvářejí hodnoty,
zaměstnávají odborníky a platí v této zemi daně. Že jsme zkrátka pro tuto zemi
přínosem a bez nás by celá odvětví ekonomiky zcela zkolabovala.

Naše dosavadní úspěchy jsou
kolektivním dílem.

Hned od počátku bylo potřeba se začít věnovat propagaci naší práce i APG
samotného. Lze říci, že většina oborových, samosprávných a státních institucí
nás již dnes zná a zdá se, že jsme navázali s nimi převážně korektní vztahy
a atmosféru spolupráce.
Vnitřní život a práce asociace se soustředí na několik konkrétních témat, kterým
se věnují pracovní skupiny. Je to téma digitálních technických map, BIM,
rekodifikace stavebního zákona, vztahy s ČÚZK, pozemkové úpravy, propagace
našeho podnikání a spolupráce školami.
Více o výsledcích naší práce si můžete přečíst na následujících stranách zprávy
o činnosti.
Za mne je ale potřeba zdůraznit, že za největší úspěch považuji, že na práci
nejsem zdaleka sám, a že naše dosavadní úspěchy jsou kolektivním dílem. Je
totiž jasné, že co si neuděláme sami, za nás nikdo neudělá. Je potřeba, aby si
i další členové našli čas na práci v APG a díky pomoci celku, pomohli i svým
firmám. Pomáhejte prosím shánět další členy z řad geodetických a gisovských
firem. Široká členská základna rozhodně zvedne naší prestiž.
Těším se na další spolupráci.
Martin Hrdlička, předseda APG
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Roční ohlédnutí
Děkuji všem členům za spolupráci v prvním roce fungování asociace. Jednání
s institucemi, dalšími asociacemi a především s vámi mne naplňuje velkým
optimismem. Za necelý rok se díky vám a řadě jednání podařila realizovat spousta
záležitostí.
Instituce nás berou vážně, zvou nás ke spolupráci do odborných komisí, chtějí
po APG vyjádření a připomínky ke vznikajícím legislativním předpisům. Ke konci
roku 2018 se díky enormnímu úsilí povedlo sestavit pozměňovací návrh k zákonu
o státním rozpočtu, jehož cílem bylo navýšení zdrojů na pozemkové úpravy.
Změna sice nakonec schválena nebyla, ale na druhé straně jsme zjistili, jak příště
lépe na věc. Považuji však za důležité, že všichni, s kým o pozemkových úpravách
diskutujeme, si jejich důležitost pro společnost uvědomují a jsou připraveni nám
pomáhat.
Mám také upřímnou radost z vytvoření diskusní platformy s Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním. Díky domluvě předsedů se podařilo vytvořit
kolegiální prostředí pro další jednání.
V inženýrské geodézii jsme se zapojili do diskuse o novém stavebním zákonu.
Prostřednictvím Hospodářské komory ČR a Svazu podnikatelů ve stavebnictví
usilujeme o možnost přímého komentování vznikající legislativy, která bude místní
stavebnictví ovlivňovat na další desetiletí.
V souvislosti s rychle se rozvíjejícím segmentem BIM, který je pro geomatiky
a jejich budoucnost velkým tématem, jsme uspořádali osvětové diskusní setkání
pro zákaznické skupiny, které by BIM měly využívat. Zároveň s námi na tématice
BIM již spolupracují Státní fond dopravní infrastruktury, Odborná rada pro BIM
a další instituce.
Pracovní skupina pro vzdělávání rozvíjí systém workshopů, které by měly
geomatikům pomáhat se vzdělávat v hyper-turbulentním světě. Díky zapojení
akademické sféry by také mohlo vzniknout školské prostředí, které by do
budoucna vychovávalo absolventy, kteří by zůstali v oboru.

Věřím, že APG bude nadále
upevňovat svoji odbornou
pozici ve společnosti a
úspěšně reprezentovat obor.

Důležitým tématem loňského roku byla také Digitální technická mapa ČR, která
v případě, že se jí povede realizovat, dá práci geomatickým firmám na dlouhé roky
dopředu. Členové představenstva se ve věci DTM intenzivně angažují, aby realizaci
tohoto záměru prosadili.
Věřím, že APG bude nadále upevňovat svoji odbornou pozici ve společnosti
a úspěšně reprezentovat obor.
S úctou,
Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel

www.apgeo.cz
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Statutární orgány
Představenstvo

Dozorčí rada

Ing. Martin Hrdlička
předseda představenstva

Ing. Martin Malec
předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Kocián
člen představenstva

Ing. Lubor Pekarský
člen dozorčí rady

Ing. Jiří Bradáč
člen představenstva

Ing. Jan Fafejta
člen dozorčí rady

Ing. Jiří Habrovec
člen představenstva
Ing. Jan Plavec
člen představenstva

Spolupráce
Asociace spolupracuje s následujícími organizacemi
— 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

Členství
Asociace je členem českých i evropských nad-oborových organizací
— Český svaz vědeckotechnických společností
— Hospodářská komora České republiky
— Svaz podnikatelů ve stavebnictví
— Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE)
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Členové
Kmenoví členové
1.GEO, spol. s r.o. – Ing. Martin Holinka
AGROPOZ CB s.r.o. – Ing. Jolana Polanová
allGEO, s.r.o. – Ing. Lubor Pekarský
Certikační autorita katastrálních informací, s.r.o. – Ing. Zbyněk Kugler
DD plus v.o.s. – RNDr. Libuše Dvořáková
Dvořáček Pavel Ing. – Ing. Pavel Dvořáček
Exact Control Systém a.s. – Marek Přikryl
GB – geodézie, spol. s r.o. – Ing. Zdeněk Láska
GEFOS a.s. – Ing. Jaroslav Kocián
geo cité + – Ing. Vladimír Soviš
GEO profi spol. s r.o. – Ing. David Šiler
Geocart CZ a.s. – Ing. Martin Malec
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a proj. k. – Petr Liška
GEODET, spol. s r.o. – Ing. Jan Fafejta
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. – Ing. Martin Nedoma
Geodézie Kolín s.r.o. – Ing. Jan Friedrich
Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. – Martin Závrský
GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o. – Ing. Jiří Sládek
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. – Ing. Aleš Černý
Geodézie-Topos, a.s. – Ing. Václav Mišák
GEODROM s.r.o. – Ing. Jiří Habrovec
GEOREAL spol. s r.o. – Ing. Karel Vondráček
GEOŠRAFO, s.r.o. – Jiří Foltán
Geotica, s.r.o. – Ing. Kateřina Dvořáková
GEOTOP ROSA s.r.o. – Ing. Filip Rosa
GIS-STAVINVEX a.s. – Ing. Jaroslava Kraftová
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, s.r.o. – Ing. Jan Plavec
GKS – geodetická kancelář, s.r.o. – Ing. Denisa Petříková
GRID, a.s. – Ing. Zdeněk Štefka
HD GEO, s.r.o. – Ing. Jan Pěčonka
Hloušek s.r.o. – Ing. Ladislav Hloušek
Hrdlička spol. s r.o. – Ing. Martin Hrdlička
Komárek Josef Ing. – Ing. Josef Komárek
Nováková Jana Ing. – Ing. Jana Nováková
PROGEO Jihlava spol. s r.o. – Ing. David Svozil
THEINER geodetická kancelář, s.r.o. – Ing. Michal Theiner
TKP geo s.r.o. – Ing. Robert Šinkner, MBA
T-MAPY spol. s r.o. – Ing. Jiří Bradáč
ValMez geo s.r.o. – Ing. Petr Žváček

Přidružení členové

Čestní členové

Ing. Martin Malec
Ing. Milan Kocáb, MBA
Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
Střední průmyslová škola zeměměřická
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Ing. Jan Fafejta
Ing. Miroslav Hrdlička
Ing. Slavoj Kádner, CSc.

www.apgeo.cz
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Pracovní skupiny
Odborné pracovní skupiny
řeší problematiku v celé řadě
oborů. Geografické informační systémy, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy, inženýrská geodézie. Nedílnou
součástí činností asociace
je také vzdělávání, rozvíjení
vztahů s dalšími organizacemi, a propagace asociace.

Inženýrská geodézie, BIM

Geografické informační systémy

BIM

Inženýrská geodézie
Vedoucí skupiny: Ing. Jaroslav Kocián (GEFOS a.s.),
Ing. Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.)
— Stavební zákon
— Spolupráce s organizacemi SŽDC, ŘSD, správci technické
infrastruktury, ICT unií, NAKIT
— BIM – informační modelování staveb
— Výkon zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
§13 odst.1 písm. c)
— Spolupráce s vysokými školami
— Sledování moderních trendů v pořizování dat
Členové
Ing. Lukáš Kutil, Exact Control Systém a.s.
Ing. Jan Floriánek, Hrdlička spol. s r.o.
Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník
Ing. Zbyněk Kugler, Certikační autorita katastrálních informací
Ing. Zdeněk Štefka, GRID, a.s.
Ing. Milan Kocáb, MBA, VÚGTK, v.v.i.
Ing. Filip Rosa, GEOTOP ROSA s.r.o.
Ing. Stanislav Fischer, GKS – geodetická kancelář, s.r.o.
Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.
Ing. Martin Krejčík, Geodézie-Topos, a.s.
Ing. David Šiler, GEO profi spol.s r.o.
Ing. Aleš Černý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Ing. Ivan Tureček, TKP geo s.r.o.

Vedoucí skupiny: Ing. Jan Floriánek (Hrdlička spol. s r.o.)
Vedoucí skupiny: Ing. Jiří Bradáč (T-MAPY spol. s r.o.)
— BIM – informační modelování staveb
— Prosazování a realizace GeoInfoStrategie
— Standardizace v oblasti prostorových dat
— Podpora moderních trendů a inovačních aktivit v oboru
— Open data
— Spolupráce s vysokými školami s relevantními obory studia
Členové
Tomáš Krejčí, HRDLIČKA spol. s r.o.
Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.
Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.
Ing. Pavel Petřík, GeoData s.r.o.
Ing. Jan Fafejta, GEODET, spol. s r.o.
Ing. Ondřej Veverka, Geodézie-Topos, a.s.
Ing. Ladislav Čapek, Asseco Central Europe, a.s.
Ing. Patrik Starčevský, TKP geo s.r.o.
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Členové
Ing. Ladislav Čapek, Asseco Central Europe, a.s.
Michal Kučera, GIS-STAVINVEX a.s.
Ing. Ondřej Veverka, Geodézie-Topos, a.s.
Ing. Robert Šinkner, MBA, TKP geo s.r.o.
Ing. Lukáš Kutil, Exact Control Systém a.s.
Ing. Jiří Habrovec, GEODROM s.r.o.

info@apgeo.cz
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Katastr nemovitostí,
pozemkové úpravy

Vnější vztahy, vzdělávání,
propagace

Katastr nemovitostí

Vnější vztahy

Vedoucí skupiny: Ing. Jan Plavec
(GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, s.r.o.)

Vedoucí skupiny: Ing. Martin Hrdlička (Hrdlička spol. s r.o.)

— Spolupráce s organizacemi v rezortu ČÚZK
— Výkon zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. §13
odst.1 písm. a) a b)
— Spolupráce s vysokými školami
— Sledování moderních trendů v pořizování dat
Členové
Ing. Zdeněk Štefka, GRID, a.s.
Ing. Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, s.r.o.
Ing. Jan Pěčonka, HD GEO, s.r.o.
Ing. Aleš Novotný, GIS-STAVINVEX a.s.
Ing. Vladimír Soviš, geo cité + s.r.o.
Ing. Jana Nováková, Nováková Jana Ing.
Ing. Luděk Hlavatý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Ing. Daniel Ditrych, GEOŠRAFO, s.r.o.
Ing. Karel Zeiner, TKP geo s.r.o.

Pozemkové úpravy
Vedoucí skupiny: Ing. Martin Malec (Geocart CZ a.s.)
— Podílení se na činnosti Meziresortní pracovní skupiny (ČÚZK,
SPÚ, odborná veřejnost) k řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.
— Podílení se na činnosti Koordinační skupiny pro pozemkové
úpravy (SPÚ, odborná veřejnost).
— Propagace pozemkových úprav
Členové
Ing. Vladimíra Vondráčková, GEOREAL spol. s r.o.
Ing. Ivana Antoňů, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník
Ing. Jan Ryšavý, GEOS Litoměřice s.r.o.
Petr Liška, GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a proj. k.
Ing. Lubor Pekarský, allGEO, s.r.o.
Ing. Petr Mikeš, TKP geo s.r.o.

www.apgeo.cz

— Hospodářská komora České republiky
— Český úřad zeměměřický a katastrální
— Orgány veřejné moci
— Spolupráce s příbuznými organizacemi (ČSGK, CLGE, CAGI,
APÚ aj.)
— Samosprávné celky
— Zahraniční instituce
Členové
Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník
Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.

Vzdělávání
Vedoucí skupiny: Ing. Denisa Petříková
(GKS – geodetická kancelář, s.r.o.)
— Odborné akce (semináře, konference, školení)
— Celoživotní vzdělávání
— Odborná způsobilost (předepsané odborné vzdělání,
autorizace)
— Firemní ekonomika
Členové
doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
Ing. Jan Fafejta, GEODET, spol. s r.o.
Ing. Jan Pěčonka, HD GEO, s.r.o.
Ing. Jan Staněk, Střední průmyslová škola zeměměřická
doc. Ing. Václav Čada, CSc., FAV, Západočeská univerzita
Ing. Robert Šinkner, MBA, TKP geo s.r.o.
Ing. Jiří Drozda, VÚGTK, v.v.i.

Propagace
Vedoucí skupiny: Ing. Jaroslav Cibulka
— Prezentování asociace na akcích oboru
— Vedení agendy asociace
— Webové stránky
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Rok 2018

 Valná hromada APG se uskutečnila v budově ČSVTS na
Novotného lávce v Praze.

Leden 2018
•

Na valné hromadě APG dne 8. 1. 2018 byly schváleny nové stanovy.

 Martin Hrdlička, Vladimír
Dlouhý a Martin Nedoma

Únor 2018
•

12. února se uskutečnila valná hromada APG, na které bylo přítomno
117 členů.

Březen – květen 2018
•

•
•
•
•
•
•
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Setkání s předsedou ČÚZK Karlem Večeřem – obě strany vyjádřily
snahu o nalezení společných témat s ČÚZK na úrovni jeho potřeb ve
vztahu k podnikatelským aktivitám členů APG.
Představení asociace na Mezinárodním energetickém fóru
Setkání s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR
Setkání s ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu
Diskuze s ICT unií o možnostech spolupráce na tvorbě digitální
technické mapy
Účast na sněmu Hospodářské komory ČR
Podpis memoranda o spolupráci s Asociací poskytovatelů služeb pro
pozemkové úpravy

info@apgeo.cz
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 Zbyněk Kugler představuje
APG na konferenci Dopravní
infrastruktura.

Červen 2018
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Představení asociace na konferenci Dopravní infrastruktura
Setkání s prezidentem ICT unie Zdeňkem Zajíčkem, který podrobně
představil problematiku zdrojů na realizaci DTM. Návrh společného
memoranda APG, ICT unie a Asociace krajů o spolupráci na
budování DTM.
Nabídnuta účast na jednáních pracovního výboru pro prostorové
informace Ministerstva vnitra, týkajících se implementace
GeoInfoStrategie.
Možnost zapojit se do expertní skupiny pro technickou politiku
a jakost ve stavebnictví v rámci Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Představení činnosti APG na setkání s vedením VŠB-TUO
Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Setkání mezioborové pracovní skupiny DTM - mezi ICT unií, Asociací
krajů ČR, Asociací podnikatelů v geomatice, Svazem měst a obcí ČR
a dalšími subjekty schváleno memorandum o spolupráci na digitální
technické mapě.
Představení činnosti APG na ministerstvu pro místní rozvoj
Setkání Pavlem Drahovzalem, výkonným ředitelem Svazu měst
a obcí ČR. Setkání se týkala pozemkových úprav jako nástroje pro
rozvoj obcí.
Setkání s Hanou Politzerovou, správkyní Českého sdružení
regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) ohledně
problematiky věcných břemen.
Setkání s Oldřichem Vlasákem ze Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR (SOVAK).
Nová služba pro členy asociace – pojišťovací a finanční poradenství.

www.apgeo.cz

 Martin Hrdlička na konferenci
E-government
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Září 2018
•
•
•

•
•
•
•

Podpis memoranda o spolupráci na Digitální technické mapě ČR
Setkání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ohledně společného
postupu v problematice pozemkových úprav.
Vyjádření jednoznačné podporu pro společnou platformu na pomoc
venkovu, kterou v polovině srpna oznámily Ministerstvo zemědělství
a Svaz měst a obcí ČR.
Dohoda s Ministerstvem pro místní rozvoj na zapojení asociace do
připravovaných expertních týmů
Vznik společné diskusní platformy ČÚZK a APG
Novým členem se stal Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický.
Představenstvo APG projednalo na žádost VÚGTK metodiku
pro prostorové určení interiérů a exteriérů budov, schválilo ji
a doporučilo členům asociace používat metodiku v praxi.

 Předseda ČÚZK Karel Večeře
podepisuje Memorandum o
DTM ČR
 APG představila svoji činnost
na konferenci UAVA (ilu foto
archiv organizátorů)

Říjen 2018
•
•
•
•
•
•
•
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Představení asociace na valném shromáždění Rady evropských
zeměměřičů (CLGE) v Barceloně
Podpis kodexu profesionální kvalifikace zeměměřiče na shromáždění
CLGE
Účast na sněmu starostů Středočeského kraje a představení
problematiky pozemkových úprav
Představení asociace na konferenci Aliance pro bezpilotní letecký
průmysl.
Účast asociace na setkání koordinační skupinu pro pozemkové
úpravy, kterou vytvořil Státní pozemkový úřad
Vstup asociace do Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Představení asociace na uživatelské konferenci zákazníků firem
GEPRO a ATLAS

info@apgeo.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2018

Listopad 2018
•
•
•

•

Veřejné diskusní setkání o metodě BIM, ve spolupráci s Asociací pro
rozvoj trhu s nemovitostmi
Představení asociace na setkání Ministerstva vnitra ČR u příležitosti
Dne GIS
Účast na poradě zástupců Českého sdružení regulovaných
elektroenergetických společností, kde bylo diskutováno téma DTM
a řešení problematiky věcných břemen.
Členem se stala společnost TKP geo s.r.o.

 Diskusní setkání o metodě
BIM, pořadané v prostorách pražského Centra pro
architekturu a městského
plánování.
 Ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba a předseda APG Martin Hrdlička

Prosinec 2018
•
•
•
•
•
•
•

Jednání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem
Osvětová setkání se všemi členy zemědělského výboru Poslanecké
sněmovny ČR
Popis dohody o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
Účast na schůzi Spolku na obnovu venkova, věnované pozemkovým
úpravám
Jednání s rektorem České zemědělské univerzity prof. Petrem
Skleničkou ohledně nové metodiky pozemkových úprav
Jednání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem
Příprava pozměňovacího návrhu státního rozpočtu o navýšení
financí na pozemkové úpravy

www.apgeo.cz
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