
Zpráva o činnosti p ředstavenstva KGK 
za období od Valné hromady v roce 2016 

 
Valná hromada v roce 2016: 
 zvolila  

představenstvo (bez titulů): 
Poláková, Plavec, Pekarský, Fafejta, Nedoma, Pěčonka, Novotný, Plichta, 
Kraftová                    

náhradník: Talich 

dozorčí radu:         
 Petříková, Kocáb, Malec, Kellner, Habrovec,     

uložila představenstvu: 

- Pokračovat v prosazování komory ze zákona 
- Prosazovat více obor geodézie v odborné veřejnosti 
- Prezentovat více obor i mimo odbornou veřejnost 
 

 
Organiza ční záležitosti  
 
Představenstvo 

- se scházelo vždy po dvou měsících  
- na jeho zasedání byli pravidelně zváni členové dozorčí rady KGK a jako 

host Ing. Miroslav Hrdlička. 
 
Sekretariát 

- sídlí v prostorách společnosti GEODET, spol. s r.o. 
- vyřizuje administrativní záležitosti  
- jeho činnost zajišťuje paní Eva Hokrová.  

 
KGK má webové stránky www.kgk.cz , na kterých má  

- údaje o svých orgánech, 
- své základní dokumenty 
- informace o celoživotním vzdělávání 
- aktuality. 
- informace o jednání představenstva.. 

 
Činnost představenstva se soustředila na snahu o vznik komory ze zákona: 

- Pokračovala spolupráce s lobbistou Ing. Schlingem 
- Byl projednán text poslaneckého návrhu k novele zákona 360/1992 Sb., 

který byl nově zpracován na základě výsledků jednání s předsedou ČÚZK 
- Byla projednána a odsouhlasena odpověď na otázky v článku Petra Poláka 

v časopisu Zeměměřič 
- Účast na panelové diskusi Inženýr 4.0 pořádané ČSVTS na které předseda 

komory vystopil s informací o návrhu na vznik ČKZ ze zákona 
- Jednání předsedy naší komory, Ing. Schlinga na MMR za účasti 



představitelů ČKAIT a ČKA s ředitelkou odboru stavebního řádu Ing. 
Pavlovou 

- Jednání s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO, který nám přislíbil 
svoji pomoc ve věci schválení návrhu novely zákona o vzniku ČKZ. 

- Jednání s právnickou a mediační kanceláří Purkyt & Co., jejímž výsledkem 
byla právní analýza zákona 360/1992 ve vztahu ke Stavebnímu zákonu, 
jejímž výsledkem bylo, že námi podané pozměňovací návrhy zákona 
360/1992 , (samozřejmě s výjimkou zákona č. 360/1992 Sb.), nezasahují 
do stávající právní úpravy v oboru stavebního práva, nejsou s ní v rozporu 
a v návaznosti na jejich případné přijetí není potřebná změna žádného 
ustanovení stavebního zákona, nebo jeho prováděcích předpisů. 

- Poslanec p. Okleštěk z hnutí ANO podal náš pozměňovací návrh, avšak při 
jeho projednávání v plénu PS jej stáhnul – zřejmě po nátlaku paní 
ministryně Šlechtové z hnutí ANO, která na tomto jednání náš návrh 
jednoznačně odmítla. Zde je nutno poznamenat, že se nám nepodařilo – 
přes velké úsilí – se s paní ministryní v předcházejícím vice jak roku sejít. 

- Na zasedání představenstva dne 16. listopadu 2016 byl projednáván další 
postup ve věci Zákona o ZK a jeví se tyto možnosti: 

o v Senátu projednat návrh novely zákona 360/1992 jak byl podán do 
PS s cílem, aby senát vrátil tuto novelu do PS s tím, že podaný 
pozměňovací návrh nebyl řádně projednán  

o Podat původní návrh zákona o ZK samostatně 
o Dle doporučení MMR projednat možnost zákona o ZK v rámci 

zákona 200 
o Řešit jako samostatnou odbornou komoru pod zákonem o 

Hospodářské komoře 
o Jít cestou založení svazu podnikatelů 

- Jednání v Senátu se uskutečnilo s p. senátorem, exministrem pro místní 
rozvoj Mirko Martinkem, který se vyjádřil, že považuje vznik ČKZ za 
potřebný, ale bohužel již nemůže nic podniknout, neboť legislativní výbor 
senátu již vydal doporučení ke schválení této novely 

- Na lednovém zasedání představenstva byla projednána výzva Ing. Martina 
Hrdličky ke vzniku Svazu podnikatelů v geodesii, k němuž zaujalo 
představenstvo tento závěr (citováno ze zápisu): 

o Představenstvo projednalo tento text s tím, že plně chápe důvody, 
které autora dopisu vedou k tomuto návrhu, jeho základní myšlenku 
podporuje a je připraveno o tomto návrhu jednat. Základním 
předpokladem ovšem musí být dostatečné finanční zdroje 
umožňující prezentaci na veřejnosti ke zviditelnění oboru ve všech 
vrstvách společnosti. Za základní podmínku k plné podpoře tohoto 
návrhu je nutná účast opravdové většiny velkých i středních firem 
našeho oboru. Současně je však nutné pracovat i s malými firmami 
a ÚOZI k dosažení určité celistvosti oboru. 

- Na březnové zasedání představenstva byl pozván Ing. Martin Hrdlička, 
který (citováno ze zápisu): po rozeslání svého dopisu s iniciativou vzniku 
svazu podnikatelů v geodesii shrnul své dosavadní aktivity v této věci 
včetně jednání s několika geodetickými firmami. Uvedl rovněž svoji 



představu o potřebě profesionálního fungování tohoto svazu (viz přílohu 
"Transformace ...doc." ). Dále se zmínil o možnosti vstupu komory do 
Hospodářské komory ČR a o výhodách z toho plynoucích. Představenstvo 
vstup komory do HK ČR schválilo a pověřilo Ing. Nedomu, aby v této věci 
spolupracoval s Ing. Martinem Hrdličkou.  

- Na jednání představenstva dne 3. května 2017 byla přítomnými 
přednesena řada návrhů týkajících se vzniku a fungování svazu 
podnikatelů včetně názvu, stanov, členství, příspěvků atd., které byly na 
následující schůzce projednány a připraveny pro vznik svazu podnikatelů 
tak, aby mohly býti předloženy představenstvu ke schválení. 

- Přihláška České komory zeměměřičů včetně všech potřebných příloh byla 
zaslána na Hospodářskou komoru ČR, kde byla úspěšně projednána. 
Rozhodnutím Představenstva Hospodářské komory České republiky ze 
dne 19. dubna 2017 byla Česká komora zeměměřičů začleněna do 
Hospodářské komory České republiky, o čemž byl předsedou Hospodářské 
komory České republiky Vladimírem Dlouhým informován předseda České 
komory zeměměřičů, z. s. Následně byla podepsána Rámcová smlouva o 
spolupráci mezi Hospodářskou komorou České republiky a Českou 
komorou zeměměřičů, z.s. 

- Představenstvo se zabývalo úmyslem ČÚZK zahájit nové katastrální 
mapování vlastním pracovníky, ke kterému začalo nakupovat měřicí 
techniku, terénní  automobily a hodlá přeškolovat úředníky z digitalizace 
katastrálních map na výkon zeměměřických činností v terénu. Z tohoto 
důvody zaslalo představenstvo dopis předsedovi úřadu, kde tento úmysl 
kritizuje a poukazuje na to, že zejména katastrální úřady jsou správními 
úřady a nikoliv výrobními podniky. Tento dopis i odpověď předsedy ČÚZK 
zašle sekretariát komory na požádání mailem každému členu komory. 

- Na svém zasedání dne 16.10.2017 projednalo představenstvo vznik 
nových stanov a rozhodlo, že přijme nabídku právníka Dr. Bureše na jejich 
zpracování. Na následujícím zasedání představenstva byl návrh nových 
stanov s určitými připomínkami představenstvem schválen. 

- Byly rovněž schváleny cíle asociace a byly zaslány všem členům komory. 
Jsou však živým materiálem, který bude v průběhu času s ohledem na 
vývoj, podmínky a potřeby členů aktuálně modifikován. 

 
V roce 2017 byla uspořádána pouze jedna akce pro členy komory a pracovníky 
katastrálního úřadu a to v Jihočeském kraji ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro 
Jihočeský kraj. Byla to úspěšná akce, která je vzorem i pro ostatní kraje. 
 
Představenstvo však vyvíjelo i další činnosti: 

- Účast na panelové diskusi ?inženýr 4.0 pořádané ČSVTS, Českým 
národním výborem Evropské federace národních inženýrských organizací 
a Svazem průmyslu a obchodu České  republiky, kde předseda komory 
podal informaci o návrhu na vznik zeměměřické komory ze zákona. 

- Komora velmi výrazně pomohla k odvrácení úmyslu sloučit SPŠ 
Zeměměřickou se stavební průmyslovkou a to jednak účastí na jednání 
s orgány MHMP a zastupiteli hl. m. Prahy a též dopisem, ve kterém 
zdůraznila význam existence této školy pro vzdělávání zeměměřických 
techniků. 



- Členové komory se podíleli na realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje 
infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020. 

- KGK byla pozvána k jednání o účasti ČSVTS na projektu v rámci 
Operačního programu Technická pomoc Výzva č. 4, které přijala a 
předseda se tohoto jednání zúčastnil. Posléze byl tento návrh ČSVTS 
zaslán na MMR, které tento OP zastřešuje a tento návrh byl přijat. Potom 
však bohužel vzhledem k obstrukcím ze strany MMR se ke škodě nejen 
komory, ale i dalších členských organizací ČSVTS nerealizoval, ačkoliv 
mohl být finančním přínosem pro komoru. 
 

Celoživotní vzdělávání, Soutěž o Technické dílo roku a Setkání geodetů se 
v uplynulém období nerealizovaly. 
 
Pokud budou na dnešní valné hromadě přijaty nové stanovy a tak dojde 
k transformaci na Asociaci podnikatelů v geomatice, měl by to být odrazový můstek 
do dalšího období zahrnujícího širší záběr, vyžadujícího vyšší nároky, ale měl by 
následně přinášet i větší vliv na vývoj naší profese a konečně přinášet též efekt 
v podobě zvyšování prestiže našeho oboru a zlepšování ekonomických výsledků - 
nejen firem, ale i osob samostatně výdělečně činných. 
 
V Praze dne 8.1.2018. 


