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 Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovoluji si tímto představit se Vám jako kandidát na člena představenstva APG.  

V oblasti geomatiky podnikám právě třicátým rokem. Mám za sebou vybudování firmy „od píky“  
a věřím tudíž, že přiměřeně rozumím problémům firem v celé šíři spektra členské základny APG.  

Do APG jsem vstupoval s ambicí, která je skryta ve slově geomatika, tedy vnést do světa firem, které 
se ve své naprosté většině věnovaly a věnují primárně geodézii, významněji i další složky, v mém 
případě především geoinformatiku, která – naprosto přirozeně – s geodézií vždy úzce souvisela. 

Bylo a je mi velkou ctí, že jsem byl zvolen za člena prvního představenstva APG a vedoucího Pracovní 
skupiny GIS APG. Mými hlavním aktivitami byly a jsou Digitální technická mapa a Digitalizace 
stavebního řízení, kde jsem se podílel jako člen příslušné pracovní skupiny na přípravě technických  
a legislativních dokumentů. Zastupuji APG v tzv. Pracovním výboru pro prostorové informace (PVPI) při 
Radě vlády pro informační společnost (RVIS). Jako člen ICT Unie se dovoluji považovat za jednoho ze 
styčných důstojníků mezi APG a ICTU, spolupráce těchto dvou profesních organizací na výše uvedených 
úkolech byla a je hodně důležitá. 

Jsem dlouhodobě přesvědčen, že pro celou naši branži je zásadní to, aby byla řádně zaštítěna kvalitním 
regulačním rámcem, tedy lidštěji řečeno dobrými zákony, které sladí společenské zájmy s tím, co rozvoj 
našeho oboru potřebuje. Dovolím si předpokládat, že alespoň letmo sledujete zásadní aktivity 
představenstva APG v boji za „Komoru ze zákona“ či prosazování našich regulérních zájmů do 
Stavebního zákona. Já osobně se věnuji a rád bych se dále věnoval také oblasti „Strategie rozvoje 
národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI)“, tzv. GeoInfoStrategie, a s ní úzce provázaným 
Zákonem o NIPI. Jakkoli samotné pojmy a dosavadní aktivity kolem nich mohou působit akademicky, 
vězte prosím, že právě pro geomatiku jde o stěžejní dokumenty, jejichž kvalita či nekvalita se 
v následujících letech promítne do práce každého z nás. Do této činnosti chci jako člen PVPI zapojit jak 
PS GIS, tak i další zájemce z řad APG. 

COVIDová situace nás všechny významně zasáhla v pracovní i osobní rovině, některé bohužel i fatálně. 
Přeji Vám, abyste ji zvládali a zvládli co nejlépe.   

Jiří Bradáč 

 


