
 VLOŽNÉ 
na odborný on-line webinář „GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU“ (24.2.2022) 

Účastník Vložné 1 účastníka 
bez DPH 

21% DPH Vložné za 1 účastníka 
včetně DPH 

Základní vložné 1000,- Kč 210,- Kč 1210,- Kč 
Členové ČSGK (individuální i 
kolektivní), AO ČKAIT 

800,- Kč 168,- Kč 968,- Kč 

Člen informačního centra ČSGK    500,- Kč 105,- Kč 605,- Kč 
Studenti, důchodci  
(jen vstupné – bez sborníku, bez 
občerstvení) 

   99,- Kč 21,- Kč 120,- Kč 

cena samotného sborníku    300,- Kč 63,- Kč 363,- Kč 
Pozn. 1: Vložné zahrnuje sborník, který bude zaslán poštou po skončení webináře na adresu účastníka 
uvedenou v registraci. 
Pozn. 2: Nárok na zlevněné vložné bude třeba doložit dokladem o členství v organizacích, kterým se sleva 
poskytuje. 
Pozn. 3: V případě neúčasti se vložné nevrací. 

 
 
CENÍK PRO SPONZORY:            bez DPH    DPH  včetně DPH 
Firemní prezentace (do 10 min.)           2 000,- Kč    21%  2 420,- Kč 
Reklamní strana ve sborníku (barevně), inzerát ve sborníku   1 500,- Kč / 1A5  21%  1 815,- Kč 
Reklamní odborný příspěvek do sborníku         1 000,- Kč / 4A5  21%  1 210,- Kč 

 

 
 
 

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE 
na odborný on-line webinář „GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU“ (24.2.2022) 

 
na webové adrese:  http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A130/ 
 
 

 

 
PŘIPOJENÍ DO WEBINÁŘE 

1) Po elektronické registraci do webináře bude registrovaným účastníkům zasláno e-mailem  Potvrzení o 
registraci a odkaz, ze kterého si lze stáhnout a nainstalovat desktopovou aplikaci Microsoft Teams a následně 
se připojit do komunikačního kanálu webináře. 
 
2) V termínovém předstihu bude registrovaným účastníkům emailem zaslán Outlookový odkaz k připojení do 
webináře. 
 
3) Připojení do webináře je možné také pouze jednorázově přes prohlížeč, bez nutnosti instalace aplikace 
Microsoft Teams, s tím, že lze očekávat horší spolehlivost připojení. Spolehlivější je instalace desktopové 
aplikace se založením si účtu a připojení se přes instalovanou aplikaci (plná funkcionalita komunikace). Ten, 
kdo již má zřízen účet na Microsoft Teams, může existujícího účtu využít pro připojení ke kurzu (není nutné 
zřizovat nový účet). 
 
4) Termíny pro vyzkoušení a odladění spojení budou s předstihem zaslány registrovaným účastníkům.  
 
5) Připojení ke kurzu bude v den webináře umožněno pouze registrovaným účastníkům. 
 

 

ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, z.s. 
Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1, Česká republika 

 
ODBORNÁ SKUPINA 1701 - INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 

 
 
 
 

si Vás dovoluje pozvat 
na 

WEBINÁŘ 
přes komunikační platformu Microsoft Teams 

 
 

GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU 
 
 
 

ČTVRTEK  24. ÚNORA 2022 
 
 

ZAHÁJENÍ V 8:00 HOD. 
 
 

Připojení účastníků od 7:15 hod. 
Předpokládané ukončení do 16:00 hod. 

 
 
 

Připojovací odkaz do webináře bude zaslán registrovaným účastníkům s předstihem  
a s možností otestování spojení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT 
a ohodnocena 1 kreditním bodem. 

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení 
ČSGK a SŽ, s.o. dle Zam1 

 
  

 
Mediální partneři: 

    
 

Brno 2022 



ODBORNÝ PROGRAM 
GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU 24.2.2022 

 

8:00 – 11:00 - 1. série přednášek 
 

(08:00-08:25)  
Jan Staněk (SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha) 
Výuka zeměměřických činností pro stavebnictví na středních školách 
 

(08:30-08:55)  
Petr Sklenář (PRAGOPROJEKT a.s.) 
Majetkoprávní příprava z pohledu správce stavby 
 

(09:00-09:25)  
Jiří Fuchs (RIGES s.r.o.) 
Výkon technického dozoru a výkon ÚOZI na stavbách 
 

(09:30-09:55)  
Kamil Alferi (ŘSD ČR) 
Záborový elaborát – výměnný formát C3, C4 formát pro odevzdávání geologických zakázek 
 

Jiří Röschl (Správa železnic, s.o.) 
Stav implementace Záborového elaborátu u Správy železnic 
 

(10:00-10:25)  
Radomír Havlíček (Správa železnic, s.o.)  
Realizace DTM na železnici 
 

Martina Poláková (ŘSD ČR) 
Realizace DTM na silnicích a dálnicích 
 

Možnost dotazů popř. krátké diskuse na konci každé přednášky. 
 

(10:30-10:55) Firemní prezentace  
 

POLEDNÍ  PŘESTÁVKA 11:00 – 12:00 
 

12:00 – 16:00 - 2. série přednášek 
 

(12:00-12:25)  
Karel Štencel (Český úřad zeměměřický a katastrální) 
DTM z pohledu ČÚZK, role ČÚZK 
 

(12:30-12:55) 
Alena Kliková (Právnická fakulta MU)  
K novele Stavebního zákona a právním souvislostem digitalizace stavebních procesů 
 

(13:00-13:25)  
Alojz Kopáčik (Komora geodetov a kartografov) 
Nový zákon o KGK na Slovensku a jeho vplyv, dopad na dokumenty a život KGK 
 

(13:30-13:55) Firemní prezentace  
 

(14:00-14:25)  
Rudolf Vyhnálek (CADConsulting) 
BIM pozemních staveb z pohledu projektanta 
 

(14:30-14:55)  
Jakub Raška (Správa železnic, s.o.) 
Implementace BIM u SŽ 
 

(15:00-15:25)  
Jaroslav Braun (ČVUT v Praze) 
Geodetický monitoring D8 805 - SO A210 Estakáda Prackovice 
 

(15:30-15:55)  
Tomáš Sleziak (GEODROM s.r.o.) 
Analýza stavu rotačních pecí s využitím laserového skenování 
 
 

Možnost dotazů popř. krátké diskuse na konci každé přednášky. 
 

16:00 ZÁVĚR 
 

Podrobný aktuální časový harmonogram je na: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A130/ 

TEMATICKÁ KOMISE: 
předseda: 
doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně, ČSGK) 
 
členové: 
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. (ČVUT v Praze, ČSGK) 
Ing. Radomír Havlíček (Správa železnic, státní organizace, ČSGK) 
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (ČVUT v Praze, ČSGK) 
Ing. Pavel Sobotka (PRAGOPROJEKT, a.s., ČSGK) 
prof.. Ing. Hana Staňková, Ph.D. (VŠB v Ostravě, ČSGK) 
Ing. Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.) 
Ing. Kamil Alferi (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 
Ing. Václav Šanda (GEFOS a.s., ČSGK) 
 
Odborná akce je především určena: 
►úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům (ÚOZI) působícím ve výstavbě 
►autorizovaným osobám ČKAIT 
►specialistům zabývajících se měřením v oblasti geometrické přesnosti staveb 
►specialistům v oblasti posuzování jakosti staveb 
►účastníkům výstavby – investorům, projektantům, zhotovitelům, stavebním dozorům, 
 přípravářům staveb, specialistům inženýringu staveb, stavebním společnostem 
►podnikatelům v oblasti zeměměřictví i stavebnictví 
 
 
 
 
 
TERMÍNY: 
Uzávěrka přihlášek:      23.2.2022 
Uzávěrka plateb převodem:  na podkladě zaslaného potvrzení o registraci 
 
 
 
 
 
 
 

Bankovní spojení pro převod vložného: 
Česká spořitelna a.s., Pobočka Praha 1 
Č. účtu: 1937568329/0800 
Variabilní symbol: 240222 
Konstantní symbol:  0308 
Specifický symbol: XXXX je registrační číslo člena ČSGK (nečlen nevyplňuje) 
 
Český svaz geodetů a kartografů, z.s. je plátcem DPH. 
 
ORGANIZAČNÍ GARANT: 
ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, z.s. (ve spolupráci s VUT v Brně) 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
IČ: 00552739 
DIČ: CZ00552739 
 
Ing.Jana Chudobová, tajemník ČSGK 
tel.: +420 221 082 374 (fax i záznam.), mobil: 728 750 494 
e-mail: geodeti@csvts.cz , WEB: http://csgk.fce.vutbr.cz 
 


