Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického, v.v.i.
Z Á P I S č. 13/2019
ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 27. září 2019 od 9.00
hod.ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech.
Přítomni:

Jakub Kostelecký, Lubomír Soukup, Pavel Černota, Pavel Novák, Tomáš Vacek,
Jakub Svatý
Omluveni: Jan Douša, Jiří Lechner
Hosté:
Karel Raděj – ředitel VÚGTK, v.v.i.
Program zasedání: stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 5.9.2019 :
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady
Projednání návrhu inzerátu na výběrové řízení na místo ředitele VÚGTK, v.v.i.
Projednání podaných návrhů a zahájených projektů
Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.
Různé

Jednání Rady vedl předseda Jakub Kostelecký.
Ad 1) Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady
Jednání Rady zahájil její předseda Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., který seznámil přítomné
s programem jednání. Návrh programu byl jednomyslně schválen.
Ze zasedání Rady ze dne 24.6.2019 vyplynuly dva úkoly: a) písemně seznámit uchazeče
Ing. Jakuba Havlíčka, Ph.D. s výsledkem výběrového řízení, b) připravit modifikovaný text
inzerátu na výběrové řízení na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i. a zajistit jeho rozeslání
prostřednictvím personálního oddělení VÚGTK, v.v.i. Oba úkoly byly realizovány.
Ad 2) Projednání návrhu inzerátu na výběrové řízení na místo ředitele VÚGTK, v.v.i.
Protože v minulém kole výběrového řízení nebyla obdržena žádná nabídka, byl v rámci bodu
připravován nový text inzerátu pro vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele VÚGTK,
v.v.i.. Byla diskutována aktualizace a úprava podmínek, resp. požadavků v inzerátu –
zejména byly diskutovány následující body:
I.
požadavek splnění podmínek zákona č 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační
zákon)
Bylo konstatováno, že jelikož je tento požadavek stanoven zákonem, není třeba ho
zmiňovat v textu inzerátu a jeho splnění bude dokládáno uchazečem po úspěšném
výběrovém řízení a může být diskutován při pohovoru s uchazečem. Pro odstranění
požadavku bylo 6 hlasů pro. Související požadovaný dokument (osvědčení a čestné
prohlášení v souladu s lustračním zákonem) byl také vyjmut z textu (5 hlasů pro).
II.
požadavek vědecké hodnosti
Po širší diskuzi bylo navržena úprava na požadavek zkušeností s vědeckou prací,
která byla nejvíce podpořena ze všech navržených variant (5 hlasů pro).
V souvislosti s odhlasováním změny požadavku byl z požadovaných dokumentů
vyjmut diplom o získání vědecké hodnosti
III. požadavek znalosti financování veřejných výzkumných institucí

IV.

V.
VI.

Požadavek byl nově navržen a diskutován, ale nakonec bylo konstatováno, že by
velmi omezil okruh možných uchazečů, a tak byl návrh stažen před hlasováním.
požadavek manažerských schopností a dovedností
Bylo diskutováno, zda požadavek nevyjmout z požadavků nutných a spolu
s požadavkem na zkušenosti s vědeckou prací z nich neučinit požadavky
doporučené, které uchazeči přinesou výhodu. Nakonec nebyla změna schválena.
požadovaný dokument – kopie diplomu o získání magisterského stupně
vzdělání
Všemi hlasy byl bod změněn na kopie diplomu o dosaženém vzdělání.
termín nástupu do funkce a termín konce výběrového řízení
Vzhledem k datu přípravy inzerátu byl termín konce výběrového řízení po diskuzi
stanoven k 1. listopadu a termín nástupu změněn na text „dle dohody“ (6 hlasů pro).

Text inzerátu bude modifikován podle výsledků hlasování. Modifikovaný text inzerátu připraví
předseda Rady a zajistí jeho rozeslání prostřednictví personálního oddělení VÚGTK, v.v.i. s
tím, že bude rozeslán na více vyhledávačů a více institucí (vysokých škol a veřejných
výzkumných institucí) se zaměřením do oblasti geověd. Rozeslání do sítě LinkedIn bylo
diskutováno, ale následně pro problémy technického rázu nebude realizováno.
Ad 3) Projednání podaných návrhů a zahájených projektů
Rada VÚGTK, v.v.i. projednala předložený seznam podaných návrhů a zahájených projektů
bez připomínek. V rámci diskuse byl doplněn projekt připravovaný s universitou T. Bati
„Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy“.
Ad 4) Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.
Ředitel VÚGTK, v.v.i. seznámil členy Rady s následujícími informacemi:
- Rada byla již dříve informována o výsledku hodnocení ústavu podle Metodiky 17+.
V současné době je řešena otázka trvalého sledování plnění doporučení uvedených v
dlouhodobé koncepci, tak i v protokolu MŠMT. Před cca 3 měsíci byl podán projekt
„Rozvoj kapacit, znalostí a dovedností výzkumných, manažerských a technických
pracovníků VÚGTK v letech 2020 – 2022“. a souvisí se snahou VÚGTK, v.v.i. získat
ocenění HR Award. Jeho získání bude podmínkou pro získání projektů
v následujícím období. Zatím není známo, zda bude projekt přijat k řešení.
- Proběhlo jednání ředitele VÚGTK, v.v.i. s předsedou ČÚZK o řešení finanční situace
v roce 2020. Bylo doporučeno zpracování návrhu další veřejné zakázky na podporu
provozu analytických center na Geodetické observatoři Pecný. Návrh zakázky byl
připraven dr. Doušou a předložen ředitelem Mgr. Hercegové z ČUZK k dalšímu
řízení.
- Proběhl kontrolní den v rámci projektu Tezaurus Technologické agentury ČR. Projekt
má velké zpoždění způsobené spoluřešitelem – Masarykovou univerzitou v Brně,
která dodala požadovaný software se zpožděním a experti jsou k jeho fungování
kritičtí. Implementaci, kterou měl zajišťovat rezort, zástupci úřadu nyní požadují po
VÚGTK, v.v.i., který pro implementaci není s ohledem na časové, hardwarové a
personální hledisko připraven.
- Ing. Böhm odchází z VÚGTK, v.v.i. (jiná společnost mu nabídla výhodnější platové
podmínky a zajímavou práci) a bude nutné řešit jeho náhradu mimo jiné i v oblasti
udržování počítačové sítě.
Ad 5) Různé
Ing. Svatý navrhl – vzhledem k finanční situaci (nedostatku peněz) a konstatování, že
kapacita zdrojů ve VÚGTK, v.v.i. neumožňuje výrazně navýšit počet řešených projektů –
usilovat o snížení nákladů. V rámci toho navrhl využít plochou střechu budovy ústavu pro
fotovoltaickou elektrárnu pro snížení odběru elektrické energie a vytápění, respektive

pokusit se najít řešení, pomocí kterého dokáže ústav své náklady na energie o hodně
snížit nebo je zcela pokrýt z dostupných zdrojů. Pořizovací náklady je možné
kofinancovat z dotačních programů a současně dodavatelé nabízí půjčky a pronájem
technologie (např. viz https://www.t-power.cz/reseni-pro-firmy/). P. ředitel slíbil prověření
této možnosti na úrovni projektu.
Ve Zdibech dne 27. 9. 2019

Zapsal: Jakub Kostelecký s přispěním členů Rady VÚGTK, v.v.i. Schválil: Jakub Kostelecký

Přílohy:

Prezenční listina
Seznam podaných návrhů a zahájených projektů

