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Abstrakt:
Výroční zpráva VÚGTK,v.v.i. obsahuje informace o činnosti a výsledcích práce za rok 2020. Úkoly byly
plněny následujícími výzkumnými útvary: Útvar geografických informačních systémů a katastru
nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, Útvar geodézie
a geodynamiky a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. Dalšími součástmi VÚGTK, v. v. i. jsou
Geodetická observatoř Pecný v Ondřejově, Autorizované metrologické středisko a Akreditovaná
kalibrační laboratoř. Ve výroční zprávě (VZ) je věnována pozornost naplňování cílů Dlouhodobé
koncepce rozvoje ústavu na léta 2018-2022, zpracované při hodnocení ústavu podle Metodiky 17+
v roce 2018. Součástí VZ jsou i výsledky hospodaření ústavu za r. 2020, zpráva nezávislého auditora
k účetní závěrce, včetně vyjádření Dozorčí rady a nezávislého auditora k Výroční zprávě.

Title:
Annual Report 2020 of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography (RIGTC)
Abstract:
The Annual Report of RIGTC summarizes its main activities and achieved results within the year 2020.
The tasks were performer by the following research departments: Department of Geographic
Information Systems and Cadastre of Real Estates, Department of Branch Information Centre and the
Surveying Library®, Department of Geodesy and Geodynamics and the Department of Metrology and
Engineering Geodesy. RIGTC also comprises the Geodetic Observatory Pecný in Ondřejov, the
Metrological Centre and the Accredited Calibration Laboratory.The Annual Report (AR) pays attention
to the fulfilment of the objectives of the Long-term Concept for the Development of the institute for
the years 2018-2022, elaborated during the evaluation of the institute according to the Methodology
in 2018. The AR also involves the Institute´s 2020 financial results, the Independent Auditor's Report
on the Financial Statement, including the Supervisory Board's and the independent auditor's
statement to the AR.

© VÚGTK 2021
Tisk VÚGTK, v. v. i.
Redakce a úprava: J. Drozda, K. Raděj
Zpracování příloh: V. Skulínková, K. Raděj
Vyšlo ve Zdibech, v červnu 2021
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Úvod
Předkládaná Výroční zpráva Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického,
v.v.i. obsahuje všechny nezbytné informace požadované podle §30 zákona č.341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích.
Jednou z nejvýznamnějších částí uvedených ve VZ je hodnocení hlavní, další a jiné činnosti.
Hlavní činnost, tj. činnost výzkumná, a to jak v oblasti základního, tak i aplikovaného výzkumu. Uveden
je počet poskytovatelů, počet a rozsah řešených projektů, stručný popis nejvýznamnějších projektů
výzkumu, včetně uvedení počtu uplatněných výsledků výzkumu za rok 2020 v RIV. Významným
ukazatelem pro ústav je celkový objem účelové podpory od všech poskytovatelů.
Další činnost, jak je definována zákonem č.341/2005 Sb., zahrnuje činnosti prováděné pro
útvary státní správy, a to zejména z hlediska našeho ústavu pro ČÚZK. Vzhledem k tomu, že se jedná
o činnosti financované na základě smluv, jsou ve VZ uvedeny krátké charakteristiky pro každou zakázku
v této oblasti.
Jiná činnost uváděná ve VZ zahrnuje činnost hospodářskou za účelem zisku. Rozsah této
činnosti odpovídá možnostem využití infrastruktury a pracovních kapacit ústavu mimo hlavní a další
činnost.
Již druhým rokem je ve VZ věnována pozornost postupnému naplňování cílů Dlouhodobé
koncepce rozvoje ústavu na léta 2018-2022. Je potěšitelné, že můžeme konstatovat splnění 15 dílčích
cílů ze 17 dílčích cílů stanovených pro rok 2020. Pouze 2 dílčí cíle z oblasti lidských zdrojů nebyly
naplněny, a to z důvodu, že budou komplexně řešeny v rámci plnění všech úkolů, souvisejících se
získáním HR Award.
V rámci předpokládaného vývoje činnosti ústavu pro rok 2021 a pro následující léta bude ústav
vedle naplňování Dlouhodobé koncepce, pokračovat v úsilí o přihlášení se k principům Evropské charty
pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Po splnění všech
přípravných prací, bude v závěru roku 2021 odeslán dopis EK, týkající se přihlášení ústavu k principům
Charty a Kodexu, po kterém bude následovat standardní postup s cílem získání HR Award.

Vážené kolegyně a kolegové,
rok 2020 i přes celoroční vliv zhoršené epidemiologické situace můžeme hodnotit na základě
dosažených výsledků dobře.
Dovolte mi Vám všem vědecko-výzkumným pracovníkům, odborným pracovníkům, celému
ekonomickému, správnímu a zabezpečovacímu úseku poděkovat za velmi dobře a odpovědně
odvedenou práci. Děkuji odborové organizaci za vstřícnost, pochopení a podporu při realizaci
a provádění různých organizačních změn. Dále děkuji všem externím spolupracovníkům, zejména
členům Rady VÚGTK, v. v. i., za přínosy a podporu činnosti ústavu.
Velké poděkování patří všem spolupracujícím organizacím, podnikům a vysokým školám za
spolupráci a věřím, že v roce 2021 bude naše spolupráce při společném řešení či přípravě nových
projektů pokračovat.
Ing. Jiří Drozda
ředitel Ústavu
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Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
a o realizovaných změnách
Základní organizační struktura VÚGTK, v. v. i. v roce 2020
1. Orgány VÚGTK, v. v. i.
a) Ředitel
Ing. Jiří Drozda - statutární zástupce
b) Rada v. v. i.
doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. - předseda Rady, VÚGTK
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - místopředseda Rady, VÚGTK
Ing. Lubomír Soukup, Ph.D. - člen, UTIA AV ČR
Ing. Jakub Svatý, MBA - člen, společnost Hexagon Manufacturing Intelligence
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. - člen, VŠB Ostrava
Ing. Tomáš Vacek – člen, VÚGTK
Ing. Jan Douša, Ph.D. – člen, VÚGTK
Ing. Jiří Lechner, CSc. - sekretář Rady (není členem), VÚGTK
Jednání Rady probíhala v souladu s Jednacím řádem Rady VÚGTK, v. v. i. a v souladu se
zákonem č. 341/2005 Sb. V průběhu roku 2020 se uskutečnila 3 jednání Rady VÚGTK, v. v. i., na která
byl jako host vždy zván ředitel VÚGTK v. v. i.

Na jednáních byla probírána následující témata:
•

Projednání a schválení nově zahajovaných projektů

•

Projednání a schválení účetní závěrky roku 2019

•

Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

•

Výběrová řízení na pozice vedoucích výzkumných útvarů

•

Finanční situace VÚGTK, v. v. i.

•

Schváleni změny rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2020

•

Schváleni změny vnitřního mzdového předpisu

•

Financování infrastruktury GO Pecný

c) Dozorčí rada v. v. i.
Ing. Josef Kamera, ředitel KÚ pro Jihomoravský kraj - předseda DR
Mgr. Martina Hercegová, ČÚZK, ředitelka odboru řízení územ. orgánů – místopředsedkyně DR
Ing. Hana Hanzalíková – členka DR
Ing. Pavel Hánek, Ph.D., VÚGTK, v. v. i., zástupce vedoucího útvaru 25 – člen DR
Ing. René Kubečka, ČÚZK, ředitel ekonomického odboru – tajemník DR.
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V roce 2020 uskutečnila DR celkem 3 zasedání, na které byl zván jako host ředitel VÚGTK. Ze
zasedání byly vždy vyhotoveny písemné záznamy, které byly zasílány předsedovi ČÚZK, Radě VÚGTK,
v. v. i. a řediteli VÚGTK, v. v. i.
Dozorčí rada vykonávala v souladu se zákonem dohled nad činností a hospodařením VÚGTK,
v. v. i.
Předmětem prvního dohledu byla kontrola vybraných uzavřených smluv, protokolů o zařazení
DHM a HM, vyřazovacích protokolů a inventarizace majetku s doporučením věnovat pozornost
zpracování inventarizačních soupisů a zápisů, vyžadovat v předstihu u DR předběžný souhlas
k uzavíraným smlouvám a v termínu zveřejňovat smlouvy v registru smluv.
Předmětem druhého dohledu byla kontrola pracovních cest provedených v r. 2019
s doporučením věnovat pozornost formální úplnosti dokladů o pracovních cestách, uvádět
v dokumentech konkrétní dny poskytnutí bezplatné stravy a dodržovat termíny pro předkládání
vyúčtování služebních cest.
Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady VÚGTK, v. v. i. v roce 2020 je samostatnou kapitolou
předkládané výroční zprávy.

2. Organizační útvary VÚGTK, v. v. i., vedoucí pracovníci
a) Vedení ústavu
Ředitel - Ing. Jiří Drozda
Vědecký tajemník - prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D
b) Oddělení personálně správní – Ing. Karel Veselý
c) Oddělení ekonomické – Ing. Jana Drtinová
d) Výzkumný útvar GIS a katastr nemovitostí - Ing. Václav Šafář, Ph.D
e) Výzkumný útvar Odvětvové informační středisko a ZK- neobsazeno
f) Výzkumný útvar Geodézie a geodynamiky – prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
g) Oddělení provozu GOPE – Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
h) Výzkumný útvar Metrologie a inženýrská geodézie – Ing. Jiří Lechner, CSc.

3. Schéma organizační struktury Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického, v. v. i.
Organizační struktura VÚGTK, v. v. i. zůstala v roce 2020 stejná jako v roce 2019.
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Obr. 1: Schéma organizační struktury VÚGTK
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Hodnocení hlavní, další a jiné činnosti
1) Hodnocení hlavní činnosti
V oblasti hlavní činnosti se Ústav podílel v průběhu roku 2020 na řešení celkem 21 projektů
aplikovaného a základního výzkumu od 7 poskytovatelů.
K nejvýznamnějším řešeným projektům tak jako v minulém roce patří zahraniční projekt GSA
„Galileo Reference Center – Member State“ a projekt H2020 „Galileo Improved Services for Cadastral
Augmentation Development On-field Validation“ a v prosinci zahájený projekt ESA „Terrestrial
Interplate Lithospheric Deformation of Earth“ (fyzické řešení zahájeno od 1.1.2021). Z domácích
projektů k těm nejvýznamnějším patřil projekt „DORIS jako integrální součást realizace referenčních
systémů a GGOS“. Velice významné jsou ale i projekty BETA 2 TA ČR, v jejichž rámci jsou zabezpečovány
výzkumné potřeby ČÚZK a také MV ČR v oblasti GeoInfoStrategie, která nabývá na významu s ohledem
na čtvrtý pilíř Inovační strategie „Digitální stát, výroba a služby“. Celkový objem účelové podpory od
uvedených poskytovatelů byl 21,3 mil. Kč a 2,97 mil. Kč byla provozní dotace na řešení tří zahraničních
projektů. Z celkového počtu bylo 12 projektů z oblasti aplikovaného výzkumu a 9 projektů z oblasti
základního výzkumu.
V roce 2020 bylo sebráno podle klasifikace RIV 60 výsledků výzkumu za rok 2019, jejichž členění
je uvedeno v následující tabulce.
Tab. 1: Výsledky výzkumu uplatněné za rok 2019
Druh výsledku

Počet
výsledků

B – odborná kniha

1

J – článek v periodiku

11

D – článek ve sborníku

14

Z – ověřená technologie

4

A – prezentace

2

M – workshop

1

R – software

3

N – certifikovaná metodika

2

O – ostatní

22

Celkem

60

1) Hodnocení další činnosti
V této oblasti prováděl Ústav některé služby, které byly ze strany ČÚZK zadány formou
veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) v režimu jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Jednalo se
celkem o 5 VZMR dohromady za 2 668 500,- Kč což bylo o 1 314 tis. Kč méně než v roce 2019. Přehled
VZMR je uveden v následující tabulce:
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Tab. 2: Přehled veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2020
Pořadové
číslo

Název VZ

Zadavatel Výzkumný
VZMR
útvar

Částka v Kč
bez DPH

1.

Rozšíření funkcionality a podpora
SW aplikace DIKAT

ČÚZK

21

320 000

2.

Rozšíření funkcionality a podpora
SW aplikace MapOO

ČÚZK

21

196 000

3.

Rozšíření funkcionality a podpora
SW aplikace Obnova katastrálního
operátu

ČÚZK

21

500 000

4.

Zajištění provozu observačních
technologií, observačních a
datových center a gravimetrické
laboratoře na GOPE

ČÚZK

24

1 500 000

5.

Reporting permanentních GNSS
stanic

ČÚZK

24

152 500

Celková částka

2 668 500

2) Hodnocení jiné činnosti
Jiná činnost je hospodářská činnost prováděná za účelem dosažení zisku. Zdrojem výnosů byl
prodej SW z oblasti KN, platby za kalibrace přijímačů GNSS a měřidel v oboru délka, úhel a poloha,
sledování deformací staveb a konstrukcí, servis měřicích systémů na JE Temelín a absolutní tíhová
měření. Formou smluvního výzkumu se pro ÚNMZ řešilo „Uchovávání státního etalonu délek 25 m až
1450 m a státního etalonu tíhového zrychlení, tzv. zajištění metrologické návaznosti státních etalonů“.
Vedle výzkumné činnosti se provádělo určování délek silničních úseků s kontrolovanou rychlostí
pohybu vozidel v rámci ČR. V roce 2020 bylo realizováno 1433 kalibrací měřidel v rámci 586 zakázek.
Významnou aktivitou byla účast kalibrační laboratoře v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách
pro délková měřidla, organizovaných Českým metrologickým institutem (ČMI) a vyhlášení nového
složení státního etalonu délek 25 m až 1450 m s jeho zlepšenými charakteristikami přesnosti.
Vedle všech výše uvedených výnosů jsou pro hospodaření Ústavu důležité i prostředky
z pronájmu volných prostor.
Celkově byl v jiné činnosti dosažen zisk 2 702 tis. Kč a po započtení spoluúčasti na řešení 3
projektů ve výši 1 031 tis. Kč a ztráty v hlavní činnost byla za rok 2020 vykázána ztráta ve výši 38 693,12
Kč.

Ve Zdibech dne 12. 5. 2021
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Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady VÚGTK, v. v. i. za rok 2020
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Organizační opatření realizovaná v roce 2020
V roce 2020 byla realizována následující opatření:
• byl aktualizován skartační a spisový řád VÚGTK v návaznosti na ustanovení obecně platných
právních předpisů,
•

průběžně se ve spolupráci s dodavatelskou firmou 6K pracovalo na zpracování všech
zbývajících požadovaných statistických výstupů,

•

byl zpracován nový provozní řád telekomunikační věže v Klecanech a změněna servisní firma
zabezpečující provoz technologie na věži,

•

byla obměněna záznamová technologie kamer v objektu Ústecká,

•

byla vytvořena provozní zásoba ochranných prostředků, která byla naplněna základním
sortimentem ochranných pomůcek jejichž stav bude průběžně udržován na stanovených
limitech,

•

proběhlo bezpečnostní školení pracovníků pracujících na dálnici a pracovníků pracujících ve
výškách,

•

firmě LAVRA byly pronajaty objekty Okal v lokalitě Skalka pro ubytování dělníků,

•

vybrané útvary s ohledem na epidemiologickou situaci zajišťovaly stáže a exkurze žáků
a studentů odborných škol,

•

vzhledem k epidemiologické situaci byla zrušena většina zahraničních služebních cest
a hromadné akce typu konferencí a seminářů byly uskutečněny on-line formou,

•

v areálu observatoře na Pecném byly vykáceny stromy zasažené kůrovcem a zároveň bylo
provedeno zalesnění vzniklých holin,

•

byla provedena ekologická likvidace zrušeného materiálu,

•

byl proveden výřez přerostlých tújí v atriu objektu ve Zdibech a příprava terénu pro vybudování
zkušebního polygonu pro laserové měřicí přístroje,

•

místo vedoucího oddělení 241 bylo od 1. 10. 2020 obsazeno Ing. Petrem Štěpánkem,Ph.D., na
základě výběrového řízení,

•

vzhledem k epidemiologické situaci byl zcela uzavřen provoz Zeměměřické knihovny,

•

byla najata externí IT firma pro správu HW v objektu Ústecká.

V hodnoceném období nebyl VÚGTK, v.v.i. účastníkem žádného soudního řízení.
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Naplňování stanovených cílů dlouhodobé koncepce rozvoje VÚGTK, v.v.i.
na léta 2018-2022 a předpokládaný vývoj činnosti Ústavu
Rok 2020 nebyl rokem průběžného hodnocení z úrovně MŠMT, ale i tak ústav věnoval značnou
pozornost sledování a postupnému naplňování hlavního cíle a dílčích cílů stanovených v Dlouhodobé
koncepci rozvoje VÚGTK, v. v. i. na léta 2018-2022 zpracované v rámci hodnocení ústavu podle
Metodiky 17+ v roce 2018.
Hlavní cíl, který vychází z výzkumného poslání ústavu je průběžně naplňován každodenní
vědecko-výzkumnou a vývojovou prací v oborech geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí.
Důležitým kritériem při naplňování hlavního cíle je vyváženost mezi základním a aplikovaným
výzkumem, která je řešena promyšleným nasazováním výzkumného potenciálu.
Vlastní hodnocení naplňování hlavního cíle a dílčích cílů v oblasti aplikovaného výzkumu je
obsahem hodnocení hlavní, další a jiné činnosti ústavu jako jedné z nosných částí výroční zprávy za rok
2020.
Vysoký počet řešených projektů v poměru k celkovému počtu vědecko-výzkumných
pracovníků ukazuje na poměrně vysokou úspěšnost v rámci veřejných soutěží. Významným kritériem,
a to zejména pro základní výzkum, je vysoké 70% zapojení vědecko-výzkumných pracovníků do činnosti
mezinárodních vědeckých a vědecko-technických organizací či institucí. Zde je nutné jako příklad uvést
účast na pravidelných zasedáních Evropské geovědní unie. Významná je i účast na aktivitách
Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální, jakož i práce či členství ve výborech, komitétech či
pracovních skupinách Mezinárodní asociace geodézie i když je nutné zdůraznit, že v hodnoceném roce
2020 zejména on-line formou.
Tyto aktivity ve svém výsledku vedou k řešení takových projektů jako je již po několik let
v hodnocení hlavní činnosti zmiňovaný projekt „Galileo Reference Center – Member States“. V jeho
rámci je například sledována kvalita GNSS dat z více jak 60 globálních referenčních stanic či kontinuálně
zabezpečována tvorba přesných referenčních produktů pro systémy GPS a Galileo (přesné dráhy
družic, přesné korekce hodin či konsolidované a kontrolované soubory navigačních zpráv GNSS)
a některé další. Tyto výsledky jsou využívány napříč celou Evropou a dá se říci napříč celým světem.
Vedle hodnocení hlavního cíle byla veliká pozornost věnována i naplňování dílčích cílů.
Z celkového počtu 88 stanovených na období 2018-2022 bylo pro rok 2020 plánováno naplnění celkem
17 dílčích cílů. Vedle nich bylo nutné sledovat i průběžné naplňování 18 dílčích cílů, které jsou
plánovány na celé pětileté období 2018-2022 s konkrétními výstupy v každém kalendářním roce.
Z plánovaných 17 pro rok 2020 bylo splněno celkem 15. Nesplněné dva dílčí cíle jsou z oblasti rozvoje
lidských zdrojů a týkají se zavedení systému vzdělávání a hodnocení příslušníků ústavu. Zavedení
těchto systémů bylo vedením ústavu odloženo v souvislosti se zahájením přípravných prací
zaměřených na získání certifikátu HR Award.
Z 18 dílčích cílů průběžně naplňovaných v celém pětiletém období je bezezbytku naplňováno
11. Jedná se o 3 cíle z oblasti aplikovaného výzkumu a 8 z oblasti mezinárodní spolupráce. Zbývajících
7 je z oblasti transferů znalostí a z oblasti spolupráce s potencionálními uživateli výsledků. Naplňování
těchto cílů s ohledem na jejich charakter bylo silně ovlivněno epidemiologickou situací, která řadu
aktivit nedovolovala či vyvolala jiné formy jejich naplňování (on-line, videokonference či jiné
bezkontaktní formy). To se týkalo zejména plánovaných účastí na veletrzích VVI, konferencích,
seminářích, prezentacích či plánovaných exkurzí.
Tak jak bylo uvedeno při hodnocení v minulé VZ nedovolil nám nedostatek financí
institucionalizaci oblasti transferu znalostí. Plně si uvědomujeme její význam a bude učiněno maximum
pro její etablování v organizační struktuře ústavu v následujících letech. Obsah a náplň pro transfer
znalostí máme již dnes. V Dlouhodobé koncepci uvedených 16 uplatnitelných výsledků, včetně
vytipování potencionálních uživatelů, se každým rokem rozrůstá. Práce spojená s projednáním využití
a pomoci potencionálním uživatelům bude společně s vytvořením kvalitní, efektivní organizační
jednotky, zajišťující veškeré aktivity, které s transferem souvisí její první pracovní náplní.
15

Výroční zpráva VÚGTK, v. v. i. za rok 2020
Na závěr hodnocení naplňování dílčích cílů je nutné uvést ty nejvýznamnější. K těm bezesporu
patří optimalizace sběru dat v oblasti KN, kde mobilní aplikace MapOO je využívána 14 katastrálními
úřady a 94 katastrálními pracovišti, což je vynikající příklad využití výsledků výzkumu v praxi a také
dobrým příkladem transferu znalostí. Ne menší význam má s ohledem na masové nasazení laserového
skenování v geodetické praxi jeho metrologická návaznost. Ta je řešena novou technologií pro
metrologickou návaznost měřidel pro laserové skenování, ale pouze pro stacionární řešení. Otázky
mobilního skenování budou řešeny následně.
Značný význam s ohledem na komplexní a masové využití výsledků v oborech, kterými se ústav
zabývá a které také plně zapadají do oblasti transferu znalostí je příprava vzdělávacích programů, které
musí tuto problematiku přiblížit praxi. Je nutné za velice významné považovat akreditaci ústavu jako
vzdělávací instituce a také akreditaci 6 vzdělávacích programů z oblasti KN. Ten má stále větší význam
v oblasti informačních systémů široce využívaných orgány státní správy, samosprávy i samotnými
občany.
Veliký kus práce byl odveden i v oblasti mobilit. Těsnou spoluprací se SIC bylo vše připraveno,
ale složitá epidemiologická situace doma i v zahraničí nám nedovoluje postoupit dál.
Předpokládaný vývoj činnosti ústavu pro rok 2021 a pro následující léta se příliš nemění a je
dán Dlouhodobou koncepcí až do roku 2022. Stanovený hlavní cíl a dílčí cíle plně pokrývají celou škálu
činností a sledování jejich postupného naplňování i nadále zůstává aktuálním úkolem a přispěje
k udržení velmi dobré činnosti ústavu tak, jak bylo konstatováno v posledním průběžném hodnocení.
Souběžně se sledováním hlavního cíle a dílčích cílů budou pokračovat již zmíněné přípravné
práce na získání certifikátu HR Award a odstartování prací k implementaci strategie HRS4R (The Human
Resources Strategy for Researchers). Celý proces je orientován na zlepšení podmínek práce všech
vědecko-výzkumných pracovníků či pracovnic ve všech fázích jejich vědecké kariéry. Postupně budou
i nadále přes složitost epidemiologické situace, s cílem získání zkušeností analyzovány postupy
organizací, které již HR Award získaly. Připravuje se audit současné vnitřní legislativy ústavu, připravuje
se systém vzdělávání a hodnocení lidí a řada dalších opatření.
V rámci procesu k získání HR Award a pro objektivitu GAP analýzy je připravováno
i dotazníkové šetření s cílem průzkumu názorů zaměstnanců, které budou důležitým zdrojem informací
a impulsem pro následné zlepšení ve všech oblastech činnosti.
Při podrobné analýze postupů organizací, které HR Award získaly, je nutné si uvědomit, že
doposud všechny organizace toto ocenění získaly v rámci řešení OP MŠMT „Výzkum, vývoj
a vzdělávání“, tedy s alokovanými finančními prostředky. Z tohoto pohledu bude náš postup finančně,
personálně i termínově náročnější. S uvážením těchto skutečností, s ohledem na stav přípravných prací
a celkový vývoj epidemiologické situace vedení ústavu plánuje v prosinci 2021 přihlášení se
k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných
pracovníků. Po tomto přihlášení bude následovat standardní postup s následujícími etapami
naplňování. Následovat bude v dubnu 2022 dotazníkové šetření a jeho následné vyhodnocení.
V období duben až květen 2022 proběhne setkání fokusní skupiny, kde je cílem získání názorů
vybraných vědecko-výzkumných pracovníků, manažerských pracovníků a pracovníků administrativní
podpory k závěrům dotazníkového šetření. V období duben až listopad 2022 bude následovat
zpracování GAP analýzy, která má za úkol porovnat současnou praxi ústavu s principy Charty a Kodexu,
příručky OTM-R, která definuje požadavky na transparentní přijímání vědecko-výzkumných pracovníků
a Akčního plánu, který definuje, jakým způsobem budeme strategii v následujících letech naplňovat.
Cílem ústavu je, aby výsledné dokumenty byly nejpozději do konce roku 2022 odeslány Evropské
komisi.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nás čeká náročný úkol. Bude nutné s ohledem na maximální
objektivnost zapojit maximum vědecko-výzkumných pracovníků, manažerských pracovníků
a samozřejmě i pracovníků administrativní podpory, a to s plným uvážením toho, že je nutné jejich
pracovní čas chránit.
Ing. Jiří Drozda
ředitel Ústavu
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Vyjádření Dozorčí rady VÚGTK, v. v. i., k návrhu Výroční zprávy VÚGTK, v. v. i.
za rok 2020
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B

Činnost zaměstnanců VÚGTK, v. v. i. v národních a mezinárodních
vědeckých a vědecko-technických organizacích

Mezinárodní asociace geodézie / International Association of Geodesy (IAG)
Douša J.
- člen Mezinárodní služby GNSS (IGS)
Holota P.
- člen IAG s čestným titulem „Fellow of the IAG“
- člen Mezikomisního komitétu pro teorii IAG (ICCT – Inter – commission
committee on Theory)
- člen společné studijní skupiny JSG T.23 „ Spherical and spheroidal integral
formulas of the potential theory for transforming clasical and new
gravitational observables“ komitétu ICCT IAG
- člen společné studijní skupiny JSG T.35 „ Advanced numerical methods in
physical geodesy“ komitétu ICCT IAG
Novák P.
- člen IAG s čestným titulem Fellow of the IAG
- národní delegát ČR v Mezinárodní asociaci geodézie (IAG)
- tajemník Českého komitétu pro geodezii a geofyziku
- prezident Mezikomisního komitétu pro teorii IAG (ICCT)
- člen výkonného výboru IAG
- člen konsorcia a koordinačního výboru GGOS
- člen pracovních a studijních skupin IAG
Pálinkáš V.
- člen IAG SG 2.1.1 Techniques and metrology in terrestrial (land, marine,
airborne) gravimetry
- člen IAG JWG 2.2.1 Establishment of a global absolute gravity reference
system
- místopředseda IAG SG 2.1.2 Unified file formats and processing software for
high-precision gravimetry
- člen subkomise IAG SC 2.1 Gravimetry and gravity networks
- člen řídícího výboru služby IGETS
- člen Českého komitétu pro geodezii a geofyziku
Šimek J.

Štěpánek P.

Václavovic P.

- člen pracovní skupiny pro ECGN (Evropská kombinovaná geodetická síť)
- člen týmu ICP 1.2 „Vertical Reference Frames“ (IAG Inter-Commission Project
1.2)
- národní zástupce v subkomisi „Geodynamické projekty CEI“
- člen pracovní skupiny Analysis Working Group IDS
- člen řídícího panelu (Governing board) IDS
- analytický koordinátor IDS
- člen pracovní skupiny pro tvorbu nového IGS RTCM formátu „ IGS SSR format
Task Force“
- člen pracovní skupiny ESA pro studium observací ze zařízení Goodle Android
„GNSS Raw Measurements Task Force“

Mezinárodní federace zeměměřičů / International Federation of Surveyors (FIG)
Hánek P.
- národní zástupce v komisi 1- Professionals Standards and Practise
Hánek P. (st.)
- vedoucí skupiny 0 - Dějiny zeměměřictví
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Mezinárodní kartografická asociace/International Cartographic Association (ICA)
Talich M.
- člen Commision Cartographic Heritage in to the Digital
Havrlant J.
- člen Commision Cartographic Heritage in to the Digital
Mezinárodní astronomická unie/ International Astronomical Union (IAU)
Kostelecký J. (st.) - člen
Rada evropských zeměměřičů / Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE)
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen
Talich M.
- národní delegát za ČR
Poradní výbory Mezinárodního komitétu pro míry a váhy
Pálinkáš V.
- místopředseda CCM-WGG (Pracovní skupina pro gravimetrii Poradního
výboru pro hmotnost a související veličiny)
Association of the European National Mapping and Cadastre Agencies / EuroGeographics
Šimek J.
- člen Knowledge Exchange Network for Positioning (PosKEN)
Zemek J.
- člen Knowledge Exchange Network for Quality (QKEN)
European Geosciences Union (EGU)
Filler V.
- člen
Holota P.
- člen
- konvenor (svolavatel a organizátor) vědeckých zasedání „Recent
Developments in Geodetic Theory“ pořádaných v období 2008-2020
každoročně na valných shromážděních EGU
Novák P.
- člen
Pálinkáš V.
- člen
Šimek J.
- člen
Štěpánek P.
- člen
ESA
Douša J.

- člen GNSS Scientific Advisory Committee (GSAC) Evropské kosmické agentury

Evropská asociace národních metrologických institutů (EURAMET)
VUGTK, v. v. i., KL - kolektivní člen
Lechner J.
- člen (prostřednictvím Českého metrologického institutu)

International Society for Photogrametry and Remote Sensing
Šafář V.
- člen pracovní skupiny UAS & Multi - sensor Platforms
Komitét pro GNSS Kanceláře pro záležitosti kosmického prostoru OSN (ICG UNOOSA – United
Nations Office for Outer Space Affairs)
Šimek J.
- člen, zástupce mezinárodní iniciativy EUPOS (European Position Determination
System)
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Ekonomický a sociální komitét OSN (UN ECOSOC), expertní skupina GGIM: Europe, pracovní skupina
GGRF: Europe
Šimek J.
- člen, zástupce mezinárodní iniciativy EUPOS
EUMETNET EIG GNSS Water Vapour Programme (E-GVAP)
Douša J.
- člen E-GVAP expertního týmu pro zpracování GNSS dat
Mezinárodní konsorcium CEGRN (Středoevropská geodynamická referenční síť)
Šimek J.
- člen řídícího výboru konsorcia CEGRN, národní zástupce v konsorciu
Mezinárodní iniciativa European Position Determination System (EUPOS)
Šimek J.
- člen řídícího výboru, národní zástupce za ČR
Fedération des Géomètres Francophones
Kocáb M.
- národní delegát
American Geophysical Union
Holota P.
- člen
Kostelecký J. (st.) - člen
Novák P.
- člen
Leibniz Society of Sciences at Berlin
Holota P.
- člen
Humboldt klub České republiky
Holota P.
- člen
Český svaz geodetů a kartografů
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen
Hánek P. (st.)
- člen odborné skupiny IG
Kocáb M.
- člen odborné skupiny KN
Lechner J.
- člen odborné skupiny IG
Šafář V.
- člen předsednictva svazu a odborné skupiny IG
Talich M.
- člen odborné skupiny IG
Rada pro metrologii Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Lechner J.
- člen
Rada Národního úložiště šedé literatury
Drozda J.
- člen
Česká asociace pro geoinformace
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen
Šafář V.
- člen OS pro GISTR
Vacek T.
- člen
GNSS Center of Excellence
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen
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Český národní komitét geodetický a geofyzikální
Novák P.
- člen, tajemník a národní delegát ČR v Mezinárodní asociaci geodézie (IAG)
Pálinkáš V.
- člen
Kartografická společnost ČR
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen
Drozda J.
- člen
Raděj K.
- člen
Šafář V.
- člen
Vacková K.
- člen
NEMOFORUM
Kocáb M.

- člen pléna

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum ČR
Drozda J.
- člen
Lechner J.
- člen
Raděj K.
- člen
Šafář V.
- zpravodaj I. komise SFDP a reprezentant pracovní skupiny UAV pro EME
u I komise ISPRS
Jednota českých matematiků a fyziků
Holota P.
- člen
Kostelecký J. (st.) - člen
Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s.
Hánek P. (st.)
- člen
Hánek P.
- člen
Šafář V.
- člen
Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen
Redakční rada časopisu Journal of Geodetic Science
Novák P.
- člen
Redakční rada časopisu Geodetický a kartografický obzor
Raděj K.
- místopředseda
Hánek P. (st.)
- člen
Mezinárodní redakční rada časopisu Reports on Geodesy
Šimek J.
- člen
Redakční rada časopisu Studia Geophysica et Geodaetica
Holota P.
- člen
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Technická komise ÚNMZ pro měřidla
Hánek P.
- člen
Technická normalizační komise č. 24 Geometrická přesnost staveb ÚNMZ
Lechner J.
- člen
Technická normalizační komise č. 122 Geografická informace/geomatika
Hánek P.
- člen
Makovec R.
- člen
Terminologická komise ČÚZK
Hánek P.
- tajemník
Lechner J.
- člen
Šafář V.
- člen
Odborná zkušební komise ČÚZK pro udělení úředního oprávnění
Lechner J.
- člen
Redakční rada časopisu zfv - Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement
Holota P.
- člen
Redakční rada časopisu Geodesy, Cartography and Aerial Photography
Holota P.
- člen
Redakční rada časopisu Proceedings of the Higher Educational Institutions. Izvestia vuzov „Geodesy
and aerophotosurveying“
Holota P.
- člen
Redakční rada časopisu Geodesy and Cartography
Holota P.
- člen
Redakční rada časopisu Sučasni dosjahnennja gedezyčnoji nauky i vyrobnyctva / Modern
Achievements of Geodetic Science and Industry
Raděj K.
- člen
Redakční rada časopisu Visnyk geodeziji i kartografiji
Raděj K.
- člen
Dozorčí rada Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.
Kostelecký J. (st.) - člen

Dozorčí rada Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
Novák P.
- člen
Středočeské inovační centrum
VÚGTK, v. v. i.
- zakládající a kolektivní člen
Asociace výzkumných organizací
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen
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Asociace podnikatelů v geomatice
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen
Kocáb M.
- člen pracovní skupiny IG a BIM
Svaz knihovníků
VÚGTK, v. v. i.

- kolektivní člen

Czech Smart City Cluster
VÚGTK, v. v. i.
- kolektivní člen

Česká asociace ukrajinistů (Česko-ukrajinské vztahy v zeměměřictví, krajané)
Drbal A.
- člen
Shevchenko Scientific Society (SSS)
Drbal A.
- člen
Konzultativní rada při Stálé komisi Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí
Drbal A.
- člen
Dozorčí rada Výzkumného centra NTIS
Raděj K.
- člen
Vědecká rada Výzkumného centra NTIS
Douša J.
- člen
Vědecká rada Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava
Raděj K.
- člen
Vědecká rada VŠB-TU Ostrava
Kostelecký J. (st.)
- člen
Vědecká rada Fakulty stavební, VUT v Brně
Kostelecký J. (st.)
- člen
Vědecká rada Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem
Talich M.
- člen
Komise „Geofyzikální vědy“ AV ČR pro obhajoby disertací k získání titulu „doktor věd“ (DSc.)
Holota P.
- člen
Oborová rada doktorského studijního programu Geodézie a kartografie na FS ČVUT
Novák P.
- člen
Kostelecký J. (st.)
- člen
Oborová rada doktorského studijního programu Geomatika na FAV ZČU
Novák P.
- předseda
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Holota P.
- člen
Kostelecký J. (st.)
- člen
Oborová rada doktorského studijního programu Matematika ve stavebním inženýrství FSv ČVUT
Kostelecký J. (st.)
- člen
Oborová rada doktorského studijního programu geofyzika na MFF UK
Kostelecký J. (st.)
- člen
Oborová rada doktorského studijního programu geodézie a důlní měřictví na HGF TU Ostrava
Kostelecký J. (st.)
- člen
Oborová rada doktorského studijního programu geodézie na FAST VUT v Brně
Kostelecký J. (st.)
- člen
Grantová agentura České republiky
Novák P.
- člen panelu P209
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C

Struktura pracovníků VÚGTK, v. v. i.

Struktura vědeckých pracovníků k 31. 12. 2020
K 31. 12. 2020 bylo ve VÚGTK, v. v. i. zaměstnáno 62 zaměstnanců, z toho 46 mužů a 16 žen.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2020 byl 40,64 zaměstnanců.

Tab. 3: Rozložení vědeckých pracovníků ve VÚGTK, v. v. i. k 31. 12. 2020

VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI

POČET

Vědečtí pracovníci s vědeckou hodností

23

Vědečtí pracovníci s vědeckou hodností DrSc.

2

Vědečtí pracovníci s vědecko-pedagogickou hodností

6

V doktorském studiu na VŠB - Technická univerzita Ostrava pokračují Ing. Radek Makovec,
Ing. Michal Volkmann a na Univerzitě obrany v Brně lng. Jiří Drozda.
Zaměstnanci ústavu přednášejí jako řádní či externí zaměstnanci na Matematicko-fyzikální
fakultě UK v Praze (Petr Holota), na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, katedře matematiky (Pavel
Novák), na ČVUT v Praze, katedře geomatiky (Jakub Kostelecký) a katedře speciální geodézie (Pavel
Hánek (st.)), na VŠB - Technické univerzitě v Ostravě (Jan Kostelecký, Jakub Kostelecký, Václav Šafář),
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, katedře krajinného managementu (Pavel Hánek).
Pracovníci VÚGTK, v. v. i. se v roce 2020 zúčastňovali řady vzdělávacích akcí (semináře, školení
apod.) převážně v on–line prostoru vzhledem k pandemické situaci ČR v roce 2020.
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Věková struktura zaměstnanců
Věková struktura zaměsrnanců
24,2%
4,8%
21,0%

22,6%

27,4%

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více

Obr. 2 Věková struktura zaměstnanců VÚGTK, v. v. i.

Zaměstnanci dle dosaženého vzdělání
24
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0
Vědecká
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Středoškolské
vzdělání

Základní
vzdělání

Obr. 3: Rozložení zaměstnanců VÚGTK, v. v. i. dle dosaženého stupně vzdělání
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D

Seznam zkratek

Zkratka

Význam

CEI

Central European Initiative

DSc.

Doktor věd

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

DORIS
DR

Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by
Satellite – Doplerovské určování dráhy a polohy integrované na
družici
Dozorčí rada

ECGN

European Combined Geodetic Network Evropská kombinovaná
geodetická síť

EGNOS

SBAS systém pro Evropu

E-GVAP

Monitorování troposférických parametrů, monitoring souřadnic
národních sítí

EGU

European Geosciences Union

EK

Evropská komise

ESA

European Space Agency – Evropská kosmická agentura

EU

Evropská unie

EURAMET

Evropská asociace národních metrologických institutů

EUPOS

European Position Determination System

FAV

Fakulta aplikačních věd

FSv

Fakulta stavební

GGIM

Evropský globální navigační družicový systém (budovaný EU a
ESA)
Global Geospatial Information Management

GGOS

Global Geodetic Observatory System

GGRF

Global Geodetic Reference Frame

GIS a KN

Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

Galileo

GISTR
GLONASS
GNSS
GOPE

GeoInfoStrategie – Strategie rozvoje infrastruktury pro
prostorové informace v České republice do roku 2020
Globalnaja Navigacionaja Sputnikovaja Sistěma – globální
družicový navigační systém armády Ruské federace
Global Navigation Satellite System – globální navigační družicový
systém

HR AWARD

Geodetická observatoř Pecný, též akronym IGS stanice
Global Positioning System – globální družicový navigační systém
armády USA
Certifikace EU v oblasti lidských zdrojů VO

HRS4R

The Human Resources Strategy for Researchers

HGF

Hornicko geologická fakulta

GPS
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Zkratka

Význam

IAG

International Association of Geodesy – Mezinárodní asociace
geodézie

IAU

International Astronomical Union

IDS

International DORIS Service

IGETS

International Geodynamic and Earth Tide Service – Mezinárodní
služba pro geodynamiku a zemské slapy (IAG)

ICCT

Inter commision committee on Theory

ICA

International Cartographic Association

IGS

International GNSS Service – Mezinárodní GNSS služba (IAG)

IG

Inženýrská geodézie

ISPRS

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

JSG

Joint Study Group

JWG

Joint Workong Group

MapOO

Aplikace na obnovu katastrálního operátu

MK ČR

Ministerstvo kultury České republiky

MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

MU Brno

Masarykova univerzita Brno

MV ČR

Ministerstvo vnitra České republiky

Mze ČR

Ministerstvo zemědělství České republiky

NEMOFORUM
NTIS

Platforma pro diskusi, spolupráci a koordinaci aktivit spojených
s informacemi o nemovitostech a územích
Nové technologie pro informační společnost – výzkumné
centrum ZČU v Plzni

ODIS

Odvětvové informační středisko

RIV

Rejstřík informací o výsledcích (VaV)

RIGTC

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography

SSR

State Space Representation

TA ČR

Technologická agentura České republiky

UAV

Unmanned Aerial Vehicle (stroj - bezpilotní létání)

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

UK

Univerzita Karlova

ÚOZI

Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

ÚTIA

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

VŠB

Vysoká škola báňská

VÚGTK, v. v. i.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

VUT

Vysoké učení technické v Brně
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Zkratka

Význam

VZ

Výroční zpráva

WGS

Světový geodetický systém

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni

ZÚ

Zeměměřický úřad
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