
Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a 
kartografického, v.v.i. 

 
Z Á P I S  č. 04/2017 

 
ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 22. srpna 2017 ve VÚGTK, v.v.i. 
ve Zdibech.     
 

Přítomni:    Pavel Černota, Jakub Kostelecký, Lubomír Soukup, Tomáš Vacek, Jiří Lechner  
Omluveni: Jan Douša, Pavel Novák, Jakub Svatý 
Host:          Karel Raděj - ředitel VÚGTK, v.v.i., Jaroslav Březina (bod č. 3 programu jednání)  
Jednání Rady vedl předseda Jakub Kostelecký 
 
Program (stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 14.8.2017):  

Program zasedání: 
1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady  
2. Projednání Hodnocení výzkumné činnosti VÚGTK, v.v.i. v období 2012 - 2016  
3. Informace ředitele VÚGTK, v.v.i. 
4. Různé 
 
 

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, s návrhem na doplnění nového bodu programu o bod Projednání 
návrhu na rozšíření využívání služeb sdružení CESNET ve VÚGTK. Návrh na doplnění 
nového bodu programu byl přijat jednomyslně, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 
hlasování. 

Schválený program zasedání: 
1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady  
2. Projednání Hodnocení výzkumné činnosti VÚGTK, v.v.i. v období 2012 – 2016 
3.  Projednání návrhu na rozšíření využívání služeb sdružení CESNET ve VÚGTK 
4. Informace ředitele VÚGTK, v.v.i. 
5. Různé 

 
Od posledního zasedání Rady proběhlo jedno jednání Rady per rollam ve dnech 14. – 
20.6.2017, kdy byl schválen předložený text Výroční zprávy za rok 2016 (5 pro, 0 proti, 2 
zdrželi). 
 
Dále bylo konstatováno, že úkoly dle zápisu č. 2 z 22.5.2017 a č. 3 z 21.6.2017 byly splněny. 
 
 
Ad 2) Projednání vyhodnocení výzkumné činnosti VÚGTK, v.v.i. v období 2012 – 2016 

 
S Hodnocením výzkumných činností VÚGTK, v.v.i. za období let 2012 – 2016 z hlediska 
naplňování Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN v podmínkách ČR v uvedeném 
období seznámil přítomné ředitel, Ing. Karel Raděj, CSc.  Informace se týkaly jak 
historického hlediska (zahájení řešení „Koncepce…“ bylo již v roce 2010), věcných informací 
k plnění „Koncepce …“ dle jednotlivých oblastí oboru zeměměřictví,  základního i 
aplikovaného výzkumu, tak i záležitostí další a jiné činnosti a také mezinárodních aktivit. 
Problematika byla diskutována zejména z hlediska financování  se zdůrazněním tendence 
trvalého snižování institucionální podpory. Bylo zdůrazněno, že zpracované Hodnocení je 
také velice důležitým zdrojem informací pro jednotlivá kriteria hodnocení výzkumných 



organizací podle nové Metodiky 17+ a důležitým podkladem pro vypracování Metodikou 
požadované sebehodnotící zprávy. 
Po projednání a vznesení drobných připomínek vyjádřila Rada VÚGTK, v.v.i. se 
zpracovaným Hodnocením souhlas (4 pro, 0 proti, 0 zdrželi). 
 
 
Ad 3) Projednání návrhu na rozšíření využívání služeb sdružení CESNET ve VÚGTK 
 

Přítomní byli seznámeni s podnětem na rozšíření využívání služeb sdružení CESNET ve 
VÚGTK. K projednání tohoto bodu programu byl přizván Ing. Březina, který informoval o 
současném využití služeb CESNET, o možnostech využití služeb z hlediska řádného člena 
sdružení, popř. individuálního člena. Vzhledem k neúplným informacím se vlastní projednání 
využití odsouvá na další jednání Rady. 
 
 
Ad 4) Informace ředitele VÚGTK, v.v.i. 
 

Ředitel VÚGTK, v.v.i. informoval, že na zpracované Hodnocení výzkumné činnosti plynule 
navazuje kolektivní zpracování Koncepce rozvoje výzkumu v oborech geodezie, 
zeměměřictví a KN ve VÚGTK na léta 2017 – 2022, která bude Radě předložena na podzim 
t.r. v závislosti na vývoji situace v celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 
 
Při posuzování obou dokumentů (Hodnocení a Koncepce) ředitel VÚGTK velice ocenil 
přístup vedoucích výzkumných útvarů a zejména pak přístup mladších kolegů k jejich 
zpracování (Ing. T. Vacek, Ing. R. Makovec a někteří další). 
 
Ředitel předložil Radě seznam připravovaných, řešených a ukončených projektů. Jako hlavní 
problém označil velice zdlouhavou přípravu projektů BETA  v rámci TA ČR s tím, že řada 
projektů nebude v letošním roce vůbec zahájena. O tomto stavu byla informována i DR.   
 
Ředitel VÚGTK, v.v.i. dále informoval přítomné o tom, že odborová organizace (OO) podala 
k projednání návrh nového znění kolektivní smlouvy. Tento návrh však obsahuje požadavky, 
které jsou z hlediska plnění v podmínkách VÚGTK v současné době nereálné. Na 
plánovaném jednání se členy odborové organizace bude proto vznesen požadavek na 
přepracování návrhu. 
 
 
Ad 5) Různé 
 
Další jednání Rady vedle per rollam posouzení Koncepce se předpokládá (pokud 
nenastanou jiné požadavky) v lednu 2018.  Přesný termín, místo a program zasedání budou 
stanoveny později (po dohodě) a upřesněny pozvánkou. 
 
  
Ve Zdibech dne 22.8.2017 
 
 
 
 
Zapsal: Jiří Lechner – sekretář Rady VÚGTK, v.v.i.                       Schválil: Jakub Kostelecký 

 

Příloha:  prezenční listina 


