Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického, v.v.i.
Z Á P I S č. 05/2017
ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 13. prosince 2017 ve
VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech.
Přítomni: Pavel Černota, Jakub Kostelecký, Lubomír Soukup, Tomáš Vacek, Jan Douša,
Pavel Novák, Jiří Lechner
Omluveni: Jakub Svatý
Host:
Karel Raděj - ředitel VÚGTK, v.v.i.
Jednání Rady vedl předseda Jakub Kostelecký
Program (stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 27.11.2017), podklady rozeslány 5. a
11.12.2017):
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady
2. Projednání Koncepce výzkumné činnosti VÚGTK, v.v.i. pro období 2018 - 2022
3. 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. Návrh programu byl jednomyslně schválen.
Úkoly z minulého jednání nebyly.

Ad 2) Projednání Koncepce výzkumné činnosti VÚGTK, v.v.i. pro období 2018 – 2022
K obsahu návrhu Koncepce výzkumné činnosti VÚGTK, v.v.i. pro období 2018 – 2022 se
postupně vyjádřili:
Jakub Svatý: mail z 6.12.
- na straně 4 v manažerském přehledu doplnit pojmy - kartografie a BIM (dále je uvedeno
odůvodnění tohoto požadavku)
- ve strategii chybí téma spojené s novým fenoménem autonomního provozu ve spojení s
městským autonomním provozem –kvalitní mapy.
Jakub Kostelecký:
- upozornění na věcné odchylky, stylistické opravy, doplnění zkratek, vynechání tvrzení o
největším problému – financování provozu …
Lubomír Soukup:
- Zmínil podrobnost dokumentu a doporučil podpořit hodnotící věci komentářem.
Pavel Novák:
- Vyjádřil poznámku k textu o rozvoji na jeho doplnění ( pocitově je text stručný a spíše
obecnějšího charakteru).

Jan Douša:
- Rozsah koncepce je nedostatečný. Dokument by měl definovat stav, cíle, směřování
a jak dosáhnout těchto cílů. Reflexe stavu je nedostatečná (dělá se to tak a je to
udržitelné, je uveden neefektivní výčet aktivit s jejich specifikací a definicí (např.
mezinárodní činnosti jsou uvedeny, ale není blíže popsáno, jakou roli má VÚGTK a
jaká je ekonomická stránka těchto činností).
- Osnova vlastní struktury „geodezie“ pro období 2012- 2016 je dostačující, ale kvalita
je rozdílná při přiřazení na útvary a chybí koncepční popis. U prostorových dat je
celkem dobře definováno kde se vývoj nachází a kam směřuje.
- U GNSS je pouze výčet a myšlenka, jak se k problematice stavíme se vytratila.
- Důležité jsou i rozvahy finančního charakteru. Lidský rozvoj je v textu obsažen ale
chybí další směřování. Rovněž u výčtu je uveden pouze současný stav, ale chybí
vlastní výhled. Je potřeba pokračovat ve zdokonalení dokumentu s vyšší osobní
angažovaností.
- U aplikovaných výstupů by bylo potřebné se zaměřit na přidanou hodnotu (jak jsou
tato data využívána).
Pavel Černota:
- Dokument je v současné době koncipován s výhledem na 1 rok z důvodu celkového
postoje ČÚZK k problematice fungování VÚGTK. Zřejmě by z tohoto důvodu
nemusel být dokument tak podrobný.
Lubomír Soukup:
- Dokument je obecně vyčerpávající, ale bylo by vhodné zmínit budoucí směry vývoje,
např. do závěru, popř. do nějakého seznamu.
Jan Douša:
- Dokument by měl zhodnotit stávající stav, definovat priority a dát myšlenky, co dělat
v budoucnu. Bude to pracné ale je to nutné.
Karel Raděj:
- Současný dokument navazuje na původní s tím, že připomínky k návrhu zpracovávali
lidi z ústavu (jednotliví zpracovatelé a Jaroslav Šimek). Je dobré, že připomínky
k dokumentu jsou. Bylo by vhodné je mít k dispozici v písemné podobě, aby je bylo
možné zapracovat.
Samozřejmě, že nelze vše v koncepci popsat, neboť aktuálně vyhlašované projekty
nemusí vždy vystihovat myšlenky nastavené v koncepci směru.
Jan Douša:
- Současná situace závislosti finančních zdrojů u VÚGTK např. na TA ČR by se měla
v dokumentu také zohlednit.
Karel Raděj:
- To je ale velice těžké, neboť v roce 2017 mělo být v rámci veřejných zakázek
rozepsáno cca 17 mil. Kč a nebylo nic.
Jan Douša:
- Hodně finančních prostředků pro VÚGTK jde přes TA ČR. Měli bychom se stát
odolnější a nebýt tak závislí na TA ČR a pokusit se hledat i jinde.
Pavel Novák:
- Výzkumné organizace musí zpracovávat strategický plán – koncepci. Nejdříve se
analyzuje stav, nastíní se směr vývoje a určí se příslušné techniky realizace a
posléze se kontroluje stav plnění. Co se bude dít s dokumentem, bude se hodnotit?

Pavel Černota:
- Vysoké školy berou VÚGTK jako konkurenta, avšak oproti VÚGTK mají obrovskou
výhodu, neboť disponují tzv. finančním polštářem. Toto VÚGTK u ČÚZK zajištěno
nemá. Proto by měla koncepce stanovit priority a každý rok by se měl stav
aktualizovat.
Jan Douša:
- Ve VÚGTK nejsou stanoveny minimální finanční prostředky pro útvary (100 %
z projektů?), tzv. udržitelnost např. pro 2 lidi u útvaru. Tato záležitost souvisí
s řízením a je v kompetenci vedoucích. Vypadá to, že ve VÚGTK je to volné svoboda pracovníků. Bude nám k něčemu v tomto případě koncepční materiál?
- Nejsou zřejmé, viditelné možnosti finančního kapitálu.
Karel Raděj:
- Dokument potřebujeme. Závislost na něm je však dána systémem financování.
Připomínky k této záležitosti budou vítány,aby na ně bylo možné reagovat.
Pavel Černota:
- Pozice VÚGTK je v prostředí byznysu složitá (IT organizace). Témata řešená Radou
pro výzkum, vývoj a inovace nejsou zcela v duchu vývoje v zeměměřictví.
Dále pokračovala rozsáhlá diskuse o tom, jak dosáhnout vhodné, dobré koncepce –
strategického plánu a jak záležitost řešit i z hlediska financí.
V závěru předseda Rady vyzval jednotlivé členy Rady k sepsání připomínek a jejich zaslání
do 31.12.2017 tak, aby mohly být zapracovány do dokumentu.
Ad 3) Různé

Tomáš Vacek informoval o nevyužívaných možnostech služeb sdružení CESNET ve VÚGTK
(individuální úložiště – zadarmo, datová úložiště budou zpoplatněna).
Vzhledem k tomu, že jsou u CESNETu připravovány nové ceníky, bude na začátku roku
2018 ve VÚGTK předložen k posouzení materiál, ve kterém budou stanoveny
i odpovědnosti konkrétních osob.

Termín dalšího jednání Rady bude stanoven později (po dohodě) a upřesněn pozvánkou.

Ve Zdibech dne 31.1.2018

Zapsal: Jiří Lechner – sekretář Rady VÚGTK, v.v.i.

Příloha: prezenční listina

Schválil: Jakub Kostelecký

