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

 
Z Á P I S  č. 09/2018 

 

ze zasedání Rady VÚGTK,v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 12. prosince  2018 ve 
VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech.     
 
Přítomni:    Jakub Kostelecký, Lubomír Soukup, Pavel Černota, Jakub Svatý, Tomáš Vacek,    
                  Jan Douša, Jiří Lechner  
Omluveni:   Pavel Novák 
Hosté:        Karel Raděj - ředitel VÚGTK, v.v.i.  
        Jiří Drozda – ODIS VÚGTK 
 
Program zasedání byl připraven a rozeslán 5.12.2018 
   

Program zasedání: 
1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady  
2. Schválení změny rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2018 
3. Schválení změny vnitřního mzdového předpisu (mzdového řádu) VÚGTK, v.v.i. 
4. Projednání podaných návrhů a zahájených projektů 
5. Informace ředitele VÚGTK, v.v.i. 
6. 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. Během minulého 
zasedání Rady nebyly stanoveny žádné úkoly. 
 
Ad 2) Projednání a schválení změny rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2018 
 
Jednání uvedl ředitel VÚGTK charakterizováním období roku 2018  a seznámil přítomné 
s aktuálním finančním plánem, který se oproti předpokladu v důsledku nově řešených 
projektů změnil v položkách: 
Osobní náklady (mzdové náklady) – zvýšení o 2,7 mil. Kč 
Dotace na provoz – zvýšení o 1,7 mil. Kč 
 
V dalším jednání vyzval předseda Rady přítomné k hlasování. 
 Předložený Finanční plán - rozpočet na rok 2018 – Změna č.1 byl jednomyslně schválen. 
 
Ad 3) Schválení změny vnitřního mzdového předpisu (mzdového řádu) VÚGTK, v.v.i. 
S úpravou znění mzdového předpisu – mzdového řádu VÚGTK, v.v.i. seznámil přítomné  
Ing. Drozda, který byl vedením VÚGTK pověřen v rámci sestavené komise projednat a 
vypracovat nové znění. Poukázal při tom na rozdíl v nárůstu mezd ve státní správě a ve 
VÚGTK. U mzdového předpisu VÚGTK došlo v rámci mzdových nákladů u jednotlivých 
tarifních tříd k jejich nárůstu v průměru jen o 4 – 5% způsobeném zejména příplatkem za 
odpracovanou dobu. Při porovnání tarifních tříd ve vztahu ke státní správě činí finanční rozdíl 
až 9000 Kč v neprospěch zaměstnanců VÚGTK.  
 



V dalším jednání vyzval předseda Rady přítomné k hlasování. 
Předložený návrh mzdového předpisu byl jednomyslně schválen. 
 
Ad 4) Projednání podaných návrhů a zahájených projektů 
 
Ředitel VÚGTK, v.v.i. seznámil přítomné se stavem podaných, řešených, ukončených a 
nepřijatých projektů. Informace navazovala na dokument, který členové Rady měli k dispozici 
předem. Proto byla projednávána zejména finanční stránka projektů řešených ve VÚGTK a 
v zahraničí.  
Ředitel poukázal i na okolnost, kdy vysoce kladně hodnocený projekt v rámci programu Éta 
byl ze strany poskytovatele TA ČR odmítnut. 
 
Ad 5) Informace ředitele VÚGTK, v.v.i. 
 
Rada byla informována o výsledku konsensuálního hodnocení VÚGTK, v.v.i. MŠMT podle 
nové metodiky M17+. VÚGTK byl ve všech pěti modulech hodnocen v rámci stupnice 
hodnocení známkou B – velmi dobrá. Jako důležitá okolnost bylo označeno v rámci 
Protokolu uvedené doporučení, vyplývající ze souhrnného hodnocení VÚGTK, v.v.i., které 
doporučuje jednat se zřizovatelem o možnosti finančního zabezpečení investic v rámci 
programového financování ČÚZK, alespoň v té části majetku, která je využívána přímo, nebo 
nepřímo k činnostem katastrálních úřadů.  Toto doporučení bude nejprve projednáno na DR 
VÚGTK, v.v.i. dne 19.12.2018 a následně s vedením ČÚZK. 
Další důležitou informací mohou být problémy, které ústav očekává v případě ukončení 
projektu CzechGeo/EPOS v závěru roku 2019 a související jednání zaměřená na   začlenění 
GO Pecný do struktury ZÚ a to zejména z finančních důvodů. 
 
 
Ad 6) Různé 
 
V rámci různého byl vznesen dotaz na disponibilitu rozpočtu na rok 2019.  Bylo 
konstatováno, že rozpočet bude znám v návrhové verzi v březnu/dubnu 2019, kdy se i 
předpokládá další jednání Rady VÚGTK, v.v.i. 
 
 
Ve  Zdibech dne 2.1.2019 
 
 
 
 
Zapsal: Jiří Lechner – sekretář Rady VÚGTK, v.v.i.                       Schválil: Jakub Kostelecký 

 

Příloha:   Prezenční listina 

   


