Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického, v.v.i.
Z Á P I S č. 10/2019
ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 24. června 2019 od
13.00 hod.ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech.
Přítomni:

Jakub Kostelecký, Lubomír Soukup, Pavel Černota, Pavel Novák, Tomáš Vacek,
Jan Douša
Omluveni: Jakub Svatý, Jiří Lechner
Hosté:
Karel Raděj – ředitel VÚGTK, v.v.i.
Martina Hercegová (ČÚZK) – Dozorčí rada VÚGTK, v.v.i.
Program zasedání: stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 12.6.2019 :
1.
2.
3.
4.

Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady
Pohovor s uchazečem na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i.
Schválení usnesení o výsledku výběrového řízení
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.
Jediným úkolem ze zasedání Rady ze dne 30.4.2019 bylo schválení Výroční zprávy VÚGTK,
v.v.i. za rok 2018, což bylo provedeno během jednání per-rollam ukončeného dne 12.6.2019.
Ad 2) Pohovor s uchazečem na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i.
Na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i. se přihlásil jediný uchazeč – Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.
Uchazeč byl pozván na jednání Rady. Uchazeče předložil pro výběrové řízení všechny
požadované dokumenty a výběrovým kritériím odpovídal. Po úvodním osobním představení
seznámil uchazeč přítomné se svými zkušenostmi a představou o způsobu vedení a řízení
VÚGTK, v.v.i. Poté následovala diskuze, během které se členové Rady dotazovali na
plánované spolupůsobení uchazeče na ČVUT a ve VÚGTK, na dosavadní vědeckou činnost,
včetně odborného zaměření, na manažerské zkušenosti s vedením týmů a větších
pracovních kolektivů a na další relevantní informace. Po ukončení diskuze uchazeč odešel
s tím, že výsledky výběrového řízení mu budou oznámeny písemně.
Ad 3) Schválení usnesení o výsledku výběrového řízení
Po interní diskuzi členů Rady a hostů bylo realizováno tajné hlasování o usnesení, zda
navrhnout uchazeče Ing. Jakuba Havlíčka, Ph.D. předsedovi ČUZK jako kandidáta na pozici
ředitele VÚGTK, v.v.i. V tajném hlasování bylo vydáno 6 hlasovacích lístků, odevzdaných a
platných bylo 6 hlasovacích lístků, 6 hlasů bylo záporných a žádný kladný. Uchazeč nebyl
schválen Radou VÚGTK, v.v.i. na pozici ředitele. Předseda Rady VÚGTK, v.v.i. písemně
seznámí Uchazeče s výsledkem hlasování.

Ad 4) Různé
Vzhledem k výsledku bodu 3) byl v rámci tohoto bodu diskutována aktualizace a úprava
podmínek, resp. požadavků v inzerátu pro vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele
VÚGTK, v.v.i. Zejména byly diskutovány dva body:
I.
požadavku manažerských schopností a dovedností
Bylo diskutováno, zda požadavek více nekonkretizovat např. podmínkou praxe ve
vedení oddělení nebo institucí, ale v hlasování byla změna zamítnuta (2 hlasy pro, 3
hlasy proti, 1 se zdržel)
II.
požadavku vědecké hodnosti Ph.D.
K tomuto bodu byla vedena dlouhá diskuze s více hlasováním o různých variantách,
ale žádná z variant nezískala podporu většiny členů Rady. Požadavek zůstal beze
změn.
Text inzerátu byl modifikován pouze v termínu zaslání přihlášek. 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, včetně vybraných ústavů AV ČR) se zaměřením do
oblasti geověd.
Ve Zdibech dne 24. 6. 2019

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

Příloha:

Prezenční listina

