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

 
Z Á P I S  č. 14/2019 

 

ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 2. prosince 2019 od 
9.00 hod.ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech.     
 
Přítomni:    Jakub Kostelecký, Lubomír Soukup, Pavel Černota, Pavel Novák, Tomáš Vacek,           
                   Jan Douša, Jiří Lechner                   
Omluveni:  Jakub Svatý 
 
Hosté: 
 
Program zasedání:  stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 18.11.2019 : 
 
1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady  
2. Pohovor s uchazečkou Ing. Švihelovou na pozici ředitelky VÚGTK, v.v.i. (od 9:15) 
3. Pohovor s uchazečem Ing. Drozdou na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i. (od 9:45) 
4. Schválení usnesení o výsledku výběrového řízení 
5. Různé 

 
Jednání Rady vedl předseda Jakub Kostelecký. 
 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady 
 
Jednání Rady zahájil její předseda Jakub Kostelecký, který seznámil přítomné s programem 
jednání. Návrh programu byl jednomyslně schválen.  
 
Úkoly ze zasedání Rady dne 27.9.2019 byly splněny (rozeslání připraveného inzerátu na 
výběrové řízení na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i.). 
Členové Rady měli pro jednání od obou uchazečů v předstihu v písemné podobě k dispozici 
profesní životopisy a představy o řízení VÚGTK, v.v.i.   
  

Ad 2) Pohovor s uchazečkou Ing. Švihelovou na pozici ředitelky VÚGTK, v.v.i.  
 
Po seznámení členů Rady s představou o řízení VÚGTK, v.v.i. následoval pohovor, ve 
kterém byly vzneseny na uchazečku dotazy: 

1) Představa o komunikaci s odbornými pracovníky při řízení výzkumných záměrů, 
pokud s touto činností není zkušenost, 

2) Dosavadní praxe při uplatňování manažerských činností a znalost hodnocení 
výzkumných činností dle Metodiky 17+, 

3) Bližší konkretizace dosavadních činností uchazečky ve státní sféře ve vztahu 
k majetkoprávním záležitostem, motivačním záležitostem při reorganizaci SPÚ a k 
úrovni znalosti a využívání anglického jazyka. 
   

6. Ad 3) Pohovor s uchazečem Ing. Drozdou na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i.  
 
Po seznámení členů Rady s představou o řízení VÚGTK, v.v.i. následoval pohovor, ve 
kterém byly vzneseny na uchazeče dotazy: 

1) Podrobnější specifikace ve vztahu k výsledkům (projektům) výzkumných činností, 
práce s mladými lidmi a spolupráce s univerzitami. 

2) Financování ústavu (institucionální prostředky, účelové a jiná činnost), 



3) Zaměření vlastní doktorské práce (systematizace prací pro tvorbu státní mapy), 
4) Podrobnější informace k představě sdílení drahých zařízení, řešení podmínek pro 

mladé lidi, mobilita pracovníků atd. 
  

Ad 4) Schválení usnesení o výsledku výběrového řízení 
 

1) Hlasování o souhlasu/nesouhlasu, aby uchazečka Ing. Lada Švihelová byla navržena 
předsedovi ČÚZK na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i. 

 
Výsledek hlasování z celkového počtu 6 hlasovacích lístků: 3 pro, 2 proti, 1 neplatný. Při 
aplikaci pravidla jednacího řádu Rady byl tímto vyjádřen souhlas uchazečce, aby byla 
navržena. 

2) Hlasování o souhlasu/nesouhlasu, aby uchazeč Ing. Jiří Drozda byl navržen 
předsedovi ČÚZK na pozici ředitele VÚGTK, v.v.i. 

 
Výsledek hlasování z celkového počtu 6 hlasovacích lístků: 5 pro, 0 proti, 1 neplatný. Tímto 
byl vyjádřen souhlas uchazeči, aby byl navržen. 

3) Hlasování o pořadí uchazečů 

Výsledek hlasování z celkového počtu 6 hlasovacích lístků: 

Pro 1. pořadí Ing. Jiřího Drozdy bylo získáno celkem 6 hlasů. 

Pro 2. pořadí Ing. Lady  Švihelové bylo získáno celkem 6 hlasů. 

 

S uvážením hlasování o jednotlivých uchazečích výběrového řízení na obsazení pozice 
ředitele Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. Rada 
rozhodla o schválení obou uchazečů a jednomyslně rozhodla o jejich pořadí. Na prvním 
místě je navržen Ing. Jiří Drozda. Na druhém místě je navržena Ing. Lada Švihelová. 

 

Ad 5) Různé 
 
V tomto bodě jednání byl dán výhled dalších jednání Rady v souvislosti se   
schvalováním ekonomických a administrativních podkladů. 
 
 
 
Ve  Zdibech dne 6.12. 2019 
 
 
 
 
Zapsal: Jiří Lechner                                                      .   Schválil: Jakub Kostelecký 

 

Přílohy:   Prezenční listina 

 


