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

 

Z Á P I S  č. 21/2021 

 

ze zasedání rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo ode dne 9. prosince 2021 

do 20. prosince 2021 formou per-rollam.     

.     

Program zasedání:  program byl stanovený a rozeslaný v mailu dne  9.12.2021 předsedou 

Rady VÚGTK, v.v.i.:  

Schválení změny vnitřního mzdového předpisu VÚGTK, v.v.i.  

 

Na základě diskuse k danému bodu programu je níže zpřehledněna chronologie projednání 

a požadavků na úpravy předpisu: 

1) schválení návrhu změny vnitřního mzdového předpisu (dále VMP) "jak byl 

předložen.  

hlasování: pro jeden hlas, ostatní se zdrželi nebo byli proti - bod nebyl schválen.  

 

2) schválení návrhu změny VMP po opravě překlepů pod tabulkou v kapitole III., 

odstavci 3.1.  

hlasování: pro dva hlasy, ostatní se zdrželi nebo byli proti - bod nebyl schválen.  

 

3) změna návrhu VMP: doplnit v první větě vysvětlivek pod tabulkou v kapitole III., 

odstavci 3.1 u VH text "(udělený akademický titul Ph.D.) nebo udělená nižší vědecká 

hodnost kandidáta věd (titul CSc.)"  

hlasování: pro šest hlasů, jeden se zdržel - bod byl schválen.  

 

4) změna návrhu VMP: změnit výši příplatku v kapitole IV., odstavec 4., na "DrSc.  

2000 Kč".  

hlasování: pro šest hlasů, jeden se zdržel - bod byl schválen.  

 

5) do usneseni z jednání přidat: "Rada navrhuje vedeni VÚGTK, v.v.i. v následujícím 

období připravit "Motivační systém VÚGTK, v.v.i.", ve kterém by byly také 

specifikovány oblasti, za které se udělují jednorázové cílové odměny a rozsah jejich 

výše."  

hlasování: pro dva hlasy, ostatní se zdrželi nebo byli proti - bod nebyl schválen.  

 

Finálni verze usnesení z bezkontaktního jednání Rady:  

Rada VÚGTK, v.v.i. ke dni 20. prosince 2021 schvaluje návrh předloženého vnitřního 

mzdového předpisu VÚGTK, v.v.i. po realizaci následujících změn: - doplnit v první 

větě vysvětlivek pod tabulkou v kapitole III., odstavci 3.1 u VH text " (udělený 

akademický titul Ph.D.) nebo udělená nižší vědecká hodnost kandidáta věd (titul 

CSc.)"  

- změnit výši příplatku v kapitole IV., odstavec 4., na "DrSc.  2000 Kč"  

 

Ve  Zdibech dne 28.12.2021 

 

Zapsal: Jiří Lechner – sekretář Rady                  Schválil: Jakub Kostelecký – předseda Rady 


