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Zápis z jednání Rady instituce 
konaného ve dnech od 9. 6. 2022 do 29. 7. 2022  

formou per rollam 
  

Místo a datum: 
Zdiby, 1. 8. 2022 

Číslo jednací VÚGTK: 
25–462/2022 

Zpracovali: 
Ing. Pavel Hánek, Ph.D. 
Ing. Tomáš Vacek 
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Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. 

 

Z Á P I S  č. 02/2022 
 
z jednání Rady instituce (dále jen „Rada“), které se konalo od 9. 6. 2022 do 29. 7. 2022 formou 
per rollam. V rámci jednání byla uspořádána online schůzka dne 20. 6. 2022. 
 

 
Program jednání (stanovený a rozeslaný e-mailem dne 9. 6. 2022 a doplněn rozeslaným e-
mailem dne 13. 6. 2022):  

1. Projednání a schválení Výroční zprávy VÚGTK, v. v. i. za rok 2021 
2. Projednání a schválení rozpočtu VÚGTK, v. v. i. na rok 2022 a střednědobého výhledu 

financování na roky 2023 a 2024 
3. Různé 

 
Jednání Rady formou per rollam vedl předseda Tomáš Vacek. 
 
Schválení programu jednání 

Jednání Rady zahájil její předseda Tomáš Vacek, který e-mailem ze dne 9. 6. 2022 seznámil členy 
Rady s programem jednání a vyzval je k jednání. V průběhu jednání vyvstala diskuze, která měla 
za následek návrh zařazení nového bodu programu: Projednání a schválení rozpočtu VÚGTK, 
v. v. i. na rok 2022 a střednědobého výhledu financování na roky 2023 a 2024. Návrh na zařazení 
tohoto bodu jednání byl jednomyslně přijat.  
Definitivní program jednání tak byl jednomyslně schválen (14. 6. 2022).  
 
Ad 1) Projednání a schválení Výroční zprávy VÚGTK, v. v. i. za rok 2021 

Dne 9. 6. 2022 bylo zahájeno projednání bodu 1 programu jednání: Projednání a schválení 
Výroční zprávy VÚGTK, v. v. i. za rok 2021. 

Stav Výroční zprávy byl prodiskutován i v rámci online schůzky, která se konala 20. 6. 2022. 
Výroční zpráva byla projednána a schválena ke dni 24. 6. 2022 s tím, že jí Rada schvaluje po 
zapracování připomínek zaslaných řediteli VÚGTK. 

Finální podoba Výroční zprávy VÚGTK, v. v. i. za rok 2021 je dostupná na stránkách MŠMT ČR - 
https://rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=00025615&directDownload=2499 

 
Ad 2) Projednání a schválení rozpočtu VÚGTK, v. v. i. na rok 2022 a střednědobého výhledu 
financování na roky 2023 a 2024 
Dne 18. 6. 2022 byl zaslán řediteli Ústavu předsedou Rady e-mail s dotazy a podněty členů Rady 
ohledně rozpočtu na r. 2022 a ke střednědobému výhledu financování na roky 2023 a 2024 
k vyjádření. Do 25. 7. 2022 nebylo k položeným dotazům a podnětům zasláno ředitelem žádné 
vyjádření. Na základě toho, byl členům Rady dne 26. 7. 2022 zaslán e-mail s návrhem na 
přerušení projednávání bodu 2) a jeho přesunutí na další zasedání Rady, které je předběžně 
plánováno na druhou polovinu září 2022. Tento návrh byl členy Rady dne 29. 7. 2022 
jednomyslně schválen (7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo). V důsledku toho je projednání tohoto 

https://rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=00025615&directDownload=2499
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bodu, v rámci tohoto zasedání Rady, přerušeno a bod jednání bude zařazen do programu 
dalšího zasedání Rady.  
 
 
Ad 3) Různé 
V rámci tohoto bodu byla na online schůzce (20. 6. 2022) diskutována problematika 
genderového a věkového vyvážení v Ústavu, problematika HR Award a aktualizace vnitřních 
dokumentů Ústavu. Ke všem těmto tématům se Rada vrátí na dalším zasedání.  
 
  
Ve Zdibech, dne 1. 8. 2022 
 
 
 
Zapsal:        Schválil:  
Pavel Hánek       Tomáš Vacek 
tajemník Rady                    předseda Rady   

    


