
Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. 

Hudcova 70; 621 00 Brno 
 

ZÁVĚRY 
z 2. jednání konaného dne 16. března 2007 ve VÚVeL 

 
1. Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. představil projekt CEITEC, s. r. o.   
2. Rozpočet VÚVeL (výsledky hospodaření za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007) 
3. Informace k výběrovému řízení na ředitele  
4. Prohlídka rekonstruované pitevny 
5. Návrhy projektů do GA ČR 
6. Projednání Prémiového řádu 
7. Projednání Pravidel pro hospodaření s fondy 
8. Projednání Organizačního řádu 
9. Různé 
 
Usnesení: RI bere na vědomí informace o stavu CEITEC, s. r. o., které přednesl Dr. Marks. 

RI souhlasí, aby Prof. Hořín a Prof. Toman zastupovali VÚVeL při přípravě projektu 
organizovaného CEITEC, s. r. o. s tím, že koordinátorem „Centra pro komplexní 
ochranu zdraví lidí a zvířat“ bude Prof. Hořín. 
Hlasování: přítomno: 12; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 1. 

 
Usnesení: RI bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2006 s tím, že do jedné 

z dalších RI bude předložen výsledek interního auditu zabezpečovacího systému. 
Hlasování: přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

Usnesení: RI souhlasí s celkovým návrhem rozpočtu neinvestičních i investičních 
prostředků na rok 2007. Doplňky a dílčí úpravy vnitřní struktury nákladů budou 

projednány na červnové RI.  
Hlasování: přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0.  

 
Usnesení: RI souhlasí s termínem jednání RI a navrženým způsobem prezentace kandidátů 

do funkce ředitele ústavu.  
Hlasování: přítomno: 11; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 
 

Usnesení: RI souhlasí s návrhy projektů do soutěže GA ČR.  
Hlasování: přítomno: 12; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 4.  
 
 

Usnesení: RI souhlasí s vydáním Prémiového řádu v předloženém znění. 
RI jmenuje pracovní skupinu pro zpracování změn v pravidlech imprimačního řízení a 
z toho vyplývajícího hodnocení. Pracovní skupina ve složení Prof. Rubeš, Dr. 
Turánek, Dr. Machala a Dr. Kovařčík připraví návrh do červnového jednání RI. 
Hlasování: přítomno: 12; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 1. 
 

Usnesení: RI schvaluje Pravidla pro hospodaření s fondy. 
Hlasování: přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

Usnesení: RI souhlasí se zapracováním slova “celkovou“ do Vnitřního mzdového předpisu 
odstavce charakterizující funkci Manažer (tř. 10 na str. 20). Konečný text zní: Vedoucí 
pracovník, který spoluvytváří celkovou koncepci ústavu. 
Hlasování: přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
 
 



Usnesení: RI schvaluje v Organizačním řádu zřízení nové funkce „hlavní ekonom“, který 
bude řídit práci vedoucích útvarů. Funkce právně-ekonomického manažera dle 
stávajícího organizačního řádu se ruší.  
Hlasování: přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0. 

 
Usnesení: RI schvaluje, aby zástupce ředitele byl funkcí přímo jmenovanou ředitelem. 

Hlavního ekonoma, vedoucí oddělení a útvarů jmenuje ředitel na základě 
výběrových řízení. 
Hlasování: přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 
 

Usnesení: RI souhlasí s postavením zástupce ředitele a „hlavního ekonoma“ 
v organizační struktuře dle schématu: 

   
→ vedoucí útvaru EPU 
→ vedoucí útvaru Správy budov 
→ vedoucí útvaru experim. stájí 

Hlasování: přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
 
Usnesení: RI schvaluje organizační začlenění skupiny Metody průkazu falšování potravin na 

oddělení Analytické biotechnologie. 
Hlasování: přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
 
 

Usnesení: RI schvaluje povinné používání visaček pro všechny zaměstnance. 
Hlasování: přítomno: 12; pro: 1 - proti: 5 - zdržel se: 6. Usnesení: nebylo přijato. 

 
Termín příštího jednání: 13. dubna 2007 v 9,00 hod. v malé zasedací místnosti VÚVeL. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Marie Víchová     Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 

předseda Rady instituce VÚVeL  
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