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

Hudcova 70; 621 00 Brno 
ZÁVĚRY 

z 5. jednání konaného dne 22.6. 2007 ve VÚVeL 

 
Schválení programu jednání 
1. Závěry z jednání o rozdělení oddělení virologie  
2. Upřesněný rozpočet stavebních a přístrojových investic na rok 2007 
3. Návrh investičního rozvoje VÚVeL (pokračování z 28.5.2007) 
4. Různé 
 
Hlasování:  

přítomno: 8; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
Program jednání byl schválen všemi přítomnými. 

 
 
K programu: 

1.  Závěry z jednání o rozdělení oddělení virologie  

Prof. Toman seznámil se situací a řešením na oddělení virologie. Proběhlo jednání 
s pracovníky virologie s tímto výsledkem: 

Do oddělení bakteriologie přechází jako celek skupina virologie prasat pod vedením 
MVDr. Ivana Pšikala, CSc. a skupina virologie ryb pod vedením Ing. Tomáše Veselého, 
CSc.; MVDr. Bedřich Šmíd, DrSc. od 1.7.2007 přejde v rámci oddělení bakteriologie 
do skupiny elektronové mikroskopie.  

Do oddělení bakteriologie přechází také pracovnice umývárny skla a přípravny médií (celkem 
3 pracovnice) a 2 uklízečky uklízející v přízemí, 1. a 2. patře III. pavilonu. 

Do oddělení vakcinologie a imunoterapie přechází jako celek skupina virologie skotu 
pod vedením MVDr. Kamila Kovařčíka, Ph.D. a dále MVDr. Zora Nevoránková z laboratoře 
pro přípravu monoklonálních protilátek, Mgr. Radek Tesařík a pracovnice uklízející ve 3 patře 
III. pavilonu.  

Všechny 3 pracovní skupiny předložily konkrétní výzkumný plán pro rok 2007 včetně 
předpokládaných výstupů, jehož splnění bude kontrolováno k 15.11.2007.  

Oddělení bezpečnosti potravin bude rozvíjet problematiku virologie potravin, kde je 
prozatím v postgraduálním studiu Mgr. Petra Vašíčková. Jejím školitelem je Prof. MVDr. Ivo 
Pavlík, CSc. a školitelem specialistou MVDr. Ivan Pšikal, CSc.  

Stávající sekretářka virologie bude od 1.7.2007 vykonávat sekretářské práce pro oddělení 
imunologie a oddělení vakcinologie a imunoterapie.  

Závěr: Virologie pokračuje v práci ve stávajících třech skupinách (viry skotu, viry prasat, viry 
ryb) a výhledově skupina virologie potravin s novým začleněním do jiných oddělení, z toho 
největší část do oddělení bakteriologie. Byly upřesněny výzkumné plány jednotlivých 
pracovních skupin. Rozdělením nedošlo ke snížení počtu pracovníků.  

Změny vejdou v platnost k 1.7.2007. Bude vydán nový katalog činností. 

Návrh na hlasování: 

RI schvaluje název oddělení Bakteriologie a virologie. 

Hlasování: přítomno: 8; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 0. 

Doplnění: uvádět pouze Virové choroby prasat.   

 



Návrh na hlasování: 

RI souhlasí, aby oddělení virologie bylo rozděleno dle předneseného schématu.  

Hlasování: přítomno: 8; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 0. 

 

2.  Upřesněný rozpočet stavebních a přístrojových investic na rok 2007 

přednesla Ing. Kabourková podle připravených tabulek. Diskuze o dokončení mikrobiologické 
laboratoře byla zakončena navrženým hlasováním.  

Usnesení: RI souhlasí s dobudováním mikrobiologické laboratoře. 
Hlasování: přítomno: 8; pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 2. 

Usnesení: RI souhlasí s předloženými tabulkami 1, 2 a 3 (návrh investic) s těmito 

podmínkami:  
1) zakoupení přístrojů do laboratoře Dr. Machaly v hodnotě odsouhlasených 583 tis. Kč  

se uskuteční z případných rezerv na podzim roku 2007; 
2) vyjasnit situaci na požadavky na ultrazvuk SONO;  
3) prověřit nutnost opravy laboratoří pro akreditaci ve III. pavilonu (Dr. Pšikal a Dr. Smítalo-
vá). 
Hlasování: přítomno: 8; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 0. 

 

3. Návrh investičního rozvoje VÚVeL v letech 2007 - 2012 (pokračování z 28.5.2007) 

přednesl ředitel instituce Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. v těchto hlavních bodech: 
1. CEITEC (společný brněnský projekt operačního programu VaVpI):  
2. Samostatný projekt VÚVeL v rámci operačního programu VaVpI 
3. Program rozvoje výzkumné infrastruktury MZe.  
 
Usnesení: RI souhlasí s předloženým návrhem prof. Tomana na investiční rozvoj VÚVeL 
(rekonstrukce pavilonů) a s rozpracováním objemové studie, která bude předložena RI 
k vyjádření. 

Hlasování: přítomno: 8; pro: 7 - proti: 0 - zdržel se: 1. 

 

4. Různé  

4.1 Vyjádření k navrhovaným projektům  

 
Ke schválení byly podány 3 projekty a mezinárodní spolupráce nepodporovaná z grantů. 
1) Navrhovatel: Dr. Fránek 
Grantová agentura AV ČR 
Název: Imunonanotechnologie pro diagnostiku látek hormonální povahy  
 

2) Navrhovatel: Dr. Turánek 
Grantová agentura AV ČR 
Téma: Nanotechnologie pro společnost 
 

3) Navrhovatel: Doc. Rychlík 
projekt 7.RP EU. v kategorii 2.3.2. KBBE-2007-3-2-08: BIO-INFORMATICS - Microbial 
genomics and bio-informatics 
 

4) Navrhovatel: Dr. Faldyna 
předkládá ke schválení mezinárodní spolupráci nepodporovanou z grantů. 



 
1. S francouzskou firmou Seppic, která vyrábí adjuvancia pro veterinární vakcíny, se 
domlouváme na testování některých jejich produktů formou čelenžních testů na prasatech. 
 
2. S francouzskou firmou Lesaffre Feed Additives, která vyrábí krmné doplňky pro velká 
zvířata na bázi glukanů s potenciálně imunostimulačním účinkem, se domlouvají čelenžní 
testy na suple-mentovaných prasatech a laboratorní analýzy vzorků z terénních experimentů. 
 
3. Se slovenskou firmou Pleuran, která vyrábí krmné doplňky pro malá zvířata na bázi 
glukanů s potenciálně imunostimulačním účinkem, se domlouvají experimenty na králičím 
modelu. 
 
4. S vídeňskou veterinární univerzitou se domlouvají experimentální infekce na 
gnotobiotických prasatech. 
 
Usnesení: RI schvaluje předložené návrhy projektů. 

Hlasování: přítomno: 8; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 
Usnesení: RI schvaluje navrženou zahraniční spolupráci. 

Hlasování: přítomno: 8; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 0. 

 

4.2 Prostorový audit vztažený na katalogové činnosti  

představila Ing. Kabourková. V současné době slouží jako podkladový materiál.  

 

4.3 Bezpečnostní systém 

Bezpečnostní systém je funkční, všichni musí používat svůj čip při vstupu do areálu i při 
odchodu z něj. V nejbližších dnech bude vydána směrnice. Při nedodržování pokynů 
směrnice budou vyvozována opatření.  

Připomínky předávejte Ing. Stránské E-mailem (stranska@vri.cz) nebo písemně.   

 

4.4 Hodnocení publikací a nový bodovací systém 

Pracovní skupina Prof. Rubeš, Dr. Kovařčík, Dr. Machala a Dr. Turánek zpracovala návrh na 
nový bodovací systém při hodnocení výsledků. Písemný materiál předloží skupina na 
některém jednání Rady instituce k projednání.  

Termín 6. jednání RI (září - říjen 2007) 

Předseda RI navrhne členům několik termínů pro jednání RI.  

 
Zapsala: Mgr. Marie Víchová 

 

 

 

 
 
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 
předseda Rady instituce VÚVeL 
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