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

Hudcova 70; 621 00 Brno    
ZÁVĚRY  

z 8. jednání konaného dne 15.2.2008 ve VÚVeL 
 
Schválení programu jednání 
1. Projednání výzkumného záměru 2009-2013 
2. Informace o předběžných výsledcích hospodaření za rok 2007 
3. Projednání rozpočtu 2008 (neinvestiční rozpočet, prémiový řád, investiční rozpočet) 
4. Různé 
 
Hlasování:  

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
Program jednání byl schválen všemi přítomnými. 

 
K programu: 

1. Projednání výzkumného záměru 2009-2013 

Prof. Rubeš seznámil přítomné s návrhem výzkumného záměru s názvem Výzkum chorob 
zvířat, jejich prevence a ochrana potravního řetězce. 

Usnesení: RI projednala návrh výzkumného záměru 2009-2013 a souhlasí s jeho 

předložením na MZe ČR.  

Hlasování: přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
  

2. Informace o předběžných výsledcích hospodaření za rok 2007 (tabulka č. 1) 

Prezentaci výsledků hospodaření přednesla Ing. Kabourková.  

Usnesení: RI bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření za rok 2007. 

Hlasování: přítomno: 14; pro: 14 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
 
 

3. Projednání rozpočtu 2008  

Ing. Kabourková podle předloženého materiálu: Hospodaření v letech 2006 a 2007 a návrh 
rozpočtu na rok 2008 přednesla jednotlivé body.  

Byly promítnuty následující tabulky:       
o Vývoj režie 2002 až 2007  
o Náklady na energie (elektřina, voda, plyn) 
o Rozklad režie 2007  

a) neinvestiční rozpočet 

Usnesení: RI projednala a schvaluje rozpočet pro rok 2008 v předložené verzi.  

Hlasování: přítomno: 14; pro: 14 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
 
 

b) prémiový řád  

Prof. Toman představil prémiový řád 2008 podle předloženého materiálu.  

Usnesení: RI bere na vědomí předložený prémiový řád pro rok 2008 v předložené verzi.  



Hlasování: přítomno: 15; pro: 14 - proti: 1 - zdržel se: 0.  
 
 

c) Investiční rozpočet (tabulka č.2) 

Ing. Kabourková seznámila členy rady instituce s návrhem rozpočtu investic na rok 2008 
podle předložené tabulky č.2. 

Usnesení: RI projednala a schvaluje investiční rozpočet pro rok 2008 v předložené verzi.  

Hlasování: přítomno: 14; pro: 10 - proti: 1 - zdržel se: 3  

4. Různé  

4.1 Vyjádření k navrhovaným projektům  

 
4.1.1. Registrační číslo 3/2008  
Navrhovatel: Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. jako koordinátor 
projekt 7.RP EU.  

Název: Significance of normal gut flora for the development and function of natural 
resistance of pigs to pathogenic microorganisms 

Usnesení: RI schvaluje předložený návrh projektu.  

Hlasování: přítomno: 14; pro: 14 - proti: 0 - zdržel se: 0  
 
4.1.2. Vyjádření rady instituce k memorandu o mezinárodní spolupráci na vývoji a komerciali-
zaci genetických vakcín, adjuvans a cílených nosičů pro genovou terapii a chemoterapii.  

Navrhovatel: RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. 

Memorandum of Undetstanding on Future Cooperation and Obligations and Expectations 
resulting thereof. 

Usnesení: RI projednala a schvaluje spolupráci VÚVeL s UOCHB v.v.i. a Imuthes na zákla-
dě "Memoran-dum of understanding" a doporučuje podání společného patentu. RI si žádá 

o další informace o podmínkách vzniku "spin off", aby se mohla vyjádřit k dalšímu postupu 

VÚVeL v souvislosti se založením "spinn off". Konečné stanovisko RI bude projednáno 
na základě finální dokumentace. 

Hlasování: přítomno: 14; pro: 14 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

4.1.3. Registrační číslo 4/2008 

Navrhovatel: RNDr. Miroslav Machala, CSc. 
projekt 7. RP EU (FP7 - Health - 2007) 

Název: The development, validation and implementation of human systemic Toxic Factors 
/TEFs) and Equivalencies (TEQs) as biomarkers for dioxin-like compounds 

Usnesení: RI schvaluje předložený návrh projektu.  

Hlasování: přítomno: 14; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 2  

 

Návrh termínu 9. jednání RI: 16.5.2008. 

 
 


