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Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního léka řství, v.v.i. 
Hudcova 70; 621 00 Brno  

 
ZÁVĚRY 

z 9. jednání konaného dne 30.5.2008 ve VÚVeL 
 
Schválení programu jednání 
1. Spolupráce s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a způsob realizace 

dosažených výsledků 
2. Uzavření účetnictví VÚVeL za rok 2007 
3. Projednání a schválení výroční zprávy 2007 
4. Informace o přípravě investičního rozvojového programu 
5. Různé - způsob schvalování nových projektů 

Hlasování:  
přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
Program jednání byl schválen  všemi přítomnými. 
 
K programu:  

1. Spolupráce s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a způsob realizace 
dosažených výsledků 

Dr. Havlas, ředitel UOCHB, představil spolupráci mezi oběma ústavy a uvedl, že výsledkem 
jsou dva patenty směrované do humánní medicíny, které by měly přinést finanční prostředky 
a je již podepsané memorandum o spolupráci. Dr. Havlas navrhuje ustanovení společnosti 
spin-off v letošním roce pro realizaci patentů a financování preklinických zkoušek. Dr. 
Ledvina prezentoval oblasti současné spolupráce a Dr. Turánek prezentoval odbornou část.  

Usnesení: 

RI bere na v ědomí  informace o spolupráci mezi ÚOCHB a VÚVeL. 
Hlasování: 
přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0. 

Usnesení: 

RI doporu čuje  zahájit přípravu zřízení spin-off společnosti. 
Hlasování:  
přítomno: 12; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 1. 

 

2. Uzavření účetnictví VÚVeL za rok 2007   

3. Projednání a schválení výro ční zprávy 2007  

Bod 2) Přednesla Ing. Kabourková podle předložené zprávy „Návrh na rozdělení hospodář-
ského výsledku za rok 2007 “. Hospodářský výsledek je kladný ve výši 1 058 938,35 Kč a 
navrhuje, aby byl převeden do rezervního fondu. 

Prof. Toman přednesl zprávu za rok 2007 za výzkumnou část. 

Usnesení: 
RI schvaluje  hospodářský výsledek ve výši 1 058 938 Kč a jeho převedení do rezervního 
fondu. 
Hlasování:  
přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
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Usnesení: 

RI schvaluje  Výroční zprávu VÚVeL za rok 2007. 

Hlasování:  
přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0.  

 

4. Informace o p řípravě investi čního rozvojového programu  přednesl prof. Toman. 
I. Rekonstrukce laboratoří a generální oprava pavilonů 
II. Rekonstrukce stájí 
III. Přístroje 

Zdroje investičních financí 

Ministerstvo zemědělství ČR bude vypisovat soutěž (4 podprogramy s rozpočtem 1 mld. Kč). 

Op VaVpI - CEITEC 

Op VaVpI – vlastní program  

 

Pokračuje Ing. Kabourková k materiálu „Investiční rozpočet pro rok 2008 - výdaje 2008“  
(k 30.5.2008) ke schválenému rozpočtu z 8. jednání RI a žádá o uvolnění 1,5 mil. Kč na 
nezbytné a havarijní přístroje. 

Usnesení: 

RI schvaluje uvolnění 1,5 mil. Kč pro nezbytné a havarijní přístrojové investice s tím, že 
ředitel jmenuje komisi, která posoudí jednotlivé požadavky. 

Hlasování:  
přítomno: 11; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 0.  
 

 

5. Různé 

5.1. Návrh schvalování návrh ů projekt ů 

Přednesl prof. Toman 
o Rada instituce pověří pětičlennou komisi k zastupování při posuzování návrhů projektů. 
o Navrhovatelé předloží komisi upravený formulář se základními údaji. 
o Komise posoudí tyto návrhy a doporučí (nedoporučí) vlastní přípravu projektu. 
o Rada instituce bude informována o výsledku tohoto posouzení, v případě zásadního 

rozporu mezi navrhovatelem a komisí, projedná záležitost celá rada instituce.  
o Před definitivním podepsáním hotového návrhu ředitelem, předloží navrhovatel 

ekonomickou část technicko-ekonomickému zástupci ředitele.  

 

Byly předloženy tři návrhy složení komise: 

a) Pavlík, Rubeš, Machala, Rychlík, Kabourková 

Hlasování:  
přítomno: 11; pro: 1 - proti: 10 - zdržel se: 0. Návrh nebyl přijat.  
 

b) vedoucí odd ělení, kte ří jsou členy RI + Ing. Kabourková 
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Hlasování:  
přítomno: 11; pro: 10 - proti: 1 - zdržel se: 0. Návrh byl p řijat.  
 

c) pět reprezentantů za výzkumný záměr 

Usnesení: 

RI schvaluje  nový postup ve schvalování návrhů projektů a deleguje pravomoc rozhodnutí 
na jmenovanou komisi RI.  

Komise bude pracovat ve složení - vedoucí oddělení + Ing. Kabourková.  
Jmenovitě: Rychlík, Faldyna, Rubeš, Turánek, Pavlík, Machala, Kabourková. 

 

5.2. Vyjád ření k navrhovaným projekt ům  
 
Návrhy projektů do NAZV 2009-2011  
 
26/2008 
navrhovatel: MVDr. František Šišák, CSc. 
spolunavrhovatelka: MUDr. Daniela Dědičová, CSc., SZÚ Praha 
název: Ekologie a tlumení salmonel v obohacených klecích a v alternativních systémech 
ustájení nosnic pro produkci bezpečných konzumních vajec 
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 600 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
27/2008 
navrhovatel: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 
název: Vakcinace a ochrana drůbeže před salmonelami  
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 500 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
28/2008 
navrhovatelka: Ing. Martina Trčková, Ph.D. 
spolunavrhovatelka: Ing. Libuše Madroňová, VÚAnCh, a.s. Ústí nad Labem 
název: Aplikace huminových látek ve výživě zvířat  
Náklady ze všech zdrojů financování: 2 920 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
29/2008 
navrhovatelka: Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. 
název: Studium genetických vlastností prasečího cirkoviru typu 2 (PCV2) v České republice 
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 200 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
30/2008 
navrhovatel: RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.  
spolunavrhovatel: doc. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., VFU Brno 
spolunavrhovatel: RNDr. Miroslav Ledvina, Ph.D., UOCHB 
název: Vývoj kombinované vakcíny proti PRRS a cirkovirovému onemocnění prasat 
Náklady ze všech zdrojů financování: 7 800 tis. Kč 
Náklady na řešení pro VÚVeL: 3 900 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
31/2008 
navrhovatelka: Ing. Marie Machatková, CSc. 
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název: Význam vývojového potenciálu bovinních oocytů pro produkci geneticky cenných 
embryí in vitro: vliv cytoplazmatické kompetence oocytů 
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 300 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
32/2008 
navrhovatel: MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. 
název: Bovinní virová diarea – slizniční choroba (BVD-MD) – program tlumení a prevence 
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 900 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
33/2008 
navrhovatel: MVDr. Zoran Jaglič, Ph.D. 
spolunavrhovatel: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., LF UP Olomouc 
název: Prevalence nebezpečných typů rezistence k antimikrobiálním látkám u etiologických 
původců infekčních onemocnění hospodářských zvířat 
Náklady ze všech zdrojů financování: 4 264 tis. Kč 
Náklady na řešení pro VÚVeL: 2 864 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
34/2008 
navrhovatelka: MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D.  
název: Analýza příčin snížené rezistence spermií kance ke konzervaci mrazem 
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 410 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
35/2008 
navrhovatel: doc. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. 
název: Imunopatogenita bovinních kmenů Stafylococcus aureus 
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 600 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
36/2008 
navrhovatel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. 
název: Kvantifikace produkce interferonu-gama jako nástroj pro detekci buňkami-
zprostředkované imunity skotu u infekce IBR 
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 000 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
37/2008 
navrhovatel: VÚŽV 
spolunavrhovatelka: Ing. Bohumila Písaříková 
pracovní název: Využití glycerolu ve výživě prasat  
Náklady ze všech zdrojů financování: 2 000 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
 
38/2008 
navrhovatel: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 
název: Mykobakterie u sladkovodních ryb a jejich zdravotní význam pro chovatele, 
zpracovatele a konzumenty  
Náklady ze všech zdrojů financování: 3 900 tis. Kč 
Doba řešení: 2009-2011 
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Usnesení: RI schvaluje  předložené návrhy projektů.  

Hlasování: 

přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 
Návrh zahraničního grantu: 
 
navrhovatel: Sweedish University of Agric. Scienc. Uppsala 
spolunavrhovatel: Dr. Milan Fránek, DrSc. 
název: ELISA pro stanovení příjmu biomarkerů alkylresorcinolu z celozrnné pšenice a žita 
Náklady ze všech zdrojů financování: 60 000 € 
Doba řešení: 2009-2011 
 
Usnesení: RI schvaluje  předložený návrh projektu.  

Hlasování: 

přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

Návrh termínu 10. jednání RI: pátek 19. září 2008 
 
 
 
 
 
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 
předseda Rady instituce VÚVeL 


