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

Hudcova 70; 621 00 Brno  
ZÁVĚRY 

ze 13. jednání konaného dne 20.2.2009 ve VÚVeL 
 

Schválení programu jednání 
 

1. Projednání závěrečné zprávy Výzkumného záměru. 
2. Informace o institucionálním financování výzkumných pracovišť MZe a reformě vědy. 
3. Průběh přípravy projektu OP (projekt CEITEC a vlastní projekt AMBIVETIS). 
4. Vnitřní předpis pro hospodaření se sociálním fondem VÚVeL. 
5. Různé. 

 

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

1) Prof. Rubeš informoval přítomné o obsahu závěreční zprávy Výzkumného 
záměru. 

 
Usnesení: 
RI schválila Závěrečnou zprávu Výzkumného záměru VÚVeL 2004 až 2008, konstatovala, 
že všechny vytyčené cíle byly splněny, děkuje všem odpovědným řešitelům, kteří přispěli 
k jeho splnění a doporučuje její předložení na MZe ČR. 
 
Hlasování: 
přítomno: 11; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 0. 

 
2) Informace o institucionálním financování výzkumných pracovišť MZe a 
reformě vědy – informace podal Ing. Chaloupka z MZe 
 

 
Usnesení: 
RI vzala na vědomí informace o probíhající reformě vědy a výzkumu a hodnocení 
výzkumných ústavů podle metodiky Rady vlády pro výzkum za období 2003 až 2007. 
 
Hlasování: 
přítomno: 11; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

3) Průběh přípravy projektu OP (projekt CEITEC a vlastní projekt AMBIVETIS) – 
informace přednesli prof. Rubeš a prof. Toman. 

 
Usnesení: 
RI vzala na vědomí informace o průběhu přípravy projektu AMBIVETIS a žádá jeho 
předložení ke schválení na příštím jednání RI. 
 
RI vzala na vědomí informace i současném vývoji přípravy projektu CEITEC. 

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

4) Vnitřní předpis pro hospodaření se sociálním fondem – informace 
podal prof. Toman. 
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Usnesení: RI schvaluje předložené návrhy projektů.  

 
Hlasování: přítomno: 9; pro: 9 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

5) Různé 
 

 Prof. Toman informoval o přípravě spin-off a předložil návrh na jmenování 
prof. Rubeše členem její dozorčí rady. 

 
Rada instituce vzala na vědomí informaci ředitele ústavu o založení „Spin-off 
Mendel therapeutics“ a jmenování prof. MVDr. Jiřího Rubeše, CSc. členem 
Dozorčí rady za VÚVeL. 

 

 Doc. Rychlík informoval o změně v Grantové agentuře České republiky a 
nutnosti do konce února navrhnout nové členy hodnotících komisí za VÚVeL. 

 
Návrh termínu 14. jednání RI: pátek 3. dubna 2009 

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


