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

 
ZÁVĚRY 

ze 14. jednání konaného dne 3.4.2009 ve VÚVeL 
 

Schválení programu jednání 
 

1) Schválení projektu AdmireVet 
2)   Harmonogram rekonstrukce 1. stáje 
3) Záměry dalšího využití bytovek na ulici Hudcova a vybudování ubytovacích prostor 
4) Pravidla pro příděl prémií na výzkumné činnosti (výzkumný záměr a účelové 

prostředky - granty) 
5) Etický kodex VÚVeL 
6) Příprava volby chybějícího člena rady instituce za MVDr. Michala Kostku  
7) Různé 

 
Hlasování:  
přítomno: 12; pro 12: proti 0: zdržel se: 0.  
Program jednání byl schválen  všemi přítomnými. 
 
K programu:  
 

1)  Schválení projektu AdmireVet  
 
Doc. Rychlík informoval přítomné o průběhu přípravy projektu AdmireVet, jeho náplni a 
složení přípravného týmu, jehož členy byli jmenováni doc. Rychlík, prof. Pavlík, prof. 
Toman, dr. Kovařčík, dr. Faldyna, dr. Fránek. Prof. Toman, Ing. Kabourková a Ing. Leplt. 

 
Usnesení: 
RI schválila návrh projektu AdmireVet a doporučuje jeho podání do první výzvy OP VaVpl. 
Hlasování: 
přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

2) Harmonogram rekonstrukce 1. stáje  
 

Informace o dosavadním průběhu přednesl dr. Faldyna. Informoval přítomné o několika 
možných variantách financování a začátku realizace stavby. 
 

Usnesení: 
RI schválila vypsání výběrového řízení na demolici 1. stáje (další postup bude předmětem 
jednání další RI). 
Hlasování: 
přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

3) Záměry dalšího využití bytovek na ulici Hudcova a vybud ování ubytovacích 
prostor 

Informace o záměrech využití bytovek podal prof. Toman. Díky prodeji bytovek získá 
VÚVeL finanční prostředky na výstavbu ubytovacího zařízení pro studenty, krátkodobé i 
dlouhodobé pobyty návštěv ve VÚVeL. 

 
Usnesení: 
RI projednala návrh záměrů dalšího využití bytovek. 
Hlasování: 
přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
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4) Pravidla pro p říděl prémií na výzkumné činnosti (výzkumný zám ěr a účelové 
prost ředky - granty) 

 
Prof. Toman přednesl návrh pravidel pro příděl prémií na výzkumné činnosti (výzkumný 
záměr a účelové prostředky - granty). 

  
Usnesení: 
RI schvaluje  předložený návrh pravidel pro příděl prémií na výzkumné činnosti a odměny 
z hospodářské činnosti.  
Hlasování: 
přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

5) Etický kodex VÚVeL  
 

Návrh nové směrnice přednesl prof. Toman. V nové koncepci zemědělského výzkumu je 
stanoveno její přijetí nejpozději do 30.6.2009. 

 
Usnesení: 
RI schválila  předložený návrh Etického kodexu VÚVeL. 
Hlasování: 
přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

6) Příprava volby chyb ějícího člena rady instituce za MVDr. Michala Kostku  
 
Prof. Pavlík informoval přítomné o přípravě volby chybějícího člena rady instituce za 
MVDr. Michala Kostku, který na základě vlastní žádosti pro plné pracovní vytížení 
odstoupil z RI. 

 
7) Různé 

 
• Návrhy na podání projektu – viz, p řiložený seznam 

 
Usnesení: RI schvaluje  předložené návrhy projektů. 
Hlasování: 
přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 
 

• Prof. Ho řín informoval o současné situaci při přípravě projektu CEITEC 
 

• Prof. Toman předložil RI materiál z MZe ke konzultaci týkající se kritéria hodnocení 
ředitele. RI navrhla komisi ve složení prof. Toman, Ing. Kabourková, prof. Rubeš, 
doc. Rychlík a prof. Pavlík by této komisi předsedal. 

 
Usnesení: RI schvaluje komisi v tomto složení. 
Hlasování: 
přítomno: 10; pro: 7 - proti:0 zdržel se: 3 
 

• Dr. Faldyna informoval o termín předkládání projektů a situace schvalování projektů 
VAK (NAZV). Termín vyhlášení výsledků by měl být kolem 25.4.2009 

 
Návrh termínu 15. jednání RI: čtvrtek 23. dubna 2009 
 
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 
předseda Rady instituce VÚVeL 
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Příloha k bodu 7 
 
Pracovní skupina: Vakcinologie a Imunologie 
   RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. 
Název projektu:  „Využití specifických IgY protilátek v přípravku pro léčbu a prevenci 

lokálních infekcí“. 
- Výsledkem řešení bude přípravek určený k léčbě a prevenci lokálních stafylokokových 
infekcí.  
Doba řešení: 2009 až 2012 
Náklady na řešení pro VÚVeL: Žádné 
 
Pracovní skupina:  Analytická biotechnologie 
   Mgr. Lud ěk Eyer, Ph.D. 
Název projektu:  „Imunoanalytické metody k posílení kontrolních programů pro residua 

veterinárních léčiv“. 
- Výsledkem řešení bude zavedení zjednodušených metod přípravy vzorků před analýzou a 
rozšíření detekčních ELISA metod do kontrolní praxe zejména v rozvojových zemích. 
Doba řešení: 2009 – 2013 
Náklady na řešení: 10 000 € / rok 
 
Pracovní skupina:  Genetika a reprodukce 
   Ing. Michal Ješeta, Ph.D. 
Název projektu:  „Molekulární mechanismy patogenetické aktivace indukované donory 

oxidu dusnatého v oocytech obojživelníků“. 
- Výsledkem řešení budou publikace ve vědeckém tisku, návrh nové metodiky modifikace 
podmínek in vitro kultivací, odborná stáž na zahraniční vědecké instituci.  
Doba řešení: 4.5.2009 – 31.7.2009 
Náklady na řešení pro VÚVeL: Žádné 
 


