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

 
ZÁVĚRY 

z 22. jednání konaného dne 15.10.2010 ve VÚVeL 
 

Schválení programu jednání 
 

1. Informace o současném stavu a výhledu financování zemědělského výzkumu 
2. Hodnocení výzkumných týmů a oddělení a mzdové příděly pro rok 2011 
 Přestávka 11,00 – 11,15 
3. Různé 
 

 
Hlasování:  
přítomno: 12 ; pro 12: - proti: 0 - zdržel se: 0.  
Program jednání byl schválen všemi přítomnými. 
 
K programu: 
 
Prof. Pavlík vyzval prof. Tomana, aby se vyjádřil k 1. bodu jednání. 
 

1. Informace o současném stavu a výhledu financování zemědělského výzkumu 
(prof. Toman) 

 
Prof. Toman se v této části jednání zmínil o situaci ve financování vědy a zemědělského  
výzkumu. Tato situace je velice komplikovaná.  
 
Usnesení:  
 
RI vzala na vědomí sdělené informace a doporučuje se písemně obrátit na MZe o 
přehodnocení rozdělování finančních prostředků výzkumného záměru s ohledem na 
výkonnost jednotlivých výzkumných institucí. Termín: do 15.12.2010, odpovídá předseda RI. 
 
Hlasování: 
přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0 
 

2. Hodnocení výzkumných týmů a oddělení a mzdové příděly pro rok 2011 
(prof. Toman) 

 
Prof. Toman předložil výsledky hodnocení jednotlivých oddělení VÚVeL, podklady byly 
členům RI předány v řádném předstihu. V červnu 2010 Rada instituce schválila systém 
hodnocení jednotlivých oddělení pro letošní rok. Vzhledem k vývoji situace byl zkrácen 
termín hodnocení do konce září 2010. Vzhledem k časové tísni byla tato skutečnost 
projednána na Radě ředitele, a proto nebyla svolána mimořádná schůzka RI. 
 
Usnesení: 
 
RI bere na vědomí opatření učiněná v režii VÚVeL a schvaluje ředitelem navržené 
organizační změny vyplývající z hodnocení výzkumných týmů a oddělení a přídělu mzdových 
prostředků na r. 2011. RI schvaluje zrušení výzkumného týmu č. 31 Cizorodé látky 
v potravním řetězci a ekotoxikologii a jeho přeměnu na metodickou laboratoř 
chromatografických metod v rámci výzkumného týmu č. 32. Budou zkontrolovány a 
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přepočítány výsledky hodnocení publikační aktivity a budou řešeny případné námitky přímo u 
ředitele prof. Tomana. 
 
Hlasování: 
přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0 
 

3. Různé  
(prof. Pavlík) 

 
Po přestávce zahájil jednání prof. Pavlík. Na základě shrnutí struktury financování a situace 
na MZe vyzval prof. Pavlík MVDr. Šatrána o zhodnocení situace z pohledu SVÚ Praha.  
prof. Toman k této otázce vznesl dotaz na budoucí existenci NRL. 
MVDr. Šatrán odpověděl, že existence NRL je dána evropskou legislativou a tudíž musí být 
zachovány.  
 
Prof. Pavlík vyzval prof. Motlíka, aby seznámil přítomné se situací v AV ČR. 
Prof. Motlík zdůraznil, že pro budoucnost vědy je nejdůležitější vychovávat a vzdělávat 
mladé vědce, studenty a hlavně je motivovat. Kladl důraz také na získávání partnerů na 
mezinárodním poli. 
 
Dr. Machala vznesl dotaz na nákup přístroje, který byl v únoru tohoto roku projednán a 
schválen přístrojovou investiční komisí a doposud nebylo zahájeno výběrové řízení. Prof. 
Toman vysvětlil, že zde došlo k finančnímu rozdílu ceny přístroje, která byla uvedena bez 
DPH, proto navrhl komisi nové projednání. Dr. Machala požádal prof. Tomana jako ředitele, 
aby s konečnou platností rozhodl o výběrovém řízení na nákup zmíněného přístroje, který byl 
investiční komisí v únoru letošního roku schválen. 
 
Dr. Turánek podal informaci o konání konference České toxikologické společnosti ve dnech 
23.9. až 25.9.2010 v Mikulově. 
 

Návrh termínu 23. jednání RI: 26.11. 2010 
 
 
 
 
 
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 
předseda Rady instituce VÚVeL 


