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Rok 2011 byl ve Výzkumném ústavu veterinární-
ho lékařství, v. v. i. dalším „standardním“, ale je třeba říci 
úspěšným rokem výzkumné a odborné činnosti, který byl 
však poznamenán (pozitivně i negativně) třemi novými 
okolnostmi.

Pokračovala stagnace přídělu institucionálních fi-
nančních prostředků na zajištění základních prostředků 
k chodu VÚVeL a řešení výzkumného záměru, na jehož 
základě byl příděl realizován. To znamenalo další (již třetí) 
vlnu organizačních změn, kdy bylo vedení VÚVeL nuceno 
snižovat počet zaměstnanců, v některých případech již 
pod úroveň racionálního počtu zaměstnanců zajišťující 
daný úsek výzkumné či technické činnosti. 

To vedlo na druhé straně k enormní snaze výzkum-
ných pracovníků se uplatnit v projektech grantových 
agentur. Cílem tohoto snažení bylo zajistit dostatečné fi-
nanční prostředky včetně mzdových k zajištění stávajícího 
rozsahu výzkumné činnosti VÚVeL. Vědečtí pracovníci tak 
podali přibližně dvojnásobek grantových přihlášek, než 
v předchozích letech. Jejich úsilí bylo úspěšné a výsledkem 
bylo získání nových projektů v řadě grantových agentur. 
Kromě standardních grantů se podařilo v tomto roce získat 
projekty OP VK Coopelia a CeDiLa a v závěru roku i Cent-
rum excelence GA ČR, To, spolu se start up granty projektů 
OP VaVpI dává instituci šanci na určitou finanční stabilitu..

Je velmi potěšitelné a významné, že i za této mění-
cí se situace se podařilo udržet dobrou finanční bilanci a 
především úsporami v režii a výsledky komerční činnosti 
dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Také se 
nám podařilo převést prostředky do fondu Význam a dob-
ré výsledky účelově určených prostředků, jako rezervu pro 
rok 2012 či 2013. Pro naši instituci a její ekonomické vedeni 
je také dlouhodobou samozřejmostí bezchybné vedení 
ekonomické agendy, jak lze vyčíst z auditní zprávy této 
výroční zprávy. 

Druhým významným faktorem, který ovlivnil čin-
nost instituce, byla realizace operačních programů VaVpI 
EU AdnmireVet a CEITEC. Projekt AdmierVet byl již ve dru-
hém roce řešení, tedy naplno se rozběhly stavební práce 
na rekonstrukci IIII. pavilonu a experimentální stáje pro 

zvířata a byla vyhlášena podstatná část výběrových řízení 
na nové přístroje, z nichž některá byla již úspěšně uzavřena, 
Na zahraniční stáže vycestovali první výzkumní pracovníci 
a podařilo se dosáhnout většiny stanovených indikáto-
rů projektu. K 1. 6. 2011 byl Evropskou komisí a následně 
MŠMT přijat celobrněnský projekt CEITEC, kde sice VÚVeL 
má z hlediska objemu prostředků minoritní podíl, který 
však posunuje oddělení genetiky a reprodukce, které je 
jejím členem, na úroveň mezinárodního centra excelence. 

Třetí významnou skutečnosti byl fakt, že VÚVeL byla 
na konci prvního funkčního období existence řídících or-
gánů, a proto ke konci roku byl zahájen proces obnovy 
orgánů vedení v. v. i., tedy Rady instituce, Dozorčí rady a 
následně v roce 2012 i výběrového řízení na ředitele VÚVeL. 

Z výzkumného hlediska a tvorby výzkumných vý-
sledků lze považovat rok 2011 za velmi úspěšný. Bylo pu-
blikováno celkem 87 původních experimentálních prací se 
sumárním impakt faktorem 228, což je nejlepší výsledek za 
celou historii činnosti VÚVeL. Potěšitelné na tom je, že se 
na tomto výsledku podílela většina oddělení této institu-
ce. K dalším významným výsledkům patří vývoj a předání 
tří diagnostických souprav a 4 certifikovaných metodik. 
Průběžně jsou podávány přihlášky vynálezů, v roce 2011 
celkem 2, a dvě dříve podané přihlášky jsou před uzná-
ním evropského patentu. Dílčím problémem stále zůstává 
komerční realizace průmyslově chráněných výsledků, za-
tímco licence s finančním efektem se daří uzavírat spíše na 
ověřené technologie bez průmyslové ochrany duševního 
vlastnictví.

K úspěchům lze přičíst i další pokračování odbor-
ných aktivit v rámci akreditovaných laboratoří a refe-
renčních center, z nichž viditelné v loňském roce bylo 
především vyšetřování vzorků potravin podezřelých na 
přítomnost pro člověka smrtelně nebezpečného kmene 
Escherichia coli O104. 

Význam naší instituce a její dobré výsledky činnosti 
v roce 2011 lze dokumentovat i na uznání ze strany města 
Brna a Jihomoravského kraje, ale i od našeho zřizovatele, 

Ministerstva zemědělství České republiky. 

Úvodní slovo  
ředitele 
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ODDÍL I – část obecná

I.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 N á z e v :  V ý z k u m n ý  ú s t a v  v e t e r i n á r n í h o  l é k a ř s t v í ,  v .   v .   i . 
  I Č :  0 0 0 2 7 16 2

  D I Č :  C Z 0 0 0 2 7 16 2

 A d r e s a :  H u d c o v a  7 0

  6 21  0 0  B r n o  –  M e d l á n k y 

  t e l .  :  5 3 3  3 31  111

  f a x :  5 41  211  2 2 9

  e - m a i l :  v r i @ v r i . c z

  h t t p : // w w w . v r i . c z

 Z p ů s o b  z ř í z e n í :  Z ř i z o v a c í  l i s t i n o u  č .  j .  2 2 9 7 0 / 2 0 0 6 -110 0 0 ,  v  s o u l a d u 

s  u s t a n o v e n í m  §  3  z á k o n a  č .  3 41/ 2 0 0 5  S b . , 

o  v e ř e j n ý c h  v ý z k u m n ý c h  i n s t i t u c í c h ,  s e  V ý z k u m n ý 

ú s t a v  v e t e r i n á r n í h o  l é k a ř s t v í  s t a l  k e  d n i  1 .  1 .  2 0 0 7 

v e ř e j n o u  v ý z k u m n o u  i n s t i t u c í . 

 Z ř i z o v a t e l :  M i n i s t e r s t v o  z e m ě d ě l s t v í  Č R

  T ě š n o v  17

  117  0 5  P r a h a  1

  I Č :  0 0 0 2 0 47 8
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II.  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Z ř i z o v a t e l :  M i n i s t e r s t v o  z e m ě d ě l s t v í  Č R

V Ý Z K U M N Ý  Ú S T A V  V E T E R I N Á R N Í H O  L É K A Ř S T V Í ,  v .  v .  i .

Dozorčí rada
Ing. Jan Ludvík

Rada instituce
předseda

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Virologie a diagnostika
Dr. Milan Fránek, DrSc.

Bakteriologie
Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.

Imunologie
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Bezpečnost potravin a krmiv
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Genetika a reprodukce
Prof. MVDr. Jan Rubeš, CSc.

Toxikologie, farmakologie 
a imunoterapie

RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Centrum národních 
referenčních laboratoří

Diagnostika virů ryb
Ing. Tomáš Veselý, CSc.

Diagnostika E. coli
MVDr. Pavel Alexa, CSc.

Centrum laboratoří
(akreditované laboratoře)

Vedoucí: 
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Manager: 
Ing. Iva Stránská

TEÚ
Ing. Markéta Kabourková

Ekonomický útvar
Ing. Dana Kadlčková

Správa budov a provozu
Ing. Jaroslav Leplt

Informatika
Petr Maňásek

Experimentální stáje
MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.

Ředitel
Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

1. zástupce: Prof. MVDr. Jan Rubeš, CSc.
2. zástupce: Ing. Markéta Kabourková



V Ý Z K U M N Ý  Ú S T A V  V E T E R I N Á R N Í H O  L É K A Ř S T V Í  v .  v .  i .

s t r a n a  7 .

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

(VÚVeL) byl zřízen v souladu s ustanovením § 3 zákona 

č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ke dni 

1. ledna 2007. 

Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, 

jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně 

zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a experimentálního 

vývoje a inovací a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Veřejná výzkumná instituce je zřízena Českou re-

publikou. Jménem České republiky plní funkci zřizovatele 

Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Pra-

ha 1 (IČ: 00020478)

Datum vzniku: 1. ledna 2007

III.  OBECNÉ ÚDAJE
III. 1.  Zřízení a vznik instituce

III. 2.  Zaměření ústavu
Základní účel a předmět činnosti ústavu je přede-

vším rozvoj vědeckého oboru veterinárního lékařství, ve-

terinární hygieny a ekologie a plnění úkolů vyplývajících 

z potřeb zemědělství při ochraně zdraví zvířat a lidí. V sou-

ladu se zřizovací listinou je činnost ústavu členěna na hlav-

ní, jinou činnost a další činnost. 

HLAVNÍ ČINNOST

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech 

veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie 

a příbuzných biomedicínských, zemědělských a potravi-

nářských věd k těmto oborům se vázající, včetně: 

•	 účasti v mezinárodních a národních centrech výzku-

mu a vývoje,  

•	 činnosti referenčních laboratoří, 

•	 provozu sbírky zoopatogenních mikroorganismů, 

•	 vědecké, odborné a pedagogické spolupráce,   

•	 přenosu výsledků výzkumu a vývoje včet-

ně nových technologií do praxe a ověřování  

a šíření výsledků výzkumu v oblasti působnosti 

instituce,

•	 organizace a pořádání odborných kur-

zů, školení, seminářů, konferencí, workshopů  

a obdobných odborných akcí, 

•	 funkce informačního centra a podpory vydava-

telských aktivit v oboru veterinárního lékařství  

a bezpečnosti potravin, 

•	 experimentální činnosti,

•	 zemědělské činnosti. 

DALŠÍ ČINNOST

Další činnost je prováděna na základě požadavků 

příslušných organizačních složek státu nebo územních 

samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná 

z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů 

(například zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zá-

kon č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů [rozpočtová pravidla], ve 

znění pozdějších předpisů). 

Předmětem další činnosti veřejné výzkumné institu-

ce je činnost navazující na hlavní činnost v oborech veteri-

nárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie a příbuz-

ných biomedicínských, zemědělských a potravinářských 

věd k těmto oborům se vázající, zahrnující zejména tyto 

aktivity: 

1. Činnost v rámci Národního programu konzervace 

a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mik-

roorganismů významných pro výživu a zemědělství, 

podle zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využí-

vání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů 

významných pro výživu a zemědělství a o změně 

zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o genetických 

zdrojích rostlin a mikroorganismů). 

2. Zabezpečení činnosti Vědeckého výboru veteri-

nárního na základě usnesení vlády České republiky 

ze dne 10. prosince 2001 č. 1320 ke Strategii zajiš-

tění bezpečnosti (nezávad nosti) potravin v České 

republice. 
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3. Soudně znalecká činnost v oborech zdravotnictví 

a zemědělství - choroby a nákazy hospodářských 

zvířat přenosné na lidi. 

4. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních 

a ekonomických poradců. 

5. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělá-

vacích akcí včetně lektorské činnosti. 

6. Poskytování software a poradenství v oblasti hard-

ware a software. 

7. Grafické práce a kresličské práce. 

8. Vydavatelské a nakladatelské činnosti. 

Další činnost může veřejná výzkumná instituce pro-

vádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst.  3 zá-

kona č. 341/2005 Sb. (podrobnější úpravu provádění další 

činnosti stanovují vnitřní předpisy). Pokud je na konci účet-

ního období výsledkem hospodaření v další činnosti ztráta, 

veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost 

ukončí. 

Rozsah další činnosti je ročně stanoven maximálně 

do výše 50 % finančních výnosů z hlavní činnosti a bude 

každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné vý-

zkumné instituce. 

JINÁ ČINNOST

Jiná činnost je činnost hospodářská prováděná za 

účelem zisku. Jinou činnost může veřejná výzkumná insti-

tuce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 

3 zákona č. 341/2005 Sb. (podrobnější úpravu provádění 

jiné činnosti stanovují vnitřní předpisy) a na základě živno-

stenských oprávnění nebo jiných podnikatelských opráv-

nění, je-li jich k provozování činnosti třeba. 

Podmínky pro provádění jednotlivých jiných čin-

ností jsou stanoveny příslušnými zákony a vnitřními před-

pisy veřejné výzkumné instituce. 

Veřejná výzkumná instituce může provozovat 

živnosti pouze, splní-li podmínky stanovené zákonem 

č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud je na konci účetního období výsledkem hos-

podaření v jiné činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce 

neprodleně takovou činnost ukončí. 

Rozsah jiné činnosti je ročně stanoven maximálně 

do výše 50 % finančních výnosů z hlavní činnosti a bude 

každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné vý-

zkumné instituce.  

ŽIVNOSTI VOLNÉ 

1. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních 

a ekonomických poradců. 

2. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických 

věd nebo společenských věd.  

3. Poskytování software a poradenství v oblasti hard-

ware a software. 

4. Kopírovací práce. 

5. Grafické práce a kresličské práce. 

6. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smí-

šeným zbožím. 

7. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělá-

vacích akcí včetně lektorské činnosti. 

8. Vydavatelské a nakladatelské činnosti. 

9. Výroba potravinářských výrobků. 

10. Ubytovací služby. 

ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTMI

1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor (vedle pronájmu nejsou pronajíma-

telem poskytovány jiné než základní služ-

by zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů  

a nebytových prostor). 

2. Zemědělská výroba, poskytování prací a slu-

žeb v zemědělství, produkce a prodej zvířat 

a živočišných a rostlinných produktů. 

3. Soudně znalecká činnost v oborech zdravotnictví 

a zemědělství - choroby a nákazy hospodářských 

zvířat přenosné na lidi. 
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V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích byly ustanoveny orgány Výzkum-

ného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

Rada instituce VÚVeL

V průběhu ledna roku 2007 proběhly volby do Rady 

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

Volby členů rady instituce jsou přímé, rovné a s tajným hla-

sováním. Členové rady instituce jsou navrhováni a voleni 

výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce. 

Rada instituce VÚVeL má 15 členů. Kromě zaměst-

nanců VÚVeL z řad výzkumných pracovníků (interní členo-

vé) jsou zde zastoupeni i odborníci z jiných právnických 

osob, zabývajících se výzkumem (externí členové). 

Rada instituce dbá na zachovávání účelu, pro kte-

rý byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění 

veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaře-

ní, stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce 

v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci 

jejího rozvoje, schvaluje rozpočet veřejné výzkumné insti-

tuce a jeho změny a střednědobý výhled jejího financová-

ní, schvaluje vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce 

uvedené v § 20 odst.  1 písm.  a) až e), zákona o veřejných 

výzkumných institucích, schvaluje výroční zprávu, projed-

nává návrhy změn zřizovací listiny, dává předchozí souhlas, 

popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo 

rozdělení veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje výběrové 

řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jme-

nování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné 

instituce, navrhuje odvolání ředitele, popř. dává souhlas 

k odvolání ředitele podle § 17 odst.  2, projednává návrhy 

výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje 

veřejné výzkumné instituce, projednává návrhy na sjedná-

ní smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné institu-

ce a smluv o spolupráci s institucemi České republiky. 

Jednání Rady instituce VÚVeL se vždy zúčastňuje 

alespoň jeden člen Dozorčí rady VÚVeL. 

III. 3.  Orgány instituce

Přehled činnosti Rady instituce  
VÚVeL v roce 2011

24. jednání, 8. 4. 2011 

1. Informace o personálních změnách na MZe a přípravě 

restrukturalizace výzkumných institucí

2. Upřesnění neinvestičního rozpočtu

3. Prémiový řád

4. Různé

•	  Informace k novému projektu Coopelia

•	 Schvalování připravovaných nových projektů

•	 Informace o vývoji Spin off Mendel Therapeutics

Usnesení:

 ✦ RI bere na vědomí sdělené informace o změ-

nách, které proběhly na MZe z hlediska řízení vý-

zkumu a situaci v Radě vlády a jaké se připravují 

nové metodiky. 

 ✦ RI schvaluje upřesnění neinvestičního rozpočtu 

na rok 2011. 

 ✦ RI schvaluje prémiový řád. 

 ✦ RI bere na vědomí sdělené informace k nové-

mu projektu Coopelia a vývoji Spin off Mendel 

Therapeutics. 

 ✦ RI schválila předložené návrhy projektů. 

25. jednání, 22. 6. 2011

1. Výroční zpráva VÚVeL za rok 2010 a návrh na rozdělení 

hospodářského výsledku

2. Systém hodnocení v roce 2011 a hospodaření se 

mzdovým fondem v roce 2012

3. Různé

•	 schvalování navrhovaných projektů

•	 informace o zahájení projektu CEITEC

informace o průběhu řešení projektu AdmireVet

Usnesení:

 ✦ RI schvaluje Výroční zprávu za rok 2010. 

 ✦ RI schvaluje převod hospodářského výsledku po 

zdanění do rezervního fondu. 
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 ✦ RI schvaluje předložený systém hodnocení pro 

rok 2011 a doporučuje vedení VÚVeL postupovat 

v souladu s tímto dokumentem. 

 ✦ RI souhlasí s předložením všech navrhovaných 

projektů. 

 ✦ RI bere na vědomí sdělené informace o zahájení  

nového projektu CEITEC od 1. 6. 2011 a o průběhu 

řešení projektu AdmireVet.   

26. jednání, 21. 10. 2011

1. Výsledky hodnocení výzkumných týmů a oddělení

2. Volební řád Rady instituce

3. Různé

•	  schvalování navrhovaných projektů

Usnesení:

 ✦ RI bere na vědomí výsledky hodnocení výzkum-

ných týmů a oddělení. Do 4. 11. 2011 je možné 

vznést připomínky k nesprávně zadaným datům. 

 ✦ RI doporučuje na základě diskuse aktualizaci stá-

vajícího hodnotícího systému a případné změny. 

 ✦ RI navrhuje vypustit část Článku 2, bod 6 ve zně-

ní: „Každý návrh kandidáta musí být podpořen 

listinou s min. 10 podpisy volitelů. Každý volitel 

může podpořit tímto způsobem max. 10 inter-

ních a 5 externích kandidátů“. 

 ✦ RI schvaluje Volební řád Rady instituce se změ-

nou schválenou v Článku 2, bod 6. 

 ✦ RI souhlasí s předložením všech navrhovaných 

projektů. 

 ✦ RI doporučí nově zvolené Radě instituce, aby na 

některém jejím jednání v roce 2012 projednala 

finanční závazky VÚVeL, které vyplývají ze dvou 

získaných operačních programů (AdmireVet 

a CEITEC). 

27. jednání, 2. 12. 2011 - veřejné

1. Zhodnocení činnosti Rady instituce za celé její volební 

období 5 let

2. Různé

Usnesení:

 ✦ Prof. Pavlík, jako předseda Rady instituce, sezná-

mil nejen členy Rady instituce, ale i všechny za-

městnance, kteří se zúčastnili veřejného 27. jed-

nání s materiály o činnosti RI za celé její funkční 

období 5 let. 

 ✦ Externí členové byli vyzváni, aby se vyjádřili 

a zhodnotili činnost stávající RI a zmínili ze svého 

pohledu jak negativní, tak i pozitivní názory. 

 ✦ V pátek dne 9. 12. 2011 se uskuteční volby nových 

členů RI (10 interních členů, 5 externích členů). 

 ✦ Funkční období stávající RI končí k 26. 1. 2012. 

 ✦ Všem členům RI bylo poděkováno za jejich spolu-

práci v řešení nejrůznějších bodů jednání. 



V Ý Z K U M N Ý  Ú S T A V  V E T E R I N Á R N Í H O  L É K A Ř S T V Í  v .  v .  i .

s t r a n a  1 1 .

Členové Rady instituce VÚVeL

Interní členové:

MVDr. Martin Faldyna, Ph. D. (místopředseda) (*1969)

1994 - absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (MVDr. )

2001 - postgraduální studium, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno (Ph. D. )

Od roku 1994 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství 

(VÚVeL) Brno, oddělení imunologie. Od roku 2003 Ústav mikrobiologie a imunologie, 

Fakulta veterinárního lékařství  Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, odborný 

asistent. 

MVDr. Pavel Alexa, CSc.  (*1950)

1977 - absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (MVDr. )

1990 - vědecká aspirantura, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (CSc. )

Od října roku 1978 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lé-

kařství (VÚVeL) Brno. Do roku 1982 laboratoř klinické biochemie oddělení reprodukce 

hospodářských zvířat. Od roku 1982 laboratoř pro koliinfekce zvířat, v současné době 

vedoucí laboratoře. 

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (předseda) (*1961)

1986 - absolvent Vysoké školy veterinární Brno (MVDr. ) 

1992 - externí vědecká aspirantura, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (CSc. )

2000 - habilitace v oboru infekční choroby a epizootologie na FVL VFU Brno (doc. )

2005 - jmenován profesorem VFU Brno pro obor infekční choroby a epizootologie

Od roku 1986 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) Brno, od roku 1995 

vedoucí laboratoře mykobakteriologie VÚVeL, od roku 1996 vedoucí Metodického konzultačního centra pro Stát-

ní veterinární správu ČR pro mykobakteriální infekce zvířat, od roku 2002 vedoucí Centra akreditovaných labo-

ratoří dle ISO/IEC 17025 (č. 158/2005), vedoucí Referenční laboratoře OIE pro paratuberkulózu, vedoucí Autorizo-

vané laboratoře SVS ČR pro mykobakteriální infekce zvířat, od roku 2003 vedoucí oddělení bezpečnosti potravin 

a krmiv, od roku 2006 vedoucí Referenční laboratoře OIE pro aviární tuberkulózu. 

Od roku 2007 je předsedou Rady instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a od roku 2009 výkon-

ným ředitelem projektu Operačního programu VaVpI “AdmireVet“. 

 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) Brno, od roku 1995 

 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lé-



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 1

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph. D.  (*1969)

1994 - absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (MVDr. )

2001 - postgraduální studium, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno (Ph. D. )

Od října roku 1994 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékař-

ství (VÚVeL) Brno, oddělení virologie. 

RNDr. Miroslav Machala, CSc.  (*1955)

1982 - absolvent katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně (RNDr. ) 

1992 - postgraduální studium, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (CSc. )

Od roku 1985 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství 

(VÚVeL) Brno. Od roku 1996 vedoucí oddělení chemie a toxikologie. 

Ing. Marie Machatková, CSc.  (*1945)

1969 - absolventka Vysoké školy zemědělské v Brně (obor zootechnický)

1982 - postgraduální studium, Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV 

Praha, obor Obecná zootechnika, veterinární cytologie a morfologie. 

Od roku 1969 výzkumnou pracovnicí Výzkumného ústavu veterinárního lékařství 

(VÚVeL) Brno, od roku 1982 jako vědecký pracovník – vedoucí oddělení tkáňových kultur. 

Od roku 2002 pracuje  na oddělení genetiky a reprodukce. 

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.  (*1950)

1975 – absolvent Vysoké školy veterinární v Brně

1977 – postgraduální studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (CSc. ) 

1998 – habilitace v oboru genetika, FVL Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

2003 – jmenován profesorem pro obor genetika, chov zvířat a reprodukce na Veterinární 

a farmaceutické univerzitě v Brně

Od roku 1975 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) Brno. 

Od roku 2001 zástupce ředitele. Od roku 2002 vedoucí oddělení genetiky a reprodukce. 

 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékař-
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Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph. D.  (*1966)

1989 - absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (RNDr. )

2000 - postgraduální studium, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Ph. D. )

2007 - habilitace v oboru Imunologie, parazitologie a mikrobiologie, Veterinární a far-

maceutická univerzita Brno (doc. )

Od roku 1989 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. 

Od roku 2004 vedoucí oddělení bakteriologie a virologie. 

RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.  (*1958)

1982 - absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (RNDr. ) 

1987 - postgraduální studium, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

a v Jiho českém Biologickém Centru (CSc. )

Od roku 1988 výzkumný pracovník na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, od-

dělení imunologie.  

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.  (*1953)

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce statutárního orgánu – ředitele

 - habilitace v oboru Imunologie, parazitologie a mikrobiologie, Veterinární a far-

výzkumný pracovník na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, od-
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prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.  (*1953)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

1972 - Lycée A. Daudet, Nimes, Francie

1978 - Vysoká škola veterinární v Brně

1985 - Přírodovědecká fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (RNDr. )

1986 - postgraduální studium, Vysoká škola veterinární, Brno (CSc. ), 

1993 - habilitace v oboru genetika, Vysoká škola veterinární, Brno (doc. )

1999 - profesor v oboru genetika, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno 

Vysoká škola veterinární v Brně: 1978 - dosud, 1977-1989: asistent, odborný asistent, 1989 – 1999: docent, 1999 - dosud: 

profesor genetiky, 1990 – dosud: přednosta ústavu, 1990 – 1993: proděkan fakulty, 1993-2000: děkan fakulty, 2002: 

vedoucí Sekce patobiologie FVL VFU

Doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.  (*1955)
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

1980 - Biologie, Masarykova univerzita Brno (M. Sc. )

1981 - Zoologie,  Masarykova univerzita Brno (RNDr. )

1985 - postgraduální studium, obor parazitologie, Institut Parazitologie CAS Č. Budějo-

vice (Ph. D. )

2000 - habilitace v oboru parazitologie, Univerzita Karlova v Praze (doc. )

Od roku 1991 - vedoucí oddělení parazitologie, Masarykova univerzita Brno

Od roku 2003 do 2010 - děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

Od roku 2011 dosud - proděkan pro rozvoj  Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

 prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.  (*1946)
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, v. v. i., Liběchov

1974 - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (Ph. D. )

1975 - 1990: vědecký pracovník na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

1990 - 1994: ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

1995 - 2004: zástupce vedoucího Laboratoře fyziologie reprodukce Ústavu živočišné 

fyziologie a genetiky AV ČR

2005 - dosud: vedoucí Sekce reprodukční a vývojové biologie, vedoucí Laboratoře buněčné regenerace a plasticity

 - postgraduální studium, obor parazitologie, Institut Parazitologie CAS Č. Budějo-

Externí členové:
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Doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc.  (*1952)
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Brno

1977 – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, specializace fyziologie 

živočichů 

1979 - Přírodovědecká fakulta MU v Brně, specializace fyziologie živočichů (RNDr. )

1984 - obor biofyzika (Biofyzikální ústav AV ČR Brno) (CSc. )

2000 – Přírodovědecká fakulta MU v Brně, habilitace v oboru fyziologie živočichů

Biofyzikální ústav AV ČR Brno - vedoucí vědecký pracovník, vedoucí Laboratoře cytokinetiky Přírodovědecká fakulta 

MU v Brně, Ústav experimentální biologie - vedoucí oddělení fyziologie a imunologie živočichů. 

MVDr. Petr Šatrán, Ph. D.  (*1970)
(nově zvolen od 7/2009)

1994 - absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (MVDr. )

2003 - postgraduální studium, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno (Ph. D. )

V letech 1994 - 1996 soukromý veterinární lékař. 1997 - 2000 výzkumný pracovník Vý-

zkumného ústavu veterinárního lékařství Brno, vedoucí laboratoře bakteriálních respi-

račních infekcí. 2001 - Bioveta a. s., vedoucí úseku bakteriálních vakcín a diagnostik. 2001 - 2004 - Veterinární a far-

maceutická univerzita Brno, odborný asistent na ústavu infekčních chorob a epizootologie. Od 2004 - dosud Státní 

veterinární správa ČR, odbor ochrany zdraví a pohody zvířat, vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat. 

MVDr. Michal Kostka  (požádal o ukončení členství 6/2009)  (*1973)
Jihomoravské inovační centrum Brno

1998 - absolvent Fakulty všeobecného veterinárního lékařství VFU Brno 

2004 - 2006: Jihomoravské inovační centrum, z. s. o. p. 

2005 - 2006: hlavní konzultant / manažer biotechnologického a life sciences sektoru 

od r. 2005   : zástupce ředitele 

2004 - 2005: manažer biotechnologického sektoru

V letech 1994 - 1996 soukromý veterinární lékař. 1997 - 2000 výzkumný pracovník Vý-

zkumného ústavu veterinárního lékařství Brno, vedoucí laboratoře bakteriálních respi-
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Dozorčí rada VÚVeL

22. listopadu 2006 byla ustanovena Dozorčí rada 

VÚVeL, která má 7 členů. 

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností a hos-

podařením veřejné výzkumné instituce; za tím účelem 

jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady 

oprávněni kdykoliv nahlížet do účet ních dokladů a dalších 

dokumentů této instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení 

a zjišťovat sku tečný stav, vykonává dohled nad nakládáním 

s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předcho-

zí písemný souhlas k právním úkonům, kterými veřejná vý-

zkumná instituce hodlá: 

1. nabýt nebo zcizit nemovitý majetek,

2. nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hod-

nota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž 

jsou samostatné movité věci považovány po-

dle zvláštního právního předpisu (§ 26 zákona  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) za hmotný majetek,

3. zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku veřejné 

výzkumné instituce,

4. založit jinou právnickou osobu,

5. nabýt účast v existující právnické osobě,

6. vložit majetek do jiné právnické osoby,

7. sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu del-

ší než 3 měsíce, navrhuje odvolání ředitele zřizovateli, 

připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho 

změn a předkládá je ke schválení zřizovateli, vyjadřuje 

se k návrhům změn zřizovací listiny veřejné výzkumné 

instituce, vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí 

nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce, vyjadřu-

je se k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce 

a ke způsobu jejího hospodaření, vyjadřuje se k návr-

hům výzkumných záměrů veřejné výzkumné instituce, 

její další nebo jiné činnosti a k dalším věcem, které jí 

předloží ředitel nebo zřizovatel, vyjadřuje se k návrhu 

výroční zprávy, předkládá řediteli, radě instituce a zři-

zovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve 

výkonu jejich působnosti, předkládá zřizovateli a ředi-

teli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti. 

Ředitel se zúčastňuje zasedání Dozorčí rady VÚVeL 

bez hlasovacího práva. Každého jednání dozorčí rady 

VÚVeL se zúčastňuje předseda nebo místopředseda Rady 

instituce VÚVeL. 

Stanoviska Dozorčí rady VÚVeL v roce 2011

11. jednání Dozorčí rady dne 15. 4. 2011

Program: 

1. Zahájení – kontrola úkolů

2. Projednání zprávy o činnosti Dozorčí rady VÚVeL 

v roce 2010 

3. Věcný a časový harmonogram směny pozemků s Ma-

gistrátem města Brna

4. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2010

5. Upřesněný neinvestiční rozpočet 2011 

6. Různé

Usnesení:

Usnesení č. 1:  
 ✦ DR požaduje předkládání požadovaných tabulek 

dozorčí radě. 

Usnesení č. 2:  
 ✦ DR souhlasí se zněním „Zprávy o činnosti Dozorčí 

rady VÚVeL v roce 2010“ a souhlasí, aby tento ma-

teriál byl zapracován do výroční zprávy. 

Usnesení č. 3:
 ✦ DR odkládá rozhodnutí do příštího jednání DR. 

Do té doby předseda DR dá prověřit znalecký po-

sudek a zástupci  MZe ČR v dozorčí radě vyvolají 

za součinnosti vedení VÚVeL nové jednání s před-

staviteli města Brna. 

 ✦ DR ukládá řediteli naplnit povinnost narovnání 

vztahu s MMB v otázce komerčně využívaných 

pozemků, které jsou v majetku VÚVeL. 

Usnesení č. 4:
 ✦ DR bere na vědomí předběžný výsledek hospo-

daření za rok 2010. 

Usnesení č. 5: 
 ✦ Materiál „Provozní rozpočet na rok 2011“ byl 

schválen RI dne 7. 4. 2011 a DR jej vzala na vědomí. 
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Usnesení č. 6:
 ✦ Předpokládaný termín příštího jednání DR je 27. 

května 2011 v 1000 hod. 

12. jednání Dozorčí rady dne 27. 5. 2011

Program: 

1. Zahájení – kontrola úkolů

2. Projednání Výroční zprávy VÚVeL v roce 2010 

3. Další postup směny pozemků s Magistrátem města 

Brna

4. Různé

Usnesení:

Usnesení č. 1:
 ✦ DR doporučuje Radě instituce schválit  Výroční 

zprávu VÚVeL za rok 2010 v předloženém znění. 

Usnesení č. 2: 
 ✦ Vedení VÚVeL předá Ing. Ludvíkovi soubor poža-

davků na zřízení věcných břemen, případně žá-

dostí na přímý odkup pozemků v majetku VÚVeL. 

Předseda DR pošle tyto požadavky k vyjádření 

členům DR per rollam s tím, že každý požada-

vek bude posouzen samostatně. Podle výsledku 

předloží ke schválení zřizovateli. 

 ✦ Ing. Ludvík požaduje kopii materiálů k soudnímu 

sporu o pozemek v areálu VÚVeL. 

 ✦ Ing. Ludvík po vyjádření Ministerstva financí 

k výše uvedeným znaleckým posudkům navrhne 

další postup v jednání o směně pozemků. 

Usnesení č. 3: 
 ✦ DR schvaluje návrh prémiových ukazatelů pro rok 

2011 a odměny řediteli ústavu prof. Tomanovi za 

rok 2010 v plném rozsahu stanovených prémio-

vých ukazatelů. 

Usnesení č. 4:
 ✦ Předpokládaný termín příštího jednání DR je 21. 

října 2011 v 1000 hod. 

13. jednání Dozorčí rady dne 24. 10. 2011

Program: 

1. Zahájení 

2. Směna pozemků VÚVeL s Magistrátem města Brna

3. Různé

Usnesení:

Usnesení č. 1:
 ✦ DR souhlasí s prodejem pozemku p. č. 966/4 v k. ú. 

Trnitá firmě AUPARK na základě předložené Kupní 

smlouvy o převodu nemovitostí. 

 ✦ DR požaduje předat písemné podklady s genezí 

celého problému, rozsudky soudu a současným 

stavem včetně stanovisek a připravených materi-

álů na MZe ČR a požádat o stanovisko právního 

odboru MZe ČR. 

 ✦ Nájemní smlouva s firmou REPROMEDA

Usnesení č. 2: 
 ✦ DR souhlasí s podpisem smlouvy po doplnění 

technických údajů. 

 ✦ Bytovky v majetku VÚVeL

Usnesení č. 3:
 ✦ DR žádá předložit kompletní podkladový materiál 

k prodeji bytovek. 

Usnesení č. 4: 
 ✦ Předpokládaný termín příštího jednání DR je 5. 12. 

2011 v 1000 hod. 

14. jednání Dozorčí rady dne 12. 12. 2011

Program: 

1. Zahájení 

2. Směna pozemků s Magistrátem města Brna

3. Výsledek hospodaření VÚVeL k 31. 10. 2011, výhled k 31. 

12. 2011

4. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2012 včetně návrhu 

další a jiné činnosti a investičního plánu

5. Různé

Usnesení:

Usnesení č. 1:
 ✦ DR souhlasí s ukončením soudního sporu se SMB 

formou soudního smíru za podmínek dohody 

o narovnání, která bude obsahovat závazek k uza-

vření směnné smlouvy mezi SMB a VÚVeL po-

zemku p. č. 753/1 k. ú. Medlánky za pozemky (k. ú. 

Královo Pole, Trnitá, Staré Brno, Štýřice, Židenice), 

dle návrhu směnné smlouvy, za podmínek sou-

hlasného stanoviska zřizovatele. 

Usnesení č. 2: 
 ✦ DR vzala na vědomí výsledek hospodaření VÚVeL 

k 31. 10. 2011 a výhled k 31. 12. 2011. 
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Usnesení č. 3:
 ✦ DR se k předloženému materiálu „Předběžný 

návrh rozpočtu na rok 2012 včetně návrhu další 

a jiné činnosti a investičního plánu“ nevyjádřila, 

požádala o jeho dopracování a předložení na pří-

ští jednání DR.  

Usnesení č. 4:
 ✦ Předpokládaný termín příštího jednání DR je 

13.  února 2012 v 1000 hod. 
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Ing. Jan Ludvík (předseda)    (*1973)
Ministerstvo zemědělství České republiky Praha

1998 – absolvent Vysoké školy ekonomické, fakulty Managementu

Od r. 2008 - Ministerstvo zemědělství České republiky

Od r. 2010 - Ministerstvo zemědělství České republiky - vrchní ředitel sekce správní

Ing. František Chaloupka (*1955)
(místopředseda do 28. 02. 2011)
Ministerstvo zemědělství České republiky Praha

1979 - Vysoká škola zemědělská, Plovdiv, Bulharsko, obor vinohradnictví – zahradnictví. 

V oblasti působnosti MZe ČR pracuje 30 let (zemědělská výroba – agronom, ekonom, 

předseda družstva, velkoobchod ovocem a zeleninou, lesní hospodářství a státní správa na MZe ČR), z toho 13 let 

v Bulharsku. 

PhDr. Mgr. Jan Šlajs, LL. M. 
(místopředseda od 22. 03. 2011)
Ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Absolvent Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, obor politologie a meziná-

rodní vztahy 

2010  - A&W Bussines school, postgraduální vzdělání, obor komerční právo 

2011 - Panevropská vysoká škola, rigorózní zkouška

Absolvent Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, obor politologie a meziná-

Ing. Markéta Kabourková (*1974)
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

1998 - VŠB – TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika a právo

1993 - Junior college LAROS Ostrava, zakončeno zkouškou Pitman Examinations Institut 

Intermediate, anglický jazyk

Postgraduální studium - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta 

(2007- dosud) 

Technicko-ekonomický zástupce ředitele, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

Členové Dozorčí rady VÚVeL
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MVDr. Milan Sehnal (*1952)
Státní veterinární správa České republiky, Praha

1976 – Vysoká škola veterinární Brno 

1977 – Městská veterinární správa

1993 - Státní veterinární správa ČR, vedoucí oddělení veterinární ochrany státního 

území ČR

1996 - Státní veterinární správa ČR, vedoucí odboru veterinární ochrany státního území ČR

2003 - Státní veterinární správa ČR, ředitel odboru veterinární ochrany státního území ČR

2005 - Státní veterinární správa ČR, dosud 1. náměstek ústředního ředitele

Ing. Jakub Šebesta (*1948)
 

Absolvent Vysoké školy zemědělské (dnešní Mendelova zemědělská a lesnická univerzi-

ta v Brně)  - Zahradnická fakulta se zaměřením na vinařství

1972 – 1976  vedoucí vinařské skupiny ZD Krumvíř

1976 – 1981  řidič vzorkař na Státní inspekci jakosti (dnes SZPI)

1981 – 1990  inspektor kontroly vína ČZPI pro ČR

1990 – 1992  ředitel krajského inspektorátu ČZPI (dnes SZPI) v Brně

1992 – 2009  Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

od 5/2009  do 7/2010  Ministr zemědělství ČR

MVDr. Jaroslav Salava (*1952)
Státní veterinární správa České republiky, Praha

1978 - Vysoká škola veterinární Brno

2003 - ředitel Okresní veterinární správy Hodonín

2003 - dosud ředitel Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj

Další specializace zahraniční stáže v rámci RTP (Regional Training Program, Brusel - opakovaně 2003-2004) jako RTP 

Expert - v oblasti bezpečnosti potravin pro TAIEX a ČR 2004 – dosud. 

Lektorská činnost v rámci postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů na VFU (A 1. st. )

Absolvent Vysoké školy zemědělské (dnešní Mendelova zemědělská a lesnická univerzi-
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prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.  (*1961)
Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Absolvent Vysoké školy veterinární v Brně

1991 - obhajoba disertační práce 

1992 - habilitace VFU Brno (doc. )

2005 - jmenován profesorem VFU Brno

Od roku 1987 je vysokoškolským učitelem na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Od roku 1994 vykonává 

funkci přednosty Ústavu veřejného veterinárního lékařství a toxikologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě 

v Brně a od roku 2004 vedoucího sekce Veterinární ochrany veřejného zdraví. V roce 1999 byl zvolen předsedou 

Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a tuto činnost vykonával až do svého jmenování 

děkanem fakulty v roce 2000. Funkci děkana Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno vykonával v období 1994 až 1997, 2000 až 2003, a 2003 až 2006. Od 1. 2. 2006 byl jmenován prezidentem 

republiky rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.  (*1953) 
Jmenován ředitelem Ministrem zemědělství ČR 1. 6. 2007. 

1978 – absolvent Vysoké školy veterinární (MVDr. )

1985 – interní aspirantura, Vysoká škola veterinární, Brno (CSc. )

1998 – habilitace v oboru veterinární imunologie, VFU Brno (Doc. )

2004 – jmenován profesorem, VFU Brno

Od roku 1978 výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. 

1990 –  2001: vědecký pracovník, vedoucí oddělení imunologie VÚVeL

1999 – dosud: souběžně s VÚVeL: FVL VFU Brno, Ústav mikrobiologie a imunologie, vedoucí disciplíny imunologie 

2001 – dosud: vědecký pracovník, ředitel VÚVeL 

Členství ve vědeckých organizacích a odborných komisích:
European Veterinary Immunology Group, advisory board; Česká imunologická společnost, člen výboru 1996 – 2000 

a 2006-2009; Vědecká rada Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno, člen  od 1994; Vědecká rada Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno, člen od 2001; Komise pro veterinární léčiva a biopreparáty SVS ČR, předseda odboru veteri-

nárního lékařství České akademie zemědělských věd, člen 2 oborových rad postgraduálního studia FVL VFU v Brně; 

člen redakčních rad časopisů Veterinární medicína a Veterinářství. 

Statutární orgán

Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných vý-

zkumných institucích, v platném znění § 21 vyhlásila Rada 

instituce ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, 

v. v. i. v Brně výběrové řízení na obsazení funkce ředitele 

tohoto ústavu. Na 3. jednání Rady instituce VÚVeL dne 13. 

4. 2007 dva kandidáti představili svoji koncepci řízení insti-

tuce. Následně se uskutečnilo hlasování, ve kterém získal 

prof.  MVDr. Miroslav Toman, CSc. 13 hlasů ze 13 volitelů. 
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prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.  (*1950)

zástupce ředitele

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce člena Rady instituce VÚVeL

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.   (*1961)

předseda Rady instituce

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce člena Rady instituce VÚVeL

Ing. Markéta Kabourková  (*1974)

technicko-ekonomický zástupce ředitele 

Osobní údaje jsou uvedeny u její funkce člena Dozorčí rady VÚVeL

Ostatní členové vedení VÚVeL:
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ODDÍL II – část výzkumná

I.  VÝZKUMNÁ ČINNOST

V následujícím stručném přehledu jsou souhrnně 

uvedeny nejvýznamnější výsledky výzkumných odděle-

ní, získané především řešením výzkumného záměru, ale 

i navazujících projektů. Dosažené výsledky výzkumu byly 

publikovány v 87 článcích uveřejněných v impaktovaných 

vědeckých časopisech vydávaných v anglickém jazyce, 

15 v recenzovaných časopisech a dále byly popularizovány 

v odborných i popularizačních časopisech jakož i prezen-

továny na řadě konferencí v tuzemsku i v zahraničí. Řada 

dalších původních experimentálních prací byla přijata do 

tisku. Dále byl podán 1 patent, vypracovány 4 certifikova-

né metodiky, 3 ověřené technologie a 2 funkční vzorky. 

Virologie a diagnostika

Byl dokončen vývoj IBR markerové vakcíny pro 

komerční využití a zaregistrovány tři nové diagnostické 

soupravy na ÚSKVBL (IPNV Ag ELISA, VHSV Ag ELISA, SVCV 

Ag ELISA). Nově získané poznatky v oblasti nákaz prasat 

ukazují, že při současné infekci virem reprodukčního a re-

spiračního syndromu a dalších respiračních bakteriálních 

patogenů může docházet k vývoji závažnějších forem po-

stižení respiračního traktu podmíněných vyšší prozánětli-

vou imunitní reakcí. Kobuviry jsou považovány za možné 

původce průjmových onemocnění prasat. Metoda založe-

ná na RT-PCR umožnila rychlou detekci prasečích kobuvirů 

ve vzorcích trusu. Zjištěná vysoká prevalence prasečích 

kobuvirů v českých chovech potvrzuje jejich ubikvitární 

rozšíření. Průkazem tohoto viru v českých chovech jsme 

rozšířili spektrum potenciálních původců průjmů prasat. 

Monitorování akvakultury ČR na přítomnost virů ryb zařa-

zených na seznam nákaz poskytlo údaje pro ozdravování 

chovů ryb od uvedených nákaz. Zachycené herpesviry ryb 

ukazují potřebnost zaměření se na intenzivnější kontrolu 

generačních lososovitých ryb. 

ELISA metodologie pro stanovení akrylamidu v po-

travinách je již dostupná uživatelům ve formě komerční 

soupravy (licence poskytnutá firmě Abraxis LLC) avšak je-

jímu širšímu využití brání časově náročná příprava vzorků. 

Předběžné výsledky dosažené s imunoafinitními kolon-

kami mohou významně zjednodušit dosavadní postup 

čištění extraktů vzorků, umožnit celkové zkrácení doby 

analýzy a využít tuto metodu i v prostředí středních a vel-

kých výrobních podniků. 

Byla studována reprodukovatelnost přípravy ne-

opterin-peroxidásových konjugátů včetně jejich charak-

terizace z hlediska homogenity preparátů. Ve spolupráci 

s R-Biopharm byly připraveny a vyhodnoceny tři neopte-

rin-peroxidásové konjugáty. Dále byly ověřovány vlastnos-

ti polyklonálních a monoklonálních protilátek ve formátu 

přímá ELISA. Technologie POCIS (polar organic integrative 

samplers) byla použita pro vzorkování povrchových vod 

ve vybraných oblastech České republiky a k následnému 

screeningu atrazinu pomocí ELISA techniky. Residua atrazi-

nu (s-triazinový herbicid) byla měřena ve vzorcích odebra-

ných z říčních toků v okolí čističek vody. 

Bakteriologie

Identifikace klíčových bakteriálních druhů ve střevní 

mikroflóře drůbeže ukázala, že se jedná o druhy, které jsou 

kultivovatelné in vitro. Bylo zjištěno i jejich relativní zastou-

pení. To umožní experimenty zaměřeny na kultivaci těchto 

bakteriálních druhů, jejich smíchání do směsi, která bude 

blízká složení přirozené mikroflóry a podávání čerstvě vy-

líhnutým kuřatům jako probiotické preparáty. Proteiny ku-

řat identifikované jako inducibilní po infekci salmonelami 

jsou testovány na možnou aktivaci nespecifické imunitní 

reakce drůbeže před infekcí salmonelami. Protože to jsou 

však zjevně komponenty nespecifické imunitní odpovědi, 

zvažujeme jejich využití i u jiných ptačích druhů, např. při 

posilování odolnosti zvířat v zoologických zahradách. Na 

konci roku 2011 byla podána přihláška vynálezu a přihláška 

užitného vzoru na ochranu živé atenuované salmonelové 

vakcíny pro ochranu drůbeže. 

Z kmenů z 98 telat byly ve 13 případech identifiko-

vány kmeny E. coli produkující verotoxiny. Z nich se v šesti 

případech jednalo o kmeny vybavené genem eaeA, které 

jsou nebezpečné pro člověka jako potenciálně enterohe-

morhagické (EHEC). Dva izoláty EHEC byly séroskupiny O26, 

1 izolát O111. Ostatní verotoxigenní E. coli nebyly vybaveny 
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geny aeaA kódujícími produkci intiminů. Z izolátů suspekt-

ních na enterohemorhagický typ (EHEC) O157 z opracova-

ných jatečných těl byl ve 3 případech potvrzen EHEC typ 

O157 pozitivní na přítomnost genu eaeA. U izolátů z 12 

chovů ze selat byly identifikovány enterotoxigenní E. coli 

(ETEC) s převahou O149:K88. Ve 3 chovech byly identifi-

kovány verotoxigenní E. coli VTEC O141:F18. V rámci řešení 

byla sestavena metoda PCR pro identifikaci kolonizačních 

faktorů patogenních E. coli pro selata a telata. Metoda byla 

předána k využití pro SVÚ Jihlava jako certifikovaná meto-

da. Při vyšetření 244 vzorků zeleniny a semen nebyla zjiš-

těna přítomnost EHEC O104 ani jiného sérotypu. Sérotyp 

EHEC O104 nebyl zjištěn ani mezi kmeny ze zvířat ulože-

ných ve sbírce mikroorganismů. 

Imunologie

Byla vypracována certifikovaná metodika pro dife-

renciaci jednotlivých sérotypů Haemophilus parasuis, která 

je určena pro veterinární diagnostické laboratoře a přispě-

je k rozšíření diagnostického komplexu metod pro vyšetře-

ní izolátů H. parasuis. V návaznosti na laboratorní vyšetření 

klinických vzorků, izolaci a sérotypizaci H. parasuis v labo-

ratoři budou výsledky využívat veterinární lékaři při terapii 

onemocnění (vhodná volba léčiv a antibiotik) nebo budou 

výsledky použity při volbě vhodných vakcinačních kme-

nů při výrobě autogenních vakcín. Certifikovaná metodi-

ka pro stanovení IgM proti Encephalitozoon cuniculi spolu 

s detekcí IgG izotypu protilátek umožňuje vyhodnotit ak-

tuální stav infekce E. cuniculi u vyšetřovaného zvířete a po-

soudit tak nutnost nasazení antimikrosporidiální terapie. 

Kromě diagnostiky onemocnění lze výsledky vyšetření vy-

užít také preventivně v případě nákupu nových jedinců do 

chovu a předcházet tak infekci dosud negativních jedinců. 

Vzhledem k zoonotickému potenciálu encefalitozoonózy 

je chov E. cuniculi negativních jedinců důležitý nejen z hle-

diska ochrany zdraví zvířat ale i vzhledem k ochraně zdraví 

lidí. 

Actinobacillus pleuropneumoniae je významný bak-

teriální patogen prasat, který je etiologickou příčinou fib-

rino-hemoragické pleuropneumonie. Přestože je tento pa-

togen celosvětově rozšířen a především rychlým letálním 

průběhem onemocnění způsobuje v chovech prasat zá-

važné ekonomické ztráty, imunoprofylaxe prasat součas-

nými komerčními vakcínami navozuje dosud pouze čás-

tečnou protektivitu proti A. pleuropneumoniae. Pro potřeby 

vývoje experimentální vakcíny proti původci pleuropneu-

monie u prasat – Actinobacillus pleuropneumoniae – byl 

produkován rekombinantní fimbriální protein Apf A a jeho 

exprese (nebo proteinu o podobné molekulové hmot-

nosti jako protein Apf A) byla potvrzena analýzou na SDS-

-PAGE a Western blotem. 

Rovněž problematika salmonelových infekcí u pra-

sat, její monitorování a případná možnost prevence založe-

ná na vakcinaci prasnic s cílem ochránit selata před časnou 

postnatální infekcí je důležitým prvkem ve zlepšení pro-

duktivity chovu, ale také produkci bezpečnějších potravin 

živočišného původu. Poznatky získané při výzkumu této 

problematiky umožní řešit problematiku vakcinace prasat 

inaktivovanou vakcínou pro tlumení výskytu salmonel 

v chovech. Aktivitami zaměřenými na studia role různých 

adjuvantních látek na rozvoj imunitní odpovědi na apliko-

vanou vakcínu byly získány dílčí informace o vhodnosti 

testovaných látek pro různé cesty aplikace. 

Bezpečnost potravin a krmiv

V oblasti studia paratuberkulózy přispěly získané 

poznatky významným způsobem pro pochopení cirkula-

ce a přežívání původce paratuberkulózy v prostředí a byly 

poznány nové možné cesty přenosu původce paratuber-

kulózy na hostitele. Tyto informace budou využity při navr-

hování epizootologických opatření v rámci ozdravovacího 

programu. Vzhledem k rostoucímu množství informací 

o cirkulaci původce i mezi divokými přežvýkavci bude 

ozdravovací program zahrnovat i ozdravování v těchto 

stádech. V roce 2011 jsme v ČR u žádného ze zvířat vyšet-

řených v rámci diagnostiky bovinní tuberkulózy a v rámci 

výzkumných aktivit nezjistili pozitivní reakci na antigeny 

připravené z M.  bovis. Je však patrné, že zvířata jsou vysta-

vena určitému infekčnímu tlaku způsobenému dalšími my-

kobakteriemi, zejm. zástupci komplexu M.  avium. O tom 

svědčí detekce většinou nízkých hladin protilátek zejména 

proti dvěma zástupcům komplexu M. avium: M.  a.  homini-

ssuis a M.  intracellulare, kteří se běžně vyskytují v prostředí 

chovů zvířat (piliny, prach, půda a vodní sedimenty). Řeše-

ní v roce 2011 poskytlo ucelenější informace o výskytu viru 

hepatitidy E (HEV) u různých živočišných druhů na území 

ČR. Zjištěné sekvenční podobnosti a fylogenetické příbuz-

nosti společně se získanými epidemiologickými a epizoo-

tologickými daty pomohly objasnit možné zdroje infekce 

HEV pro obyvatele ČR a částečně vysvětlit ekologii HEV na 

našem území. 

Byla ověřena účinnost a bezpečnost nového způ-

sobu prevence a profylaxe průjmových onemocnění 
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odstavených selat, která může významným způsobem 

přispět ke snížení užívání antibiotik v živočišné výrobě, 

jako bezpečnostního opatření proti narůstající antibiotic-

ké rezistenci. Z pohledu složení a charakteru těchto látek 

lze dosáhnou omezení dávek ZnO podávaných selatům 

a tím snížení tlaku na životní prostředí. Provedená studie 

významně přispěla k současným poznatkům týkajícím 

se možnosti zkrmování jílových minerálů hospodářským 

zvířatům. 

Výzkum v roce 2011 přispěl k současným poznat-

kům, týkajícím se etiologie pasteurelózy králíků. Tyto zna-

losti lze přímo uplatnit v rámci protiepidemiologických 

opatření (např. zabránit či omezit kontakt s divokými ptáky, 

vakcinace). Znalosti týkající se rizikových faktorů pro vznik 

biofilmů mají přímé uplatnění v hygieně výroby bezpeč-

ných potravin. Místa, která jsou z tohoto pohledu riziková, 

je třeba častěji a důkladněji čistit a dezinfikovat. Znalost 

faktorů, které vedou k selhání dezinfekčních postupů, je 

kritickým předpokladem výroby mikrobiologicky nezá-

vadných potravin. Jednou z hlavních příčin nižší účinnosti 

sanitace jsou bakteriální biofilmy, chráněné organickými 

nečistotami. Proto tyto poznatky mají své uplatnění v dů-

kladné kontrole a sanitaci rizikových míst, jako jsou trhliny, 

slepá místa, spoje, ventily, apod. Poznatky týkající se zdrojů 

a prevalence rezistentních mikroorganismů jsou klíčové, 

a to nejméně z těchto důvodu: a) optimalizace antimik-

robiální politiky a racionalizace použití antimikrobiálních 

látek; b) zvýšení účinnosti antiinfekční terapie; c) ochrana 

lidského zdraví (např. kolonizace lidí rezistentními mikroor-

ganismy potravní cestou). 

Genetika a reprodukce

Byly získány sekvence satelitních a Y-specifických 

repetitivních DNA mnoha zástupců čeledi Bovidae, k nimž 

v genové bance nejsou dosud citovány žádné sekvence. 

Na základě srovnání homologií sledovaných sekvencí 

a mezidruhových hybridizací (FISH) byly specifikovány 

evoluční a fylogenetické vztahy mezi vyšetřovanými dru-

hy. Bylo prokázáno, že modifikace chromozomu X u někte-

rých druhů Bovidae je účinným prostředkem reprodukční 

izolace při jejich speciaci. Výsledky studia chromozomální 

evoluce Equidů ukazují, že posuny centromer na krátké 

vzdálenosti jsou běžné i mezi evolučně velmi blízkými 

druhy. Centromery jsou totiž určeny epigeneticky a na-

cházejí se v oblastech s repetitivní DNA, která podléhá 

velmi rychlým změnám v průběhu evoluce. Přesun cent-

romery o krátkou vzdálenost, v níž je crossing-over během 

meiotického dělení málo pravděpodobný, pak nezpů-

sobuje snížení reprodukčních schopností heterozygotů. 

Byly vytvořeny celogenomové komparativní mapy mezi 

koňskými chromosomy a chromosomy všech 6 ostatních 

druhů koňovitých. 

Výsledky získané pomocí komparativní genomové 

hybridizace dokazují, že aneuploidie nejsou hlavní příči-

nou embryonální mortality u prasat a podílí se maximálně 

na ½ embryonálních ztrát, ke kterým dojde zejména ve vel-

mi raných stádiích vývoje embryí. Poznatky v oblasti repro-

dukční biotechnologie přispívají k detailnějšímu poznání 

stavu cytoplazmy zralých oocytů skotu a prasat z hlediska 

jejich energetického potenciálu, který je významný jak pro 

efektivní fertilizaci oocytů a produkci embryí in vitro, tak 

i přípravu vývojově kompetentních cytoplastů využitel-

ných v oblasti reprodukce a šlechtění hospodářských zví-

řat. Bylo prokázáno, že úroveň mitochondriální aktivity, for-

mování clusterů a hladiny ATP jsou vhodnými indikátory 

energetického potenciálu u nezralých i zralých bovinních 

oocytů. Byla nalezena korelace mezi tvorbou mitochon-

driálních clusterů a hladinou intracytoplazmatického ATP 

v oocytech. Dále byly definovány změny aktivity, reorgani-

zace a funkce mitochondrií a exprese genů TFAM, TFB1M 

a TFB2M pro oocyty s odlišnou meiotickou kompetencí 

zrající za standardních podmínek. Modifikované zrání me-

ioticky méně kompetentních oocytů v médiu doplněném 

o stimulátor mitochondriálních funkcí, L-carnitin, mělo po-

zitivní vliv na aktivitu mitochondrií. 

V oblasti andrologie byly získány nové poznatky 

o podmínkách kryopreservace spermií u druhů kde je ten-

to proces obtížný (pes, prase) a vlivu kontaminace ejaku-

látu mykoplasmaty, ureplasmaty a chlamydiemi na kvalitu 

spermií. 

Toxikologie, farmakologie 
a imunoterapie

Pomocí komplexní chemické analýzy a EDA (s využi-

tím vybraných in vitro modelů) byly charakterizovány hlav-

ní toxikanty v abiotických vzorcích prostředí (polycycklické 

aromatické uhlovodíky, heteryklické aromatické sloučeni-

ny a jejich deriváty, estrogenní látky v prostředí aj. ). Byly 

stanoveny genotoxické a negenotoxické efekty metylo-

vaných benzo/a/pyrenů a dibenzokarbazolů v modelech 

jaterních buněk se zaměřením na produkci DNA aduktů, 

oxidativního stresu a dioxinové toxicity. Byla provedena 

již druhá studie kombinovaného efektu cytokinu TNF-alfa 
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a benzo/a/pyrenu, která ukázala synergistické efekty těch-

to látek. Stanovením globální genové exprese s násled-

nou verifikací metodami RT-PCR a western blotting byly 

určeny hlavní mechanismy benzo/a/pyrenu a TCDD v pro-

statických buňkách LNCaP (aktivace Ah receptoru vedla 

k supresi genů DNA repair systémů a indukci tumor-pro-

močních procesů). Byly prohloubeny poznatky o aktivaci 

dioxinového Ah receptoru (TCDD, indirubin, Wnt3a) a úlo-

ze komplexů cyklin-dependeních kináz 12 a 13 a cyklinu 

K v elongační fázi genové exprese (prioritním výsledkem 

je zjištění, že komplex CDK12/cyklin K je zapojen v odpově-

di buňky na DNA poškození vyvolané chemickými a fyzi-

kálními stimuly). Hlavními výsledky řešení v roce 2011 jsou 

a) nové typy nosičů vakcín na bázi metalochelatačních 

liposomů se syntetickými adjuvans (MPLA, deriváty nor-

AbuMDP/GMDP); b) nové typy kationických lipidů (připra-

vena patentová přihláška) pro konstrukci samoskladných 

kationických systémů (cílení např. antivirotik a cytostatik) 

a kationických adjuvantních systémů; c) mikrobubliny pro 

ultrazvukovou diagnostiku a zařízení pro jejich aplikaci; d) 

poznatky o mechanismu účinku nových cytostatik na bázi 

derivátů vitamínu E. 

Laboratoř falšování potravin dopracovala konvenční 

PCR metodu pro identifikaci pravých a nepravých (boni-

to) tuňáků na základě požadavku SVS ČR. Podařilo se zís-

kat další chybějící druhy rodů Euthynnus (Euthynus affinis) 

a Auxis (Auxis rochei) a dokončit a ověřit metodu. Dále byla 

vyvinuta real-time PCR metoda pro detekci hlavního aler-

genu parvalbuminu makrely obecné (Scomber scombrus). 
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Vašíčková, P., Lamka, J., Pavlík, I. : Výskyt původce hepa-

titidy E u domácích zvířat a zvěře. Svět myslivosti, 2011, 12 

(2), 17-19. 
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I. 2.  Aplikované výsledky výzkumu 

Aplikované výsledky výzkumu vydané v roce 2011 

Ověřená technologie

Kovařčík, K., Matějíčková, K., Veselý, T. : Imunoenzy-

matická souprava k průkazu viru nekrózy pankreatu loso-

sovitých ryb. Ověřená technologie, 2011. 

Kovařčík, K., Matějíčková, K., Veselý, T. : Imunoenzy-

matická souprava k průkazu antigenu viru jarní virémie 

kaprů (SVCV) v orgánových homogenátech. Ověřená tech-

nologie, 2011, 

Kovařčík, K., Matějíčková, K., Veselý, T. : Imunoenzy-

matická souprava k průkazu antigenu virové hemoragické 

septikémie ryb (VHSV) v orgánových homogenátech. Ově-

řená technologie, 2011. 

Funkční vzorek

Turánek, J., Mašek, J., Koudelka, Š., Bartheldyová, E., 

Korvasová, Z., Prokeš, J. : Průtoková vysokotlaká exkurzní 

cela pro přípravu liposomů metodou vysokotlaké extruze. 

Funkční vzorek, 2011. 

Turánek, J., Lukáč, R., Kauerová, Z., Kohout, P., Ma-

šek, J., Koudelka, Š., Bartheldyová, E., Korvasová, Z., Prokeš, 

J. : Zařízení pro kontinuální intravenózní infuzi flotujících 

emulzí – Infucon. Funkční vzorek, 2011. 

Uplatněná certifikovaná metodika

Machatková, M., Hulínská, P., Ješeta, M., Knitlová, D., 

Hanzalová, K. : Metoda získání prasečích oocytů s vyšší 

meiotickou kompetencí. Uplatněná certifikovaná metodika, 

29/2011, 2011. 

Kovařčík, K., Jeklová, E. : ELISA test pro stanovení 

specifických králičích IgM protilátek proti Encephalitozoon 

cuniculi. Uplatněná certifikovaná metodika, 30/2011, 2011. 

Nedbalcová, K., Kučerová, Z. : Diferenciace virulent-

ních a avirulentních izolátů Haemophilus parasuis sérolo-

gickou typizací koaglutinačním testem. Uplatněná certifiko-

vaná metodika, 31/2011, 2011. 

Šrámková-Zajacova, Alexa, P. : Stanovení kolonizač-

ních faktorů Escherichia coli pomocí PCR. Uplatněná certifi-

kovaná metodika, 32/2011, 2011. 
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I. 3.  AdmireVet 

1. 11. 2009 byla zahájená realizace projektu Operačního projektu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) “Centrum 

pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii – AdmireVet”. Činnost centra ofi ciálně začala 1. 1. 2010. 

Hlavní výzkumné aktivity projektu AdmireVet:

1. Vývoj veterinárních vakcín

2. Studium imunitní odpovědi zvířat

3. Testování terapeutik, adjuvans apod. pro posílení imunitní odpovědi

4. Příprava diagnostických souprav (inf. agens a chemické kontaminanty)

5. Monitorování závažných původců infekčních onemocnění zvířat

6. Vypracování postupů prevence a ozdravování

V projektu pracuje 49 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, 51 ostatních pracovníků (technici atd. ). V průběhu 

projektu bude přijato 20 nových pracovníků. 

V rámci řízení projektu probíhají pravidelné ofi ciální porady a koncem září 2010 se uskutečnila první řádná Rada 

Centra AdmireVet. 

Složení Rady centra projektu AdmireVet:

Externí členové:

MVDr. Jiří Bureš
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 

a léčiv, Brno 

RNDr. Petr Ryšávka 
Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Praha 

MVDr. Jiří Nezval
Bioveta, a. s., Ivanovice na Hané 

Mgr. Jan Lipavský, CSc. 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 

Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 
Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany 

Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph. D. 
Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno 

Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

Interní členové:

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.  
Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. 
Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.  
Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph. D. 
Ing. Markéta Kabourková

V roce 2010 došlo v rámci výběrových řízení k pořízení přístrojových investic za 7,1 mil. Kč. 

Dne 7. 9. 2010 se dále výkonný ředitel prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. a fi nanční ředitelka Ing. Markéta Kabourková zúčast-

nili zahájení Euro Business Club, kde prezentovali projekt AdmireVet. 

Pro rok 2011 byly splněny plánované Monitorovací indikátory. Ty jsou sledované v oblasti vědeckých výsledků, tj. pu-

blikací a aplikovaných výsledků, v oblasti fi nančních přínosů jako např. smluvní výzkum, v přípravě studentu magisterského 

i postgraduálního studia, ale také v získávání grantových prostředků z národních i zahraničních zadavatelů. 



V Ý Z K U M N Ý  Ú S T A V  V E T E R I N Á R N Í H O  L É K A Ř S T V Í  v .  v .  i .

s t r a n a  3 5 .

I. 4. CEITEC
Evropská komise schválila 1. 6. 2011 projekt na vybu-

dování centra vědecké excelence CEITEC /Středoevropský 

technologický institut/ v Brně. Nositeli projektu CEITEC 

jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, 

Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd a Vý-

zkumný ústav veterinárního lékařství. v.v.i.. Peníze na pro-

jekt byly získány z Operačního programu Výzkum a vývoj 

pro inovace. Cílem CEITECu je vybudování významného 

evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým záze-

mím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. Jeho 

jedinečnost spočívá v těsném propojení výzkumu věd 

o živé přírodě s oblastí pokročilých materiálů a technologií. 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. je 

v CEITECu zapojen v rámci programu „Molekulární veteri-

nární medicína“. Na tomto programu participuje oddělení 

genetiky a reprodukce dvěma výzkumnými skupinami. 

Skupina „Animal Cytogenomics“ je zaměřená na kompa-

rativní molekulární cytogenetiku a skupina „Mammalian 

Reproduction“ na regulaci chromozomální segregace 

během meiózy a raného vývoje embryí. Ředitelem orga-

nizační jednotky CEITEC VÚVeL je prof. MVDr. Jiří Rubeš, 

CSc., který také vede skupinu „Animal Cytogenomics“. 

Skupina „Mammalian Reproduction“ je vedená MVDr. Mar-

tinem Angrem, Ph.D. Ústav získal pro řešení úkolů CEITECu 

45 mil. Kč na nové technologie zahrnující zejména konfo-

kální mikroskop uzpůsobený pro videomikroskopii a prů-

tokový cytometr vybavený pro sortování chromozomů. 
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II.  ODBORNÁ ČINNOST
II. 1.  Referenční laboratoře, metodická a konzultační centra  

II. 1. 1.  OIE referenční laboratoř pro paratuberkulózu (od roku 2003) 
  OIE referenční laboratoř pro aviární tuberkulózu (od roku 2005)

Personální obsazení:

Vedoucí OIE RL: Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 
Tel: +420 5 333 1601, Fax: +420 5 4121 1229, E-mail: pavlik@vri. cz

Zástupce vedoucího OIE RL: Mgr. Petr Králík, Ph.D. 
Tel: +420 5 333 1615, Fax: +420 5 4121 1229, E-mail: kralik@vri. cz

Charakteristika činnosti OIE RL:

VÚVeL je pověřen Světovou organizací pro zdraví 

zvířat (OIE) se sídlem v Paříži (sdružující dnes 189 člen-

ských států, reprezentovaných vládními institucemi pro 

veterinární správu) vedením dvou světových referenčních 

laboratoří; od roku 2003 Referenční laboratoří pro paratu-

berkulózu a od roku 2005 Referenční laboratoří pro aviární 

tuberkulózu. Pracovníci laboratoře poskytují expertizní 

činnost, odborná stanoviska, účastní se kruhových testů, 

podílí se na přípravách dokumentů OIE a poskytují školení 

v oblasti diagnostiky paratuberkulózy, aviární tuberkulózy 

a podmíněně patogenních mykobakterií. 

The quantification of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium avium subsp. avium and 
Mycobacterium avium subsp. hominissuis in different matrices using real-time qPCR (5 dnů):

•	 http://www. vri. cz/userfiles/file/hide/06-CLT-1. pdf

Sequence analysis for identification of mycobacteria (4 dny):
•	 http://www. vri. cz/userfiles/file/Referencni_laboratore/04-SEQ-1. pdf

Informace o nových publikacích jsou rozesílány pravidelně jednou týdně prostřednictvím sítě Centaur Global 
Network Information (http://centaur. vri. cz/):

•	 http://www. vri. cz/en/publications/paratuberculosis

•	 http://www. vri. cz/en/publications/cd_and_map

Přehled činnosti OIE RL od roku 2006
S činností OIE RL pro paratuberkulózu a OIE RL pro aviární tuberkulózu je možné se seznámit ze zpráv, které jsou dostupné 

na domácí stránce VÚVeL:

•	 http://www. vri. cz/en/departments/laboratory-oie_reference_laboratory_for_paratuberculosis

•	 http://www. vri. cz/en/departments/laboratory-oie_reference_laboratory_for_avian_tuberculosis
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II. 1. 2.  Národní referenční laboratoř pro virové choroby ryb 

Personální obsazení: 

Vedoucí NRL: Ing. Tomáš Veselý, CSc.
Tel: +420 5 3333 1112, Fax: +420 5 4121 1229, E-mail: vesely@vri. cz

Zástupce  vedoucího  NRL: MVDr. Stanislava Reschová
Tel: +420 5 3333 1118, Fax: +420 5 4121 1229, E-mail: reschova@vri. cz

Odborný personál: MVDr. Dagmar Pokorová, Lea Leharová

Charakteristika hlavní činnosti  NRL:

Referenční pracoviště provádí diagnostickou čin-

nost v oblasti virových chorob ryb pro potřeby SVS ČR 

a chovatelskou praxi. Kromě toho sjednocuje diagnostic-

ké postupy, provádí vrcholovou diagnostiku a připravuje 

podklady pro sestavování organizačních a protinákazo-

vých opatření. Diagnostické postupy navazují na směrnice 

EU a zahrnují kultivaci vyšetřovaných vzorků paralelně na 

dvou buněčných liniích, jakož i ELISA diagnostiku a ostat-

ní imunochemické metody a PCR. V rámci spolupráce 

s referenční laboratoří EU v Dánsku je pracoviště zahrnuto 

do každoročního kruhového testu národních referenčních 

laboratoří zemí EU. Pracoviště vypracovává roční hlášení za 

ČR pro EU a tyto prezentuje na výročních setkáních Refe-

renčních laboratoří EU a přizvaných zemí. NRL připravuje 

pozitivních a negativních kontrol pro diagnostické ELISA 

soupravy k průkazu virů IPN, SVC a VHS a provádí jejich tes-

tování ve spolupráci s Test-Line Clinical Diagnostics. 

Používané metody:

•	 Izolace virů patogenních pro ryby na buněčných li-

niích (SOP 1/01-03/A)

•	 Průkaz virů patogenních pro ryby ELISA metodou 

(SOP 2/01-03/A)

•	 Stanovení přítomnosti vybraných úseků sekvencí 

DNA a RNA metodou PCR (SOP 3/01-03/A

•	 Elektronově mikroskopická diagnostika virů meto-

dou negativního barvení (SOP1/01-01/A)

SDS-PAGE, Western blotting, sekvenování izolátů. 

Přehled činnosti: 

NRL je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a plní 

povinnosti vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 298/2003 

Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních 

laboratořích. 

•	 Dlouhodobá spolupráce s EURL for fish diseases, 

Aarhus, Dánsko

•	 Účast na kruhovém testu organizovaném EURL Aar-

hus, DK (VHSV, IHNV, SVCV, EHNV, ECV/ESV, KHV, ISAV, 

EUS). 

•	 Vyšetřování terénních vzorků a potvrzování záchytů 

z SVÚ SVS. 
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Bylo vyšetřeno 97 směsných vzorků orgánů či ovari-

álních tekutin pocházejících z přibližně 1000 ryb kultivací 

na buněčných liniích a dalšími výše uvedenými metodami 

a 15 sm. vzorků v rámci monitoringu KHV. V roce 2011 byly 

potvrzeny případy výskytu viru VHS, IHN a KHV. Kromě 

toho byl izolován a charakterizován virus CyHV-2 z uhynu-

lých ryb Carassius gibelio. 

•	 Identifikace virů a uchovávání izolátů v NRL a ve 

Sbírce zoopatogenních mikroorganismů (CAPM-Co-

llection of Animal Pathogenic Microorganisms) při 

VÚVeL Brno. 

•	 Metodická koordinace v oblasti své působnosti 

činnosti ostatních úředních laboratoří odpověd-

ných za analýzu vzorků. Používání metod v souladu 

s platnou legislativou a doporučeními EURL for fish 

diseases. 

•	 Poskytování odborné a technické pomoci a odbor-

ných informací, poskytování buněčných linií, přípra-

va vybraných komponent pro ELISA testy. 

•	 Organizace mezilaboratorních testů pro SVÚ České 

Budějovice, SVÚ Praha, SVÚ Olomouc a SVÚ Jihlava. 

Účast na odborných kongresech, sympoziích, seminářích, workshopech:

•	 Training course of the European Union Reference 

Laboratory for Fish Diseases, Aarhus, Dánsko, leden 

2011

•	 15th Annual Meeting of the National Reference La-

boratories for Fish Diseases, Aarhus, Dánsko, květen 

2011

•	 Workshop in Surveillance and epidemiology of 

Aquatic Animal Diseases, Copenhagen, Dánsko, lis-

topad 2011

•	 15th EAFP International Conference „Diseases of Fish 

and Shellfish“, Split, Chorvatsko, září 2011

•	 Piackova, V., Pokorova, D., Flajshans, M., Cizek, A., 

Gela, D., Vesely, T. : Sensitivity of various breeds and 

F1 hybrids of common carp (Cyprinus carpio, L. ) to 

experimental CYHV-3 infection. EAFP konference, 

Split 2011, p. 366

•	 Pokorova, D., Reschova, S., Piackova, V., Flajshans, M., 

Vesely, T. : Kinetics of anti-CyHV-3 antibodies in the 

serum of resistant breeds and crossbreds of the co-

mmon carp (Cyprinus carpio, L. ) post experimental 

infection. EAFP konference, Split 2011, p. 367

•	 Matejickova, K., Reschova, S., Kulich, P., Vesely, T. : 

Characterization of an iridovirid isolated from pearl 

gourami Trichogaster leeri. EAFP konference, Split 

2011, p. 291

•	 SANCO,OIE coordination meeting EU comments 

aquatic diagnostic manual, Brusel, Belgie, říjen 2011

Publikace 
(v impaktovaných a ve vybraných recenzovaných vědeckých časopisech, odborné knihy či články v odborných knihách 

nebo recenzovaných sbornících v českém i cizím jazyce aj. ):

Common carp (Cyprinus carpio) and goldfish (Cara-
ssius auratus) were not susceptible to challenge with 
ranavirus under certain challenge conditions

Jensen BB, Reschova S, Cinkova K, Ariel E, Vesely T 

Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 

31, 2011, 112-118

First detection of pike fry-like rhabdovirus in barbel 
and spring viraemia of carp virus in sturgeon and pike 
in aquaculture in the Czech Republic

Vicenova M, Reschova S, Pokorova D, Hulova J, 

Vesely T 

Diseases of Aquatic Organisms 95, 2011, 87-95

Investigation of ornamental fish entering the EU for 
the presence of ranaviruses

Vesely T, Cinkova K, Reschova S, Gobbo F, Ariel E, 

Vicenova M, Pokorova D, Kulich P, Bovo G 

Journal of Fish Diseases 34, 2011, 159-166
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Další odborné aktivity NRL:

Vypracování zprávy „Survey & Diagnosis of listed fish 

diseases in the European Community 2010“ za ČR pro Ko-

munitní Referenční Laboratoř EU (Aarhus, Dánsko) ve spo-

lupráci s SVS ČR (dr. Pálenská) a SVÚ České Budějovice (dr. 

Prouza), Praha (dr. Sedlák) a Jihlava (dr. Barták). 

Příprava komponent pro diagnostické ELISA soupra-

vy k průkazu virů IPN, SVC a VHS a jejich testování ve spolu-

práci s Test-Line Clinical Diagnostics. 
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II. 1. 3. Národní referenční laboratoř pro escherichia coli 

Personální obsazení: 

Vedoucí NRL:  MVDr. Pavel Alexa, CSc. 
Tel: +420 5 3333 1215, Fax: +420 5 4121 1229, E-mail: alexa@vri. cz 

Zástupce  vedoucího  NRL: MVDr. Zuzana Šrámková – Zajacová
Tel: +420 5 3333 1233, Fax: +420 5 4121 1229, E-mail: sramkova@vri. cz 

Odborný personál: Gabriela Glöcknerová  

Charakteristika hlavní činnosti  NRL:   

Referenční pracoviště provádí diagnostickou a po-

radenskou činnost v oblasti infekcí způsobovaných bakté-

riemi Escherichia coli. Vyvíjí, zavádí a zdokonaluje diagnos-

tické metody. Provádí speciální diagnostiku u izolátů E. coli, 

zejména sérologickou typizaci a detekci faktorů virulence 

se zaměřením na diagnostiku schopnosti produkce toxinů, 

zejména verotoxinů (shiga toxinů). Spolupracuje s refe-

renčními laboratořemi pro E. coli EU a účastní se pracov-

ních setkání pořádaných každoročně CRL pro E. coli v Římě. 

V roce 2011 vyvíjela NRL tuto činnost:

Účastnila se  workshopu Národních referenčních la-

boratoří pro E. coli 4. 11. 2011 v Římě.

Zúčastnila 6th Interlaboratory Study on VTEC ty-

ping: Identification of the subtypes of VT-coding genes, 

a 7th inter-laboratory study on Verocytotoxin-producing 

E. coli (VTEC) detection in food. Testy proběhly v lednu 

a únoru a v květnu až červnu 2011. Byly vyhodnoceny 

na workshopu 4. 11. 2011. Výsledky prováděných testů 

dosažené v laboratoři byly shodné. Laboratoř prováděla 

přesnou identifikaci suspektních izolátů izolovaných ve 

státních veterinárních ústavech (SVÚ). Laboratoř spolupra-

cuje s pracovníky SVÚ podle potřeby a požadavků a jsou 

poskytovány odborné konzultace pracovníkům ostatních 

laboratoří. Ve sbírce laboratoře jsou standardní kmeny 

E. coli a jsou připravována standardní diagnostická séra. 

Byla předána k užívání metoda pro detekci kolonizačních 

faktorů E. coli patogenních pro zvířata. Laboratoř potvr-

zuje pozitivní výsledky identifikace VTEC. V loňském roce 

bylo akreditovanými laboratořemi vyžádáno zpřesnění 

diagnostiky u 4 suspektních kmenů O157. Tři kmeny byly 

potvrzeny jako verotoxigenní O157. 

Účast na workshopu Národních referenčních labo-

ratoří pořádaném na SVÚ Jihlava. 

Při cíleném vyhledávání VTEC byly nalezeny VTEC 

u 7 telat z 22.  U čtyř z nich byly izolovány VTEC, které pro-

dukovaly verocytotoxiny a měly geny eae, nenáležely však 

k 5 významným O-séroskupinám. U dalších tří byly izolová-

ny VTEC, které neměly geny eae. 

V souvislosti s epidemií hemolyticko uremického 

syndromu v Německu bylo laboratoří vyšetřeno 150 vzor-

ků zeleniny a semen na přítomnost VTEC. V žádném z vy-

šetřovaných vzorků nebyly VTEC zjištěny. 
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II. 1. 4. Kontrola dědičnosti zdraví 

Personální obsazení: 

Vedoucí: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. 
Tel: +420 5 3333 1401, Fax: +420 5 4121 1229, E-mail: rubes@vri. cz

Zpráva o provádění kontroly dědičnosti zdraví v roce 2011

Kontrola dědičnosti zdraví byla prováděna na zákla-

dě smlouvy, mezi VÚVeL Brno a Ministerstvem zemědělství, 

o poskytnutí finančního příspěvku na správu centrálního 

registru vrozených a vývojových vad, nositelů dědičných 

poruch zdraví a jiných významných mutací a jeho kontinu-

ální doplňování na základě zjišťování a hlášení vývojových 

vad, které se vyskytují v populaci hospodářských zvířat čj. 

102311/2011-MZE-17210. 

Testace plemenných býků probíhala na základě vy-

šetření potomstva. Celkem bylo vyhodnoceno v období 

leden až říjen 2011 120 býků. 117 býků bylo zařazeno do 

zdravotní skupiny A, 3 do zdravotní skupiny B. U každé-

ho testovaného býka bylo vyšetřeno 100 - 250 potomků. 

Výskyt VVV, u telat narozených mimo testační vrhy, byl 

registrován formou hlášenek a zaznamenáván do karty 

plemeníka v centrálním registru VVV. Na základě těchto 

výsledků a výsledků cytogenetického vyšetření byly býci 

vyhodnocováni a byl vypracováván atest o KDZ. Pro vy-

hodnocení býků byly využívány podklady z databáze VVV, 

je ověřováno zdraví otce ev. otce matky. Všechny výsled-

ky jednotlivých býků byly doplněny v centrálním registru, 

který je využíván i pro potřeby chovatelských a plemenář-

ských organizací. 
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II. 1. 5. Metodická a konzultační centra

Metodické a konzultační centrum pro infekční bovinní rhinotracheitidu

Vedoucí pracoviště: MVDr. Kamil Kovařčík, Ph. D. (kovarcik@vri. cz)

Činnost centra byla v roce 2011 vykonávána dle 

podmínek Smlouvy o dílo č. j. 101817/2011-MZE-17210, 

evidenční č. 211-2011-17210 mezi VÚVeL Brno a Minister-

stvem zemědělství. V rámci činnosti centra bylo prová-

děno sérologické vyšetření pro účely zajištění Národního 

ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu 

(NOP IBR) schváleného Ministerstvem zemědělství dne 

11. 8. 2005 (č. j. : 21682/2009-17210), který je součástí Meto-

diky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011 

(č. j. :32214/2010-10000). Vyšetření bylo prováděno dle 

kódu IBR 200 - Infekční rinotracheitida skotu (závěrečné 

vyšetření negativní - gE ELISA test).  V rámci této smlouvy 

bylo vyšetřeno 1 785 vzorků. Vyšetření bylo prováděno ze-

jména v chovech s nestandardním průběhem ozdravování. 

Byly zpracovány podkladové materiály pro jednání Společ-

né zdravotní komise chovatelských svazů skotu a pro pra-

covní skupinu IBR na Ministerstvu zemědělství. 

Další metodická a konzultační centra

Metodická a konzultační centra SVS ČR

Metodické a konzultační centrum pro infekční bovin-
ní rhinotracheitidu  

Vedoucí pracoviště: MVDr. Kamil Kovařčík, Ph. D.   
telefon: +420 5 3333 1119  

E-mail: kovarcik@vri. cz

Metodické a konzultační centrum pro viry skotu 
Vedoucí pracoviště: MVDr. Kamil Kovařčík, Ph. D.   
telefon: +420 5 3333 1119  

E-mail: kovarcik@vri. cz   

Metodické a  konzultační centrum pro elektronově 
mikroskopickou typizaci a  diagnostiku živočišných 
virů 

Vedoucí pracoviště: MVDr. Pavel Kulich, Ph. D.  
telefon: +420 5 3333 2112  

E-mail: kulich@vri. cz 

Metodické a  konzultační centrum pro tuberkulózu, 
paratuberkulózu a ostatní mykobakteriózy zvířat, (RL 
OIE pro paratuberkulózu)

Vedoucí pracoviště: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.   
telefon: +420 5 3333 1601  

E-mail: pavlik@vri. cz 

Metodické a  konzultační centrum pro bakteriální in-
fekce respiračního traktu zvířat 

Vedoucí pracoviště: MVDr. Zdeňka Kučerová  
telefon: +420 5 3333 1220  

E-mail: kucerova@vri. cz 

Metodické a  konzultační centrum pro salmonelózy 
zvířat 

Vedoucí pracoviště: MVDr. František Šišák, CSc.  
telefon: +420 5 3333 1213  

E-mail: sisak@vri. cz

Metodické a konzultační centrum pro klinickou a an-
tiinfekční imunologii 

Vedoucí pracoviště: MVDr. Martin Faldyna, Ph. D.   
telefon: +420 5 3333 1301  

E-mail: faldyna@vri. cz

Metodické a konzultační centrum pro průkaz falšová-
ní potravin a krmiv 

Vedoucí pracoviště: MVDr. Eva Renčová, Ph. D.  

telefon: +420 5 3333 1617  

E-mail: rencova@vri. cz 
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Akreditované zkušební laboratoře (Centrum laboratoří)

Zkušební laboratoř č. 1354 akreditovaná ČIA 
osvědčení o akreditaci č. 232/2010

Referenční laboratoře, metodická a konzultační cen-

tra uvedená v kapitole VIII. 1 mají pro potřebu diagnostic-

ké činnosti metody akreditované pod Českým institutem 

pro akreditaci v rámci společného Centra laboratoří, které 

vede Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. a manažerem jakosti je 

ing. Iva Stránská. 

01 - laboratoř Tuberkulóza, paratuberkulóza 
a mykobakteriózy  

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.,   
tel: +420 5 3333 1601,   

E-mail: pavlik@vri. cz

•	 Sérologické vyšetření mykobakteriálních infekcí zví-

řat metodou ELISA

•	 Sérologické vyšetření mykobakteriálních infekcí zví-

řat metodou MAPIA 

•	 Sérologické vyšetření mykobakteriálních infekcí zví-

řat aglutinací na MAC

•	 Průkaz původců paratuberkulózy, aviární tuberkuló-

zy a ostatních mykobakteriálních infekcí zvířat kulti-

vačním vyšetřením 

•	 Průkaz původců paratuberkulózy, aviární tuberkuló-

zy a ostatních mykobakteriálních infekcí zvířat mik-

roskopickým vyšetřením 

•	 Stanovení přítomnosti specifických sekvencí DNA 

metodou PCR 

•	 Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuber-

culosis metodou real time qPRC v mléce 

•	 Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuber-

culosis metodou real time qPRC v trusu 

•	 Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuber-

culosis a Mycobacterium avium subsp. avium meto-

dou real time qPRC v půdě 

•	 Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuber-

culosis metodou real time qPRC v tkáních

02 – laboratoř Metody průkazu falšování potravin 
a krmiv  

MVDr. Eva Renčová, Ph. D.,  
tel: +420 5 3333 1617,  

E-mail: rencova@vri. cz

•	 Detekce rostlinné DNA v potravinách – metodou 

multiplexní PCR 

•	 Stanovení druhově a tkáňově specifické živočišné 

DNA (hovězí, kuřecí, psí a kočičí) a mRNA (hovězí 

mRNA pro GFAP) metodou real time PCR 

•	 Druhová identifikace treskovitých ryb v potravinách 

a biologických materiálech – metodou konvenční 

PCR

03 – laboratoř Koliinfekce  
MUDr. Pavel Alexa, CSc.,  
tel: +420 5 3333 1215,  

E-mail: alexa@vri. cz

•	 Typizace somatického antigenu Escherichia coli (O-

-antigen) – serologicky 

•	 Stanovení shigatoxinů (stx1 a stx2), adherenčního 

faktoru intiminu (eaeA) a enterohemolyzinu (hlyA), 

metodou PCR multiplex a diferenciace stx2e 

•	 Stanovení enterotoxinů STa a LT metodou PCR 

multiplex 

•	 Detekce verotoxinu (shiga toxinu) na buněčné linii 

Vero 

•	 Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157 – 

imunomagnetickou separací

04 – laboratoř Cytogenetika 
Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.,  

tel: +420 5 3333 1401,  

E-mail: rubes@vri. cz

•	 Preimplatační genetická diagnostika

•	 Screening aneuplodií pomocí fluoroscenční in situ 

hybridizace 

•	 Cytogenetické vyšetření hospodářských zvířat 

- mikroskopicky 

•	 Preimplantační genetická diagnostika transloka-

cí a jiných strukturálních aberací chromosomů 

– mikroskopicky

05 – laboratoř Elektronová mikroskopie  
MVDr. Pavel Kulich,  
tel: +420 5 3333 2112,  

E-mail: kulich@vri. cz

•	 Diagnostika virů metodou negativního barvení - 

elektronová mikroskopie
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06 – laboratoř Virové choroby ryb 
 Ing. Tomáš Veselý, CSc.,  
tel: +420 5 3333 1112,  

E-mail: vesely@vri. cz

•	 Izolace virů patogenních pro ryby na buněčných 

liniích  

•	 Touto metodou stanovujeme:   

•	virová	hemoragická	septikémie	(VHS)		 

•	infekční	hematopoetická	nekróza	(IHN)		 

•	infekční	nekróza	pankreatu	(IPN)		 

•	jarní	virémie	kaprů	(SVC)		 

•	koi	herpesviróza	(KHV)		 

•	další	viry,	které	tvoří	cytopatický	efekt	na	buněč-

ných liniích 

•	 Průkaz virů patogenních pro ryby ELISA metodou  

•	 Touto metodou stanovujeme: VHS, IHN, IPN, SVC. 

•	 Stanovení přítomnosti vybraných úseků sekvencí 

DNA a RNA u virů ryb – metodou PCR

07 – laboratoř Spermatologie a andrologie 
 MVDr. Petra Přinosilová, Ph. D.,  
tel: +420 5 3333 1417,  

E-mail: prinosilova@vri. cz

•	 Laboratorní vyšetření semene – mikroskopicky. 

•	 Stanovení úrovně funkcí pohlavních orgánů samců 

– biochemicky a mikroskopicky. 

•	 Testace biologické nezávadnosti materiálů ke sper-

miím – mikroskopicky 

08 – laboratoř Virové choroby skotu  
MVDr. Kamil Kovařčík, Ph. D., 
tel: +420 5 3333 1119,  

E-mail: kovarcik@vri. cz

•	 Bovinní virová diarrhoea (BVD) - průkaz viru a pro-

tilátek ELISA metodou. Infekční bovinní rinotrachei-

tida (IBR) - průkaz viru a protilátek ELISA metodou

Tuberkulóza, paratuberkulóza a mykobakteriózy 
OIE Reference Laboratory for Paratuberculosis

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.,  
tel: +420 5 3333 1601,  

E-mail: pavlik@vri. cz

•	 Sérologické vyšetření mykobakteriálních infekcí zví-

řat (metodou ELISA, MAPIA a aglutinací na MAC)

•	 Průkaz původců paratuberkulózy, aviární tuberkuló-

zy a ostatních mykobakteriálních

•	 infekcí zvířat (kultivačním  a mikroskopickým 

vyšetřením)

•	 Stanovení přítomnosti specifických sekvencí DNA 

metodou PCR

•	 Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratu-

berculosis metodou real time qPCR v mléce, v trusu 

a v tkáních

•	 Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuber-

culosis a Mycobacterium avium subsp. avium meto-

dou real time qPCR v půdě

Metody průkaz u falšování potravin a krmiv
MVDr. Eva Renčová, Ph. D.,  
tel: +420 5 3333 1617,  

E-mail: rencova@vri. cz

•	 Detekce rostlinné DNA v potravinách - metodou 

multiplex PCR 

•	 Stanovení druhově a tkáňově specifické živočišné  

DNA (hovězí, kuřecí, psí a kočičí) a mRNA  (hovězí 

mRNA pro GFAP) metodou real time PCR

•	 Druhová identifikace treskovitých  ryb v potravi-

nách a biologických materiálech - metodou kon-

venční PCR

Laboratoř Koliinfekce
MVDr. Pavel Alexa, CSc.,  
tel. : +420 5 3333 1215,  

E-mail: alexa@vri. cz

•	 Typizace somatického antigenu Escherichia coli (O-

-antigen) - serologicky 

•	 Stanovení shigatoxinů (stx1 a stx2), adherenčního 

faktoru intiminu (eaeA) a enterohemolyzinu (hlyA), 

pomocí PCR multiplex a diferenciace stx2e 

•	 Stanovení enterotoxinů STa a LT pomocí PCR 

multiplex 

•	 Detekce verotoxinu (shiga toxinu) na buněčné linii 

Vero 

•	 Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157  

-imunomagnetickou separací 
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Cytogenetika
Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.,  
tel: +420 5 3333 1401,  

E-mail: rubes@vri. cz

•	 Preimplantační genetická diagnostika, Screening 

aneuploidií pomocí fluorescenční in situ hybridizace

•	 Cytogenetické vyšetření hospodářských zvířat 

- mikroskopicky 

•	 Preimplantační genetická diagnostika transloka-

cí a jiných strukturálních aberací chromosomů 

– mikroskopicky

Elektronová mikroskopie
MVDr. Pavel Kulich,  
tel: +420 5 3333 2112,  

E-mail: kulich@vri. cz

•	 Diagnostika virů metodou negativního barvení – 

elektronová mikroskopie

Virové choroby ryb
Ing. Tomáš Veselý, CSc.,  
tel: +420 5 3333 1112,  

E-mail: vesely@vri. cz

•	 Izolace virů patogenních pro ryby na buněčných 

liniích

•	 Průkaz virů patogenních pro ryby ELISA metodou

•	 Stanovení přítomnosti vybraných úseků sekvencí 

DNA a RNA u virů ryb -  metodou PCR 

Spermatologie a andrologie
MVDr. Petra Přinosilová, Ph. D.,  
tel: +420 5 3333 1417,  

E-mail: prinosilova@vri. cz

•	 Laboratorní vyšetření semene  - mikroskopicky 

•	 Stanovení úrovně funkcí pohlavních orgánů samců 

-biochemicky a mikroskopicky 

•	 Testace biologické nezávadnosti materiálů ke sper-

miím - mikroskopicky 

Virové choroby skotu
MVDr. Kamil Kovařčík, Ph. D.,  
tel: 533 331 119,  

E-mail: kovarcik@vri. cz

•	 Bovinní virová diarrhoea (BVD) - průkaz viru a proti-

látek ELISA metodou

•	 Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) - průkaz viru 

a protilátek ELISA metodou
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 II. 2. Sbírka zoopatogenních mikroorganismů

Vedoucí sbírky: MVDr. Markéta Reichelová
Tel. : +420 5 3333 2131,  

Fax: +420 5 4121 1229,  

E-mail: reichelova@vri. cz

Sbírka zoopatogenních mikroorganismů 
(CAPM) byla založena v r. 1962. Je součástí oddělení bakte-

riologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

v Brně. 

Hlavní činnost Sbírky zoopatogenních mikroorga-

nismů (Collection of Animal Pathogenic Microorganisms, 

CAPM) je zaměřena na získávání, uchovávání a posky-
tování kultur živočišných virů a zoopatogenních bak-
terií významných z hlediska veterinární medicíny. 

Sbírka je zařazena do Národního programu konzer-

vace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorga-

nismů významných pro výživu a zemědělství (evidenční 

č. NPGZ-M/03-020). V roce 2011 poskytlo MZe ČR na zabez-

pečení její činnosti finanční dotaci ve výši 938 000 Kč. 

CAPM uchovává více než 300 kmenů virů a téměř 

600 kmenů bakterií, které nabízí ve svých tištěných kata-

lozích. Databáze těchto kmenů je přístupná také v elek-

tronické podobě na webových stránkách VÚRV Praha  

http://www. vurv. cz/collections/vurv. exe/search?lang=cz. 

Řada kmenů je unikátních a sbírka průběžně do-

plňuje svoje fondy, čímž aktivně přispívá k uchování ge-

nofondu a ochraně biodiverzity mikroorganismů ex situ. 

Dlouhodobé uchovávání životaschopných kultur je u vět-

šiny kmenů zabezpečeno metodou kryoprezervace (lyofi-

lizace), dále pak uložením v kapalném dusíku (při -196 °C) 

a v hlubokomrazícím boxu (při -80 °C). 

Počet kmenů uchovávaných ve sbírce byl v r. 2011 

rozšířen o 11 kmenů virů (Blackcappox virus, Pigeonpox vi-

rus, Infectious haematopoietic necrosis virus, Human adenovi-

rus 41, Human adenovirus 40, Human respiratory syncytial vi-

rus, Human rhinovirus, Influenza virus A, Influenza virus B, Viral 

hemorrhagic septicemia virus - 2 izoláty) a 32 kmenů bak-
terií (Francisella tularensis - 10 izolátů, Dermatophilus con-

golensis, Riemerella anatipestifer, Salmonella enterica subsp. 

enterica serovar Enteritidis, Campylobacter jejuni subsp. doy-

lei, Clostridium difficile - 2 izoláty, Erysipelothrix rhusiopathi-

ae, Erysipelothrix tonsillarum, Erysipelothrix inopinata, Vibrio 

parahaemolyticus, Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, 

Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica - 2 izoláty, Yersinia 

enterocolitica subsp. palearctica, Salmonella enterica subsp. 

enterica serovar Typhi - 2 izoláty, Shigella dysenteriae - 2 izo-

láty, Vibrio cholerae - 2 izoláty, Brucella ovis, Brucella canis). 

Pomnoženo a  uloženo k  uchování (zamraženo 

nebo lyofilizováno) bylo 18 virových a 39 bakteriálních 
kmenů. 

Z virů šlo o zástupce druhu Hepatitis A virus, Pigeon-

pox virus, Psittacid herpesvirus, Newcastle disease virus, Minu-

te virus of mice, Kilham rat virus, Porcine enterovirus, Suid her-

pesvirus 1, Fowlpox virus, Infectious hemorrhagic necrosis virus, 

Bovine adenovirus, Bovine coronavirus, Human adenovirus 41 

a Human adenovirus 40. 

Z  bakterií se pomnožení týkalo zástupců druhu 

Francisella tularensis, Dermatophilus congolensis, Yersinia 

enterocolitica, Streptococcus suis, Yersinia ruckeri, Pasteurella 

multocida, Escherichia coli, Aeromonas salmonicida subsp. 

achromogenes, Moraxella (subgen. Moraxella) bovis, Rieme-

rella anatipestifer, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira in-

nocens, Haemophilus parasuis, Streptococcus equi subsp. zoo-

epidemicus, Mannheimia haemolytica, Streptococcus uberis 

a Streptococcus dysgalactiae. 

Fenotypové vlastnosti byly zjišťovány u  9 bak-
teriálních kmenů (zástupci druhu Yersinia pseudotubercu-

losis, Haemophilus parasuis, Francisella tularensis, Francisella 

novicida a Francisella philomiragia). 

Pro jiné výzkumné skupiny VÚVeL Brno bylo 

provedeno 55 lyofilizací bakteriálních kmenů (Sta-

phylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus - 5 kme-

nů, Klebsiella pneumoniae - 2 kmeny, Escherichia coli, En-

terococcus faecalis, Mycobacterium arupense - 4 kmeny, 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis - 11 kmenů, 

Mycobacterium avium subsp. avium - 7 kmenů, Mycobac-

terium avium subsp. hominissuis, Mycobacterium fortuitum, 

Mycobacterium gordonae, Mycobacterium kumamotonense, 

Mycobacterium nonchromogenicum, Mycobacterium ma-

rinum - 11 kmenů, Mycobacterium nebraskense - 3 kmeny, 
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Mycobacterium lentiflavum, Mycobacterium interjectum, My-

cobacterium malmoense, Mycobacterium gastri). 

Pracovištím v  ČR bylo v  r. 2011 poskytnuto 
16  kmenů virů a  32 kmenů bakterií. Nejčastějšími od-

běrateli kultur byli: VÚVeL Brno; Státní veterinární ústav 

Olomouc; Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopre-

parátů a léčiv; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; 

Masarykova univerzita, Česká sbírka mikroorganismů; Bio-

veta, a. s. ; Dyntec, spol. s r. o. ; Chemila, spol. s r. o. ; Seva-

pharma, a. s. a BioTest, s. r. o. Do zahraničí bylo odesláno 

26  bakteriálních kmenů (Rakousko, Španělsko, Francie) 

a 1 virový kmen (Turecko). 

Sbírkové kmeny byly poskytnuty jiným pracovištím 

zejména k výzkumným a diagnostickým účelům. Ve VÚVeL 

Brno byly využity k řešení různých projektů, např. vý-

zkumného záměru (MZE0002716202), projektu AdmireVet  

(CZ. 1. 05/2. 1. 00/01. 0006-ED 0006/01/01) a projektu 

v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2010-2015 

(VG20102015011), na kterém se podílejí i pracovníci sbírky. 
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II. 3.  Vědecký výbor veterinární 

Vědecký výbor veterinární byl ustanoven při Vý-

zkumném ústavu veterinárního lékařství v souladu s usne-

sením vlády č. 1320/2001 ke „Strategii zajištění bezpečnosti 

(nezávadnosti) potravin v ČR“ v červenci 2002. Činnost je 

prováděna na základě Smlouvy č. 1/VV/2010  na zajiště-

ní činnosti Vědeckého výboru veterinárního v souladu 

s usnesením vlády ČR č. 1277/2004 ke Strategii zajištění 

bezpečnosti potravin v České Republice po přistoupení 

k Evropské unii, uzavřené ve smyslu ustanovení § 51 a § 491 

zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném 

znění, mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Výzkumným 

ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. V roce 2011 bylo na 

jeho činnost uvolněno ze státního rozpočtu prostřednic-

tvím zřizovatele celkem 900 000,- Kč. 

V roce 2011 pokračovala činnost Výboru podle při-

praveného plánu činnosti. Odborná činnost členů Výboru 

i externích pracovníků, kteří byli přizváni k plnění úkolů, 

byla soustředěna na zpracování a projednání stanovisek 

(MZe ČR) i studií zaměřených do oblastí úzce spojených 

s problematikou zdraví zvířat, pohody zvířat, zoonóz, hy-

gieny provozu, nezávadnosti živočišných produktů a krmiv. 

Výbor pracoval v roce 2011 ve složení: RNDr. Mi-

roslav Machala, CSc. . - předseda Výboru a dále členové 

MVDr.  P.  Alexa, CSc.,  MVDr. Ivan Pšikal, CSc. a MVDr. Eva 

Renčová, Ph. D. - tajemnice Výboru z Výzkumného ústavu 

veterinárního lékařství, v. v. i. MVDr. Dušan Ryšánek, CSc. 

z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. rezig-

noval na členství ve Výboru ze zdravotních důvodů. Z Ve-

terinární a farmaceutické univerzity ve Výboru pracovali 

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph. D., Prof. MVDr. Zdeněk Po-

spíšil, DrSc., Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. a Doc. MVDr. 

Ivan Herzig, CSc. Z Ústavu pro státní kontrolu veter. biopre-

parátů a léčiv ve Výboru pracovala MVDr. Věra Billová a ze 

Státního veterinárního ústavu Jihlava MVDr. Josef Brychta, 

Ph. D. Ze Společnosti Agris-Medlov, spol. s. r. o. ve Výboru 

pracoval MVDr. Václav Jordán a Státní veterinární správu 

ČR zastupoval MVDr. Radomír Belza. 

V roce 2011 se uskutečnila tři řádná zasedání Výboru. 

Účast členů na jednáních lze označit jako dobrou. Výbor 

byl vždy usnášeníschopný. 

Zápisy z jednotlivých zasedání byly zasílány Odboru 

bezpečnosti potravin MZe ČR. 

Kromě pravidelných zasedání se aktuální problémy 

řešily prostřednictvím elektronické pošty a osobně. 

Přehled studií vypracovaných v roce 2011

Název studie: 
Výskyt původce Q horečky u volně žijících přežvý-

kavců z pohledu bezpečnosti a kvality potravin a surovin 

živočišného původu 

Garanti: Doc. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc., 

doc.  MVDr. Petr Lány, Ph. D., Mgr. Kateřina Rosenber-

gová, Ph.D., MVDr. Petra Charvátová, prof. MVDr.  Zde-

něk Pospíšil, DrSc.  

(Stanovisko zpracoval: Dr. Šatrán). 

Název studie: 
Hromadně aplikované antimikrobiální látky v krmi-

vech pro potravinová zvířata s ohledem na zdraví lidí jako 

konzumentů potravin živočišného původu

Garanti: MVDr. Věra Billová,  

Prof. MVDr.  Alfred Hera, CSc.  

(Stanovisko zpracoval: Prof. Buš). 

Název studie: 
Identifikace alergenních proteinů makrelovitých ryb 

metodami molekulární biologie

Garanti: MVDr. Eva Renčová, Ph. D.,  Mgr. Pavel 

Krčmář, Ph. D., Mgr. Darina Kostelníková  

(Stanovisko zpracovala: Dr. Horňáčková – SVS ČR). 

Název studie: 
Sledování mikrobiologických a jiných vlivů na obsah 

enzymů (citrátsyntázy a akonitáza) v exsudátu z masa – 

pokračování studie. 

Garanti: MVDr. Josef Brychta, Ph. D. a Prof. Ing. Petr 

Pipek, CSc. (Stanovisko zpracovala: Prof. Vorlová –VFU 

Brno). 
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Zpracování stanovisek:

Stanovisko Vědeckého výboru veterinárního k mate-

riálu EFSA a k používání zpracovaných živočišných bílkovin 

v krmivech pro drůbež a prasata nekanibalistickým způso-

bem s ohledem na použití vhodných kontrolních metod 

(Dr. Renčová). 

Stanovisko vědeckého výboru veterinárního k Euro-

pean Food Safety Authority (EFSA) a k revizi monitoringu 

BSE (Prof. Pospíšil). 

Stanovisko vědeckého výboru veterinárního k doku-

mentům „Metodický pokyn pro aplikaci hodnocení rizika 

v krmivech“ a „Seznam nebezpečí v krmných surovinách 

a doplňkových látkách“ (Doc. Herzig). 

Stanovisko k problematice reziduí prednisolonu 

u prasat (Dr. Billová). 

Účast na jednáních

21. června  2011 se konalo zasedání Koordinační sku-

piny bezpečnosti potravin (KS), kterého se zúčastnil RNDr. 

M. Machala, CSc., předseda Výboru. 

Doc. Herzig, Prof. Vorlová a Dr. Renčová se zúčastnili 

semináře „Postavení a poslání Evropského úřadu pro bez-

pečnost potravin v EU a spolupráce s nevládními organiza-

cemi“, který se uskutečnil 25. 10. 2011 na VFU Brno. 

Dr. Renčová se zúčastnila jednání EFSA „Meeting of 

the EFSA Scientific Network on Animal Health and Welfa-

re v  Parmě (Itálie) organizovaném EFSA. Dr. Machala jako 

expert EFSA se účastnil pravidelných zasedání svého pa-

nelu CONTAM a pracovní skupiny WG „Brominated flame 

retardants“. 
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III.  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
III. 1.  Spolupráce s institucemi v zahraničí

  Austrálie

Griffi  th University, Veterinary Research Institute, Nathan, Queensland, Austrálie

RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., prof. Jiri Neuzil, 

Vývoj protinádorových léčiv na bázi derivátů vitamínu E. Řešení v rámci výzkumného záměru MZE0002716202 

a GAAV KAN20050703. 

Belgie

Orgány Evropské unie.  DG: Heath and consumers, Unite G2, Brusel

Ing. Tomáš Veselý, CSc. 

SVS ČR požádala o účast na jednání SANCO – OIE aquatic diagnostic manual v rámci EFSA 

Universitet Gent
Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph. D., Dr. R. Ducatelle 

Předmětem spolupráce je výzkum salmonelových infekcí. Spolupráce je vázána na řešený projekt FOOD-

-CT-2003-505523 Salmonella-free broilers by live vaccine-induced innate resistance to colonisation and invasion 

and novel methods to eliminate vaccine and fi eld strains SUPASALVAC. 

Scientia Terrae Research Institute, St. -Katelijne-Waver
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Prof. Kris Willems. 

Spolupráce spočívá v posuzování bezpečnosti potravin z pohledu jejich kontaminace alimentárními viry v prvo-

výrobě, ve výrobních potravinářských závodech a při prodeji masa, masných výrobků, ovoce a zeleniny a příprava 

společných publikací v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne 

Viruses in European Food Supply Chains). 

 Dánsko

Danish Technical University, Kodaň, kontakntí osoba Dr. Soren Aabo

Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph. D. 

Účast na jedná v rámci projektu Safe Organic. 

EURL for fi sh diseases, Kodaň

Workshop in Surveillance and epidemiology of Aquatic Animal diseases

Ing. Tomáš Veselý, CSc. 
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Finsko

National Veterinary and Food Research Institute – EELA, Helsinki
Ing. Tomáš Veselý, CSc., Hannele Tapiovaara, Riikka Holopainen. 

Předmětem činnosti je srovnání rozdílu genomu izolátu rodu Ranavirus. Grant je ukončen, spolupráce pokračuje 

v rámci NRL. 

Department of Food Hygiene and Environmental Health, Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Helsinki
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Leena Maunula, Prof. Carl-Henrik von Bonsdorff . 

Společný vývoj metod pro detekci alimentárních virů v salátech a drobném ovoci a příprava společných publikací 

v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food 

Supply Chains). 

Francie

LSI, Laboratoire Service International, Lissieu
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Mgr. Petr Králík, Ph.D., Mgr. Iva Slaná, Ph.D., Dr. Damien MAGNEE, Dr. Éric Sellal. 

Příprava licenční smlouvy k mezinárodnímu patentu č. EP2009118 (Application No. 08 446 007. 5 – 2402, Method 

of detection and quantifi cation of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis by real time polymerase 

chain reaction) a spolupráce v oblasti vývoje diagnostických testů pro detekci mykobakterií pomocí molekulárně 

biologických metod. 

Danish Veterinary Institute, Aarhus

Ing. Tomáš Veselý, CSc., Niels Lorenzen

Předmětem činnosti je výzkum challenge na kaprech v souvislosti s SVC. Spolupráce je vázána na řešený projekt 

FOOD-CT-2005-007103 Improved immunity of aquacultured animals, IMAQUANIM. 

European Community Reference Laboratory for Fish Disease, Aarhus

Ing. Tomáš Veselý, CSc.,  N. J. Olesen

Trvalá spolupráce Národní referenční laboratoře pro virové choroby ryb, každoroční kruhové

testy EU, příprava všeobecných, epidemiologických a diagnostických dat za ČR pro EU, výměna reagencií a izolátů. 

The Royal Veterinary and Agricultural University, Dept. of Food Science, Food Microbiology, 

Copenhagen, Denmark, 

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., prof. Mogens Jakobsen

Předmětem činnosti je vývoj diagnostických metod pro studium kontaminace potravin

živočišného původu Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Spolupráce je vázána na řešený projekt „Con-

trol and prevention of emerging and future pathogens at cellular and molecular level throughout the food chain“. 

PathogenCombat. Integrated Project. Framework VI Programme. EC Brussels, FOOD-CT-2005-007081. 
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SEPPIC, Société d’Exploitation de Produits pour l’Industrie Chimique, 

MVDr. Martin Faldyna, Ph. D., Sebastien Deville, Scientifi c Marketing, Vaccine & injectable Business Unit. 

Testování účinnosti adjuvancií pro veterinární užití. 

S. A. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LESAFFRE Ltd. 
59706 Marq-en-Baroeul, 137 Rue Gabriel Peri – BP, 3029, France, 

Dr. Eric Auclair, R&D director of Feed Additives group

MVDr. Martin Faldyna, Ph. D. Testování účinků krmných přídavků pro veterinární užití. 

Itálie

Universita degli Studi di Firenze, Florencie, Itálie

RNDr. Miroslav Machala, CSc., Prof. Meacci

Přemětem spolupráce jsou společné experimenty vedoucí k zavedení nových metodik analýzy sfi ngolipidů a ke 

společné vědecké publikaci.  

EFSA European Food Safety Authority, Parma, Itálie

RNDr. Miroslav Machala, CSc.,

Účast na pravidelných zasedáním členů panelu CONTAM a vytváření společných publikací (tzv. scientifi c opinions) 

týkajících se expozic, toxikologie a hodnocení rizika aktuálních chemických kontaminantů potravin. 

EFSA AHAW Scientifi c Network meeting, Parma, Itálie

MVDr. Eva Renčová,Ph. D. 

Jednání se týkají zdraví a pohody zvířat ve vztahu k bezpečnosti potravin. 

Istituto Superiore di Sanitá, Řím, Itálie

MVDr. Zuzana Šrámková-Zajacová

Workshop NRL. Předmětem činnosti je unifi kace metod používaných k detekci vero cytotoxigenních  Escherichia 

coli (VTEC) v potravinách, vyhodnocení mezilaboratorních studií a předání informací EU RL a NRL EU o nových 

zkušenostech a poznatcích o VTEC. 

Chorvatsko

Danmarks Tekniske Universitet,Split

Ing. Tomáš Veselý, CSc., MVDr. Dagmar Pokorová

Jednání participantů připravovaného projektu EU a dalších účastníků z celkem 29 pracovišť.  

 Israel

Ministry of agriculture and rural development
Dept. of Fisheries and Aquaculture, Aquaculture Research station Dor, Hof Carmel. 

Ing. Tomáš Veselý, CSc., A. Perelberg - spolupráce na problematice KHV. 
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 Instituto Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie - IZS-VE, Padova

Ing. Tomáš Veselý, CSc., Giuseppe Bovo Lucia Sgrò

Předmětem činnosti jsou imunohistochemické metody pro průkaz iridovirů. Spolupráce je vázaná na řešený 

projekt SSPE-CT-2005-006459 Risk assessment of new and emerging systemic iridoviral diseases for European fi sh 

and aquatic ecosystems. 

Department of Veterinary Public Health and Food Safety, Istituto Superiore di Sanità, Rome

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Prof. Franco Maria Ruggeri, Dr. Ilaria Di Bartolo. 

Spolupráce v oblasti vývoje metod pro detekci alimentárních virů u prasat a ve vepřovém mase a výrobcích a pří-

prava společných publikací v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne 

Viruses in European Food Supply Chains). 

Department of Veterinary Medical Sciences, University of Bologna, Ozzano Emilia, Bologna

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Fabio Ostanello. 

Spolupráce v oblasti vývoje metod pro detekci alimentárních virů u prasat a ve vepřovém mase a výrobcích a pří-

prava společných publikací v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne 

Viruses in European Food Supply Chains). 

Kypr

Cyprus Veterinary Services, Nicosia

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Maria Liapi. 

Předmětem spolupráce je výzkum v oblasti paratuberkulózy u domácích a divokých přežvýkavců a příprava 

publikací v rámci vyřešeného projektu AEIFO 1104/02 (Study on paratuberculosis in correlation with the food, the 

animal health and the environment). 

Maďarsko

Veterinary Medical Research Institute, Budapešť

Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph. D., Dr. B. Nagy

Předmětem činnosti je výzkum salmonelových infekcí. Spolupráce je vázána na řešený projekt FOOD-

-CT-2003-505523 Salmonella-free broilers by live vaccine-induced innate resistance to colonisation and invasion 

and novel methods to eliminate vaccine and fi eld strains SUPASALVAC. 

Německo

Friedrich Loeffl  er Institute- FLI, Federal Reasearch Centre for Virus Diseases of Animals Institute for 
Infectiology. 
Ing. Tomáš Veselý, CSc., Insel Riems, Sven Bergmann. Předmětem činnosti je použití molekulárních metod 

pro detekci iridovirů ve vzorcích po experimentálních infekcích. Spolupráce je vázána na řešený projekt SSPE-

-CT-2005-006459 Risk assessment of new and emerging systemic iridoviral diseases for European fi sh and aquatic 

ecosystems. 
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Nizozemí

IRAS, University of Utrecht
RNDr. Miroslav Machala, CSc.,

Účast na jednání v rámci mezinárodního projektu SYSTEQ (7th Framework programme). 

ID-Lelystad, Institute for Animal Science and Health, Lelystad, Netherlands

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Douwe Bakker

Předmětem činnosti je vývoj nových kultivačních metod pro průkaz původce paratuberkulózy. Spolupráce 

byla navázána společným řešením grantu: Development of improved tools for detection of paratuberculosis in 

livestock, M. avium subsp. paratuberculosis in food and for the assessment of the risk of human exposure. FP6-

-2004-FOOD-3B-023106. STREP - Akronym: ParaTBTools. 

Institute for Environmental Studies, Free University, Amsterdam, The Netherlands,

RNDr. Miroslav Machala, CSc., Dr. Timo Hamers

Předmětem činnosti jsou antagonistické účinky PCB na aktivaci Ah receptoru. Spolupráce byla vázána na řešený 

projekt EC 6th Framework programme in “FOOD QUALITY AND SAFETY” Contract-No. FOOD-CT-2005-022923: 

Assessing the Toxicity and Hazard of Non-dioxin-like PCBs Present in Food, nyní pokračuje formou společných 

vědeckých publikací. 

Wageningen University
Ing. Tomáš Veselý, CSc., G. Wiegertjes  

Předmětem činnosti je výzkum exprese genů v souvislosti s SVC. Spolupráce na projektu FOOD-CT-2005-007103 

Improved immunity of aquacultured animals IMAQUANIM. Projekt je ukončen, probíhají jednání před podpisy 

TargetFish (7. rámcový program).

Institute for Viral Diseases, Jena

Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph. D., Dr. U. Methner

Předmětem činnosti je výzkum salmonelových infekcí. Spolupráce je vázána na řešený projektFOOD-

-CT-2003-505523 Salmonella-free broilers by live vaccine-induced innate resistance to colonisation and invasion 

and novel methods to eliminate vaccine and fi eld strains SUPASALVAC. 

Centre for Environmental Research Leipzig-Halle, Zentrum für Umweltforschung - UFZ 
RNDr. Miroslav Machala, CSc., Dr. W. Brack

Předmětem spolupráce je analýza kontaminace sedimentů pomocí eff ect-directed fractionation (EDA). Spoluprá-

ce je vázána na řešený projekt EC 6th Framework programme in “Sustainable Development, Global Change and 

Ecosystems” (Contract-No. 511237 (GOCE): Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key 

Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, nyní pokračuje formou společných vědeckých 

publikací. 

Research Center Borstel, Germany

Dr. Milan Fránek, DrSc., Dr. A. Frey. Předmětem spolupráce je výzkum detekčních systémů s použitím vysoce afi nit-

ních protilátek. Spolupráce je realizována v rámci řešení  výzkumného záměru MZE0002716202. 
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 Polsko

State Veterinary Institute in Pulawy
Ing. Tomáš Veselý, CSc., Jerzy Antychovicz 

Spolupráce Národních referenčních laboratoří v identifi kacích virových agens u ryb. 

National Veterinary Research Institute, Puławy
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Artur Rzezutka, Iwona Kozyra. 

Spolupráce v oblasti vývoje metod pro detekci alimentárních virů a protozoí v salátech, drobném ovoci, povrchové 

vodě a dalších matricích a příprava společných publikací v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monito-

ring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains). 

Rakousko

Max F. Perutz Laboratories, Department of Chromosome Biology, University of Vienna
MVDr. Maritn Anger, CSc.,  Dr. Juraj Gregan

Problematika segregace chromozomů v meióze u kvasinek a savců, příprava společných grantových projektů. 

University of Veterinary Medicine Vienna
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Johannes Lorenz Khol, Prof. Martin Wagner. 

Spolupráce a příprava publikací v oblasti vývoje metod pro detekci původce paratuberkulózy v mléce, séru, ejaku-

látu a trusu skotu v rámci výzkumného záměru MZE0002716202. 

ID-Lelystad, Institute for Animal Science and Health, Lelystad

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Douwe Bakker. 

Předmětem činnosti je příprava kruhových testů pro posouzení metod pro průkaz původce paratuberkulózy v růz-

ných matricích a příprava publikací v rámci vyřešeného projektu ParaTBTools FP6-2004-FOOD-3B-023106 (Develo-

pment of improved tools for detection of paratuberculosis in livestock, M. avium subsp. paratuberculosis in food 

and for the assessment of the risk of human exposure). 

Wageningen University Research, Lelystad

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., W. Van der Poel. 

Spolupráce je zaměřena na vývoj a validaci metod pro detekci a kvantifi kaci významných alimentárních virů v rám-

ci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply 

Chains). 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven,

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Katharina Verhaelen, Dr. Saskia Rutjes, Prof. Anna Maria de Roda Husman

Předmětem spolupráce je analýza epidemiologických údajů týkajících se alimentárních virů se zoonotickým po-

tenciálem a příprava společných publikací v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control 

of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains). 
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Rusko

The Institute of Immunology,  Novosibirsk

RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. 

Příprava projektu v rámci Immunological network.  

Řecko

University of Patras
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. P. Kokkinos , Dr. A. Vantarakis. 

Spolupráce v oblasti vývoje metod detekce původců mykobakteriálních infekcí u přežvýkavců a alimentárních virů 

v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food 

Supply Chains). 

  Slovensko

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

RNDr. Miroslav Machala, CSc., Dr. Alena Gábelová. 

Studium efektů genotoxických kontaminantů životního prostředí v modelových systémech in vitro. Spolupráce 

v rámci řešení výzkumného záměru MZE0002716202. 

Virologický ústav SAV, Bratislava

RNDr. Miroslav Machala, CSc., Dr. Juraj Kopáček. 

Vědecká spolupráce v oblasti studia regulace transkripčních faktorů HIF-1 a AhR významných z hlediska chemické 

karcinogeneze a endokrinní disrupce. Řešení v rámci výzkumného záměru MZE0002716202. 

Spojené Arabské Emiráty

United Arab Emirates University, Faculty of Food and Agriculture, Department of Food Science, 

Dr. Milan Fránek, DrSc., Prof. Afaf Kamal-Eldin. 

Předmětem činnosti je vývoj ELISA metod v rámci řešení projektu “ELISA of alkylresorcinols as biomarkers of who-

legrain wheat and rye intake”. Projekt je fi nancován Sweedish Research Council FORMAS (contract: 2008-551). 

  

Spojené státy americké

Abraxis LLC, Warminster, PA, USA
Dr. Milan Fránek, DrSc., Fernando Rubio. Předmětem činnosti je vývoj rychlých screeningových metod pro 

stanovení akrylamidu v potravinách a jejich komercionalizace. Spolupráce je realizována na bázi “Letter of intent”, 

projektu AdmireVet č. CZ. 1. 05/2. 1. 00/01. 0006-ED00060101 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a kontraktů uzavřených mezi VÚVeL Brno a Abraxis LLC. 
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Srbsko

Scientifi c Veterinary Institute “Novi Sad”
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Tamas Petrovic, Prof. Sava Lazic. 

Vývoj metod pro detekci alimentárních virů a jejich využití v monitoringu ve vybraných zemích EU a zemích asoci-

ovaných, příprava společných publikací v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of 

Foodborne Viruses in European Food Supply Chains). 

    Španělsko

University of Barcelona
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Prof. Rosina Gironés. 

v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food 

Supply Chains). 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Junta de Castilla y León, Valladolid
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., D. Rodriguez-Lazaro. 

Spolupráce v oblasti vývoje metod detekce alimentárních virů a příprava společných publikací v rámci projektu 

VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains). 

Švédsko

Environmental Chemistry, Umeå University, Umeå, Sweden
RNDr. Miroslav Machala, CSc., Dr. Patrik Andersson. Předmětem činnosti jsou QSAR analýzy účinků PCB v in vitro 

testech. Spolupráce je vázána na řešený projekt EC 6th Framework programme in “ FOOD QUALITY AND SAFETY” 

(Contract-No. FOOD-CT-2005-022923): Assessing the Toxicity and Hazard of Non-dioxin-like PCBs Present in Food, 

nyní pokračuje formou společných vědeckých publikací. 

    

Louisiana State University, USA
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Baton Rouge,LA, Dr. Brian Salvatore. 

Vývoj protinádorových léčiv na bázi derivátů vitamínu E. Řešení v rámci výzkumného záměru MZE0002716202 

a KAN20050703. 

National heart, lung and Blood Institute, National Institutes of Health, USA, 
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Prof. A. John Barrett, the president of American Society for Blood and Marrow 

Transplantation, Vývoj peptidové protinádorové vakcíny. MZE0002716202 a GAČR Nanoliposomes P304/10/1951. 

University of Iowa, Department of Occupational and Environmental Health, Iowa City, USA
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Dr. Hans-Joachim Lehmler, Ph. D. 

Vývoj biokompatibilních surfaktantů pro přípravu nano a mikročásticových supramolekulárních struktur jako nosi-

čů cílení léčiv a konstrukci vakcín. MZE0002716202, GAČR Nanoliposomes P304/10/1951 a GAAV KAN20050703. 
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Sweedish university of Agricultural Sciences, Uppsala, Department of food Science
Dr. Milan Fránek, DrSc., Dr. Afaf Kamal-Eldin. Předmětem činnosti je vývoj ELISA metod v rámci řešení 

projektu “ELISA of alkylresorcinols as biomarkers of wholegrain wheat and rye intake”. Projekt je fi nancován Swee-

dish Research Council FORMAS (contract: 2008-551). 

Velká Británie a Skotsko

Imperial College
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Prof. Andrew Miller. 

Vývoj liposomálních vektorů pro genetické vakcíny. Řešení v rámci výzkumného záměru MZE0002716202. 

King´s College, London UK. 
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Prof. Andrew D. Miller, 

Spolupráce v rámci nového projektu OPVK (UP Olomouc, VUVeL-Turánek). 

University of Nottingham Sutton Bonington Campus Loughborough LE12 5RD UK, School of Veterinary 
Medicine and Science
Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph. D. Dr. P. A. Barrow. Předmětem činnosti je výzkum salmonelových infekcí. Spolupráce 

je vázána na řešený projekt FOOD-CT-2003-505523 Salmonella-free broilers by live vaccine-induced innate resi-

stance to colonisation and invasion and novel methods to eliminate vaccine and fi eld strains SUPASALVAC. 

Division of Food Sciences, School of Biosciences, University of Nottingham, Leicestershire
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. George Botsaris, Prof. Catherine Rees. 

Společným zaměřením výzkumu je vývoj metod pro detekci původce paratuberkulózy v mléce a v mléčných vý-

robcích a příprava publikací v rámci vyřešeného projektu AEIFO 1104/02 (Study on paratuberculosis in correlation 

with the food, the animal health and the environment). 

Central Science Laboratory, York
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Dr. Nigel Cook, Dr. Martin D’Agostino. 

Předmětem činnosti je zavádění nových metod diagnosticky, jejich využití při monitoringu virů šířících se potra-

vinami a příprava publikací v rámci projektu VITAL, KBBE 213178 (Integrated Monitoring and Control of Foodborne 

Viruses in European Food Supply Chains). 

Jižní Afrika

Evolutionary Genomics Group, Department of Botany and Zoology, University of Stellenbosch, Private 
Bag X1, Matieland 7602, Stellenbosch, South Africa, TERENCE J. ROBINSON, 

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. -spolupráce a společné publikace v karyotypové evoluci Bovidae

III. 1. 1. CENTAUR
„Centaur global network“ je systém poskytování od-

borných elektronických informací v oblastech biomedical 

technology, epidemiology a food safety. Je zaměřen na 

rychlé informace, aktuální zprávy a reporty s využitím zdro-

jů mezinárodních orghanizací (FAO, WHO, OIE). Hlavním 

editorem je prof. MVDr. Karel Hruška, CSc., přispěvovate-

li jsou další významní vědečtí pracovníci z různých zemí. 

Centaur je distribuován cca 1000 zájemcům do 85 zemí 

světa. 
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III. 2.  Členství v mezinárodních organizacích

Kolektivní členství

European Culture Collections´Organization - ECCO 
(Sbírka zoopatogenních mikroorganismů). 

Organizace evropských sbírek kultur - výměna 

informací o evropských sbírkách a kmenech mik-

roorganismů, výměna katalogů, výměna informací 

na pracovních konferencích konaných každoročně, 

informace o sbírkách. 

European Commission v Bruselu

Zařazeni v seznamu nominovaných zástupců MZe 

v pracovních orgánech Evropské komise, Rady EU 

a EFSA - pracovní skupina pro OIE – koordinace 

a zdraví vodních živočichů. 

World Federation for Culture Collections - WFCC  

(Sbírka zoopatogenních mikroorganismů). 

Světová federace sbírek kultur - výměna informací, 

poskytování údajů o sbírkách ve světě, informová-

ní prostřednictvím WFCC Newsletter, přístup do 

databáze World Data Centre for Microorganisms, 

informace o pořádaných konferencích. 

Individuální členství

American Society for Microbiology - ASM  Americká 
mikrobiologická společnost

(doc. Rychlík). Přistup k 12 časopisům vydávaných 

ASM, sleva registračních poplatků na konference 

pořádané ASM, sleva při publikační činnosti. 

Association Européenne de Transfert Embryonnaire - 
A. E. T. E. 

(Ing. Machatková, Ing. Ješeta, Dr. Knitlová).  

Aktivní účast na každoročním zasedání. 

European Association of Fish Pathologists - Evropská 
asociace rybích patologů

(Ing. Veselý, Dr. Pokorová)

•	 Bulletin of the EAFP s nejnovějšími poznatky v rámci 

problematiky

•	 účast na konferencích, prezentace výsledků

•	 kontakty se zahraničními partnery, příprava a řešení 

mezinárodních grantů. 

European Consortium for Continuing Education in 
Advanced Meat Science and Technology (Dr. Renčová)

European Culture Collections Organization – ECCO 
Sbírka zoopatogenních mikroorganismů 

(doc. Rychlík)

European Cytogeneticists Association - Evropská 
cytogenetická asociace (prof. Rubeš)

Aktivní účast na akcích asociace, zejména na každo-

ročně pořádané evropské konferenci o cytogenetice. 

European Environmental Mutagenesis Society - EEMS
(Dr. Machala). Účast na konferencích, workshopy, 

národní konference. 

European Food Safety Authority - EFSA
(Dr. Machala). Poradenská činnost, podklady pro EU 

legislativu. 

European Food Safety Authority - EFSA Scientific 
Network for Animal Health and Welfare (AHAW)

(Dr. Renčová) Setkání 2x ročně v Parmě. Funguje jako 

poradní orgán pro AHAW panel a AHAW Unit. 

European Society of Mycobacteriology – ESM
(prof. Pavlík, ing. Kaevska, MSc. Klanicová) 

Aktivní účast na každoročních konferencích organizo-

vaných společností. 

European Society of Human Reproduction and 
Embryology 

(prof. Rubeš). Aktivní účast na akcích společnosti (pra-

videlná účast na každoročně pořádané konferenci se 

slevou pro členy) a přistup k materiálům pro členy. 
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European Society for Domestic Animal Reproduction 
- ESDAR 

(Ing. Ješeta, Ing. Machatková, Dr. Knitlová). Aktivní 

účast na výročních konferencích. 

European Veterinary Immunology Group
(prof. Toman, člen výboru za ČR). Organizace vete-

rinárních imunologů organizující výměnu vědec-

kých informací a pořádající pravidelné semináře 

a workshopy. 

European Veterinary Society for Small Animal Repro-
duction - EVSSAR

(Dr. Přinosilová) Aktivní účast na akcích společnosti 

(pravidelná účast na každoročně pořádané konfe-

renci se slevou pro členy) a přistup k materiálům pro 

členy. 

International Association for Food Protection - IAFP - 
Mezinárodní asociace pro bezpečnost potravin 

(Dr. Renčová, Mgr. Krčmář) 

Organizace organizuje každoroční setkání odborní-

ků z celého světa pracujících v oblasti bezpečnosti 

potravin. Aktivní účast na akcích asociace, předplat-

né časopisů Dairy, Food and Enviromental Sanitation 

a Journal of Food Protection, přístup na domácí 

stránku organizace. 

International A  ssociation for P aratuberculo-
sis - Mezinárodní společnost pro paratuberkulózu 
(prof. Pavlík)

Aktivní účast na akcích asociace (pravidelná účast 

na jednou za dva až tři roky pořádané celosvětové 

konferenci), předplatné časopisu „The Paratubercu-

losis Newsletter“ a přístup k materiálům pro členy na 

web strance IAP. 

International Association for Paratuberculosis - Mezi-
národní společnost pro paratuberkulózu 

(prof. Pavlík, viceprezident). Aktivní účast na akcích 

asociace (pravidelná účast na jednou za dva až tři 

roky pořádané celosvětové konferenci), přistup k ma-

teriálům pro členy na domácí stránce IAP a k časopi-

su „The Paratuberculosis Newsletter“. 

International Society of Animal Genetics – (Dr. Matia-
šovic), sídlo společnosti A ndré Eggen,

Secretary ISA G, GABI - G2B, INRA , Domaine de 

Vilvert, 78350 JOUY -EN -JOSAS F rance,předplatné 

časopisu Animal Genetics. 

The American society of Human Genetics - AJH G
(Prof. Rubeš). 

World Association of Wildlife Veterinarians - Světová 
asociace veterinárních lékařů zabývajících se divoký-
mi zvířaty

(prof. Pavlík) 

Aktivní účast na akcích asociace (pravidelná účast 

na jednou za dva až tři roky pořádané celosvětové 

konferenci), předplatné časopisu „WAWV Newsletter“. 

World Federation for Culture Collections – WFCC - 
Sbírka zoopatogenních mikroorganismů

(doc. Rychlík)
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III. 3.   Mezinárodní akce pořádané VÚVeL 

Seminar on Field Flow Fractionation and Nanopipo-
somal-based drugs

18. 4. 2011, místo konání: VÚVeL Brno

Organizátor: RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. 

Department of Toxicology, Pharmacology and Im-

munotherapy, VÚVeL Brno

Meeting of working group for brominated flame re-
tardants (WGBFRs)

24. -26. 10. 2011, místo konání: Mikulov

Organizátor: RNDr. Miroslav Machala, CSc. 

Department of Toxicology, Pharmacology and Im-

munotherapy, VÚVeL Brno

Annual conference on cancer immunotherapy and 
vaccination

9. 11. 2011 místo konání: Mikulov

RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., předseda ČSGBT

R. Lukáč, J. Gajdziok, H. Landová, J. Mašek, J. Vysloužil, 

J. Jelínek, Š. Koudelka, M. Krmenčíková, M. Křupka, M. 

Matúšková, J. Suchanová

10. - 11. 11. 2011 Mikulov

Daniel J. Powell, Jr., Rüdiger Sorg, Thomas Felzmann, 

Elena Yakushenko, Virgil Schijns, Kingston Mills, Volker 

Ehemann, Shimon Slavin, Yann Godfrin, Alain Berrebi, 

Pavol Kudela, Marius Strioga

Organizátor: RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. 

III. 4 .  Zahraniční studenti

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. spolu-

pracuje dlouhodobě s mezinárodní studentskou asociací 

The International Association for the Exchange of Students 

for Technical Experience (IAESTE). Pobyt zahraničních stu-

dentů na VÚVeL, kromě vlastního přínosu pro příslušné 

oddělení a prohloubení zahraničních vztahů, umožňuje 

českým studentům z různých univerzit absolvovat obdob-

né stáže v zahraničí. Během posledních 10 let pracovali na 

VÚVeL celkem 44 studenti z 28 zemí, v celkové délce cca 

1 400 týdnů (26,8 let).  

V roce 2011 absolvovali dlouhodobé pobyty:

Zrinka Oreskovic, Chorvatsko
odd. Imunologie; 19. 7. 2010 – 17. 1. 2011

Jmenovana v ramci IAESTE pobytu detekovala po-

moci molekularně-biologických metod (microarray 

a qRT-PCR) expresi genů spojenych s odpovědí 

prasečich a psich buněk na infekci. Mezi sledovanými 

parametry byla exprese genů pro chemokiny a pro 

proteiny spojené s buněčnou smrti. 

Durdica Maroševič, Chorvatsko
odd. Bezpečnost potravin a krmiv; 29. 8. 2011 – 31. 12. 

2012 

Jmenovaná se v rámci IAESTE pobytu  věnuje mikro-

biologii a molekulární biologii
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SEMINÁŘ – „Inovační vouchery”
30. 3. 2011,  

přednášející: Jindřich Weiss, Jihomoravské inovační 

centrum, Brno

SEMINÁŘ – „Základy mnohobarevné digitální 
cytometrie”

22. 4. 2011, 

přednášející: RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D., MBÚ AV ČR 

organizátor: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. 

SEMINÁŘ – „Ukázka vyhodnocení dat digitální 
cytometrie”

27. 4. 2011,  

přednášející: RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D., MBÚ AV ČR 

organizátor: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. 

KONFERENCE – „Péče o  vysokou úroveň repro-
dukčního procesu hospodářských zvířat”

30. 9. 2011,  

přednášející: prof. Věžník, prof. Máchal, Dr. Bažant, 

prof. Smola, Ing. Aust, Ing. Rozkot, doc. Čeřovský, Ing. 

Bazala, prof. Rubeš, doc. Doležel, Ing. Ješeta, Mgr. 

Baxa, Dr. Přinosilová.  

Současná prezentace firem: Nikon, s. r. o., Hema 

Malšice, s. r. o., Laboserv, s. r. o., Selko Praha, s. r. o. 

a Ybux, s. r. o.  

organizátor: prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc. 

a MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D. 

SEMINÁŘ – „Současnost a nové trendy v bezpečnosti 
potravin”

1. 11. 2011,  

přednášející: prof. Toman, prof. Večerek, doc. Male-

na, Dr. Machala, prof. Steinhauserová, doc. Steinhau-

ser, prof. Vorlová, prof. Pavlík, prof. Koudela,  

organizátor: prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., 

VÚVeL Brno a prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc, VÚVeL Brno

IV.  Semináře a kurzy pořádané  VÚVeL 

Semináře pořádané v rámci projektu ADMIREVET

Molekulární detekce atypických mykobakterií
17. 2. 2011  

Michal Slaný 

24. 2. 2011  

Petra Vašíčková

Markovova choroba, současný stav: epidemiologie, 
vakcíny a poznávání záhad patogenezy

3. 3. 2011  

Dr. Vladimír Zelník, Virologický ústav SAV, Bratislava

Vliv dietetických postupů v prevenci enterálních one-
mocnění selat

10. 3. 2011  

Hana Vondrušková

Vesikuloviry ryb a jejich noví přirození rybí hostitelé
31. 3. 2011  

Monika Vicenová

Aleutian mink disease, current status of control 
measures

7. 4. 2011  

Arnost Cepica, DVM, PhD, Department of Pathology 

and Microbiology Atlantic Veterinary College Univer-

sity of Prince Edward Island, Canada

Produkce a charakterizace protilátek proti alkylresor-
cinolům (v případě přijetí do PhD studia a v pořadí až 
na konci)

14. 4. 2011  

Roxana Wierzbicka

Infekce gnothobiotických selat enteroagregatívnymi 
E. coli

21. 4. 2011  

Zuzana Zajacová

Pasívní přenos imunity z prasnice na selata
28. 4. 2011  

Karolína Babíčková
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Význam ostrovu patogenity SPI-1 u  salmonel pro in-
terakce s prasečími makrofágy

5. 5. 2011  

Jiří Volf

Distribuce a charakterizace gram-pozitvnich koku re-
zistentnich na erythromycin u hospodarskych zvirat

12. 5. 2011  

Zoran Jaglič

Molekulární detekce nově se objevujících enterálních 
virů u prasat

19. 5. 2011  

Lucie Dufková

Imunoanalytické metody založené na monoklonál-
ních protilátkách, fágových peptidech a PCR

26. 5. 2011  

Luděk Eyer

DsbA esenciální faktor virulence mikroba Francisella 
tularensis

9. 6. 2011  

Prof. Jiří Stulík

Verotoxigenní Escherichia coli
30. 6. 2011  

Pavel Alexa

Virus západonilské horečky
8. 9. 2011  

Prof. Zdeněk Hubálek

Dvoudenní seminář Pokroky ve veterinární 
imuno logii

15. 9. 2011  

MVDr. Martin Faldyna, Ph. D. 

Detekce BVDV pomocí real-time RT-PCR
22. 9. 2011  

Věra Fichtelová

Intranazální imunizace prasat (imunizace přes slizni-
ce respiračního aparátu)

29. 9. 2011  

Kateřina Nechvátalová

Listeria monocytogenes: From sources in the envi-
ronment to human infection

Prof. Martin Wagner

Detekce Mycobacterium avium ve prostředí jako 
zdroji infekce pro zviřata a lidi

13. 10. 2011  

Marija Kaevska

Sledování životaschopnosti bakterií pomocí propidi-
um monoazidu v kombinaci s qPCR

20. 10. 2011  

Petr Králík

Epizootologie mykobakteriálních infekcí vyvolaných 
zástupci komplexu M. avium

27. 10. 2011  

Petr Kříž

Morfologie, morfogeneze BHV-1 a  jeho inhibice 
replikace 

10. 11. 2011  

Pavel Kulich

Detekce M. avium subsp. v masných výrobcích pomo-
cí real-time PCR

24. 11. 2011  

Barbora Klanicová

Toxické metabolity sinic - biologie, zdravotní a ekolo-
gická rizika

1. 12. 2011  

Doc. Luděk Bláha

Detekce patogenů kategorie A
8. 12. 2011  

Iva Kubíková

Srovnání imunitní odpovědi prasečích dendritických 
buněk a makrofágů po infekci Salmonella Typhimuri-
um in vitro

15. 12. 2011  

Kamila Kýrová

Kultivace mykobakterií
Jitka  

Makovcová
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V.  Pedagogická a vzdělávací činnost 

V. 1. Pedagogická činnost pro vysoké školy v roce 2011

Název školy

Pregraduální výchova
přednášky

celkový počet hodin

Pregraduální výchova
cvičení

celkový počet hodin

Postgraduální výchova
celkový počet

hodin

VFU Brno 220 514

Medelova zemědělská 
a lesnická univerzita Brno

4 6 10

Masarykova univerzita Brno 52 6 106

V. 2. Vedení postgraduálních studentů 

Jméno školitele
specialisty PGS prezenční forma

PGS  
kombinovaná forma IASTE

MVDr. Martin Faldyna, Ph. D. 3 2 1

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. 4

MVDr. Martin Anger, CSc. 4

MVDr. Ján Matiašovic, Ph. D. 1

MVDr. Pavel Alexa, CSc. 1

Ing. Marie Machatková, CSc. 2

Ing. Michal Ješeta, Ph. D. 2

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 6 5

Ing. Martina Trčková, Ph. D. 1

RNDr. Jana Prodělalová, Ph. D. 1 1

MVDr. Zoran Jaglič, 1

RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. 6

Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph. D. 5
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 RNDr. Michal Slaný Ph. D., 
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, obor: Lékař-

ská biologie, odd. Bezpečnosti potravin a krmiv, ško-

litel: MUDr. Tomáš Freiberger, Ph. D., Téma disertační 

práce: Využití metod molekulární biologie při detekci 

bakterií v biologických materiálech.  

Obhájeno 15. 4. 2011. 

Mgr. Petra Vašíčková Ph. D., 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta 

veterinární hygieny a ekologie, obor: Veterinární 

ekologie, odd. Bezpečnosti potravin a krmiv, školitel: 

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., školitel specialista: Mgr. 

Petr Králík, Ph.D. Téma disertační práce: Detekce, 

kvantifikace a genotypizace viru hepatitidy E u zvířat 

a lidí v České republice.  

Obhájeno 26. 9. 2011. 

MVDr. Petr Kříž Ph. D., 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta 

veterinárního lékařství, obor: infekčních chorob 

a epizootologie, školitel: Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., 

školitel specialista: MVDr. Alena Králová. Téma diser-

tační práce: Studium epizootologie vybraných infekcí 

zvířat vyvolaných zástupci komplexů Mycobacte-

rium tuberculosis a Mycobacterium avium v České 

republice v letech 2007 až 2010.  

Obhájeno 8. 12. 2011. 

Mgr. Soňa Kloudová-Martečíková Ph. D., 
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 

obor: Fyziologie živočichů, VÚVeL: odd. Genetika 

a reprodukce, školitel Ing. Marie Machatková, CSc. 

Téma dizertační práce: Studium funkčních vlastností 

kryokonzervovaných prasečích spermií ve vztahu 

k fertilizaci in vitro” 

Obhájeno: 15. 3. 2011 

(není zaměstnanec VÚVeL)

V. 2. 1. Úspěšně ukončení postgraduální studenti v roce 2011
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VI.  ČLENSTVÍ V KOMISÍCH A RADÁCH

Biotechnologická společnost,  člen Evropské federa-
ce biotechnologie

Dr. Milan Fránek, DrSc. - člen výboru společnosti

Česká akademie zemědělských věd
Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. - předseda odboru 

veterinárního lékařství 

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. - člen 

Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. - člen 

MVDr. Martin Faldyna, Ph. D. - člen

Česká imunologická společnost
Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., MVDr. Martin 

Faldyna, Ph. D., MVDr. Ján Matiašovic, Ph. D., MVDr. 

Edita Jeklová, Ph. D., Mgr. Hana. Štěpánová, Ph. D., 

MVDr. Kateřina Nechvátalová, Ph. D., MVDr. Petra 

Ondráčková, Ph. D., MVDr. Josef Krejčí , RNDr. Jaroslav 

Turánek, CSc.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 

Česká parazitologická společnost
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. 

Česká společnost pro analytickou cytometrii
MVDr. Martin Faldyna, Ph. D. - člen výboru

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii
PharmDr. Josef Mašek, Mgr. Robert Lukáč – členové 

RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. – člen výboru 

Česká společnost pro lipidomiku 
PharmDr. Josef Mašek, Ing. Štěpán Koudelka, Ph. D., 

Mgr. Robert Lukáč – členové 

RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. – člen výboru 

Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů 
na nemoci prasat (CPVS) 

MVDr. Kateřina Nechvátalová, Ph. D. – členka výboru

Československá biologická společnost
Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. 

Československá mikroskopická společnost
MVDr. Martin Anger, Ph. D. 

Československá společnost mikrobiologická
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., MVDr. Josef Krejčí, RNDr. 

Ivan Rychlík, Ph. D., RNDr. Jana Prodělalová, Ph. D. 

počet členů

Vědecká rada VŠ 3

Vědecká rada,rada instituce VÚ 12

Oborová rada PGS 14

Komise VŠ 6

Redakční rada v ČR 6

Redakční rada mezinárodní 2

Komise MZe a SVS 2

Vědecký výbor veterinární 3

Členství v českých odborných společnostech 25

Členství ve výborech českých odborných společností 5

Členství v odborných zahraničních společnostech  23

Členství ve výborech  odborných zahraničních společností 1
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ODDÍL III – část ekonomická 
 a personální

Následující část výroční zprávy uceleně, vyváženě 

a komplexně informuje o ekonomickém vývoji, jednotli-

vých činnostech a hospodářském postavení Výzkumného 

ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. za uplynulý fiskální rok 

2011 tak, jak ukládá § 21 zákona o účetnictví. 

Veřejná výzkumná instituce je povinna zveřejnit 

výroční zprávu prostřednictvím jejího uložení ve sbírce 

listin rejstříku veřejných výzkumných institucí a zároveň 

prostřednictvím veřejné sítě. Jejím obsahem musí být kro-

mě dalších povinných údajů také ekonomické hodnocení 

hlavní, další a jiné činnosti. 

Hospodaření veřejné výzkumné instituce se řídí pri-

márně § 21-30 zřizovacího zákona č.  341/2005 Sb., o v. v. i. 

Životní prostor pro ekonomiku instituce vymezuje zákon 

o účetnictví a specifický ekonomický vzorec neziskové or-

ganizace je pak dán prováděcí Vyhláškou č.  504/2002 Sb. 

spolu s účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání. Legislativní 

rámec fungování v. v. i. ale upravují i další obecně platné 

předpisy jako jsou daňové zákony, obchodní zákoník, zá-

koník práce, zákon o finanční kontrole, zákon o auditorech 

a zákon o podpoře výzkumu a vývoje. 

   Součástí této výroční zprávy je též účetní závěrka, 

kterou jako nedílný celek tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztrá-

ty a Příloha k účetní závěrce. Zejména tyto základní účetní 

výkazy poskytují přehled o stávající finanční pozici naší 

instituce. 

Úvodní sekce této části Výroční zprávy náleží základ-

ním personálním údajům a informacím z oblasti pracovně-

právních vztahů s odkazem na § 21 odst. 2) písm. d) zákona 

o účetnictví č.  563/1991 Sb. 

I. Personální indexy 
Struktura zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2011

Věk Muži Ženy Celkem %

do 20 let 0 0 0 0

21 - 30 let 3 35 38 18

31 - 40 let 18 34 52 25

41 - 50 let 17 32 49 24

51 - 60 let 18 29 47 23

61 let a více 11 9 20 10

Celkem 67 139 206 100

% 33 67 100  

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zaměstnaneckou strukturu evidenčního počtu fyzických osob ústavu tvoří převážně 

ženy, a to ze 67 %, což je již dlouhodobý trend VÚVeL. Muži jsou v menšině, jejich procentuální zastoupení je 33 % z celkového počtu. 



V Ý Z K U M N Ý  Ú S T A V  V E T E R I N Á R N Í H O  L É K A Ř S T V Í  v .  v .  i .

s t r a n a  6 9 .

0

5

10

15

20

25

30

35

21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 +

0

20

40

60

80

100

základní vyučen střední 
odborné

úplné střední úplné střední
odborné

vyšší
odborné

vysokoškolské

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2011

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %

základní 1 5 6 3

vyučen 8 6 14 7

střední odborné 3 8 11 5

úplné střední 2 11 13 6

úplné střední odborné 9 19 28 14

vyšší odborné 0 0 0 0

vysokoškolské 44 90 134 65

Celkem 67 139 206 100

Co se týče úrovně vzdělání, tak jednoznačně převládají zaměstnanci s vysokoškolským titulem, a to 65 % z celkového počtu 

fyzicky evidovaných osob k datu 31. 12. 2011. Významné zastoupení mají také pracovníci s dokončeným úplným středním odbor-

ným vzděláním. Další kategorie jsou vcelku rovnoměrně zastoupeny. 
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I. 1.  Průměrná hrubá mzda zaměstnance za rok 2011

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance Vý-

zkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. dosáhla 

v roce 2011 částky 26  493,- Kč, což je oproti roku před-

chozímu cca o 1 465,- Kč měsíčně méně.  Meziročně tedy 

její výše poklesla o 5,24 %. Avšak vzhledem k tomu, že 

celostátně vykázaná nominální hodnota průměrné mzdy 

za rok 2011 zveřejněná na stránkách Českého statistického 

úřadu dne 9. 3. 2012 činila 24 319,- Kč, lze konstatovat, že 

průměrná mzda ústavu v uplynulém roce stále převyšova-

la průměrnou mzdu v celé České republice o 8,93 %. 

Ukazatel průměrné hrubé mzdy je vypočítán jako 

aritmetický průměr (nejedná se tedy o mzdu jednoho 

zaměstnance) a představuje podíl mzdových prostřed-

ků zúčtovaných k výplatě včetně odměn, náhrady mezd 

a včetně příplatků za přesčas připadající na jednoho za-

městnance průměrného evidenčního počtu. Z hrubé 

mzdy jsou odvedeny příslušné částky na povinné zákon-

né zdravotní a sociální pojištění, zálohy na daně z příjmu 

a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. 

Po odečtení všech těchto odvodů je zaměstnanci vypláce-

na čistá mzda. Do výpočtu průměrné hrubé mzdy nebylo 

zahrnuto odstupné ani ostatní osobní náklady, tj. náklady 

vyplacené na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody 

o pracovní činnosti). 

Průměrná hrubá měsíční mzda 26 493 Kč

I. 2.  Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů  
zaměstnanců v roce 2011

Nástupy a odchody Počet

nástupy 11

odchody 16

V průběhu roku 2011 nastoupilo do Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 11 nových zaměstnanců. Pracovní 

poměr naopak ukončilo 16 pracovníků. 

I. 3.  Doba trvání pracovního poměru zaměstnanců 
- stav k 31. 12. 2011

Doba trvání pracovního poměru Počet %

do 5 let 91 44

do 10 let 36 17

do 15 let 25 12

do 20 let 22 11

nad 20 let 32 16

Celkem 206 100

Z uvedených personálních dat je zřejmé, že v evidenčním stavu převládají zaměstnanci s dobou trvání pracovního poměru 

do 5 let. V navazujících časových intervalech lze říct, že rozložení počtu osob má rovnoměrnou tendenci. 
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I. 4.  Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011

 Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 206

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 175,48

Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje osoby 

v pracovním poměru k zaměstnavateli. Celkový evidenční 

počet se oproti předchozímu roku zvýšil o 5 pracovníků. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
přepočtený je přepočtem průměrného evidenčního po-

čtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich 

pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (pl-

nou) pracovní dobu. Ve srovnání s rokem minulým se tento 

počet snížil cca o 3 přepočtené úvazky. 

I. 5.  Rozdělení zaměstnanců podle kategorie práce  
- stav k 31. 12. 2011

Kategorie práce Počet zaměstnanců %

kategorie 1 28 14

kategorie 2 60 29

kategorie 3 118 57

kategorie 4 0 0

Celkem 206 100

V rámci BOZP je ve VÚVeL dodržován zákonem sta-

novený systém kategorizace prací, tj. způsob hodnocení 

jednotlivých prací z hlediska jejich vlivu na zdraví člově-

ka. Všichni zaměstnanci jsou tak podle vykonávané 

práce a  faktorů pracovních podmínek zařazeni do 
jedné ze 4 kategorií práce. Kategorizace prací vyjadřuje 

souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory 

rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních 

kategorie 2 kategorie 3

kategorie 1
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podmínek. Základním podkladem pro zařazení prací do 

kategorií je hodnocení zdravotních rizik. Dle vyhlášky Mi-

nisterstva zdravotnictví ČR 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hod-

noty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologic-

kých expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbes-

tem a biologickými činiteli, se posuzuje výskyt a míra 

působení rizikových faktorů vyskytujících se v pracovním 

prostředí. V případě práce spojené s expozicí několika 

faktorů, se stanoví kategorie práce dle nejméně příznivě 

hodnoceného faktoru. 

Výsledky kategorizace prací slouží jako objektivní 

podklad pro stanovení opatření k ochraně zdraví zaměst-

nanců VÚVeL při práci a k omezení rizik možného poško-

zení zdraví. Jedná se především o stanovení minimální 

náplně a četnosti preventivních lékařských prohlídek na 

základě vyjádření KHS a ve spolupráci se zařízením závodní 

preventivní péče, ke stanovení dalších opatření k ochraně 

zdraví při práci a k určení vhodných osobních ochranných 

pracovních prostředků. 

Ve smyslu § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se práce 

podle míry výskytu faktorů a jejich rizikovosti pro zdraví 

zařazují do těchto  kategorií:

•	 kategorie první - práce, při nichž podle současné-

ho poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na 

zdraví;

•	 kategorie druhá - práce, při nichž podle současné 

úrovně poznání lze očekávat jejich ne příznivý vliv na 

zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, 

tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygie-

nické limity faktorů stanovené zvláštními právními 

předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich za-

řazení do kategorie druhé dle přílohy č. 1 k vyhlášce; 

•	 kategorie třetí – u těchto prací jsou překračovány 

hygienické limity faktorů stanovené zvláštními práv-

ními předpisy, a práce naplňující další kritéria pro 

zařazení do kategorie 3 dle přílohy č. 1 k vyhlášce, 

přičemž expozice osob, které práce vykonávají, není 

spolehlivě snížena technickými opatřeními pod 

úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví 

osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné 

pracovní prostřed ky, organizační a jiná ochranná 

opatření, a dále práce, při nichž se opakovaně vy-

skytují nemoci z povolání;

•	 kategorie čtvrtá – do této kategorie jsou zařazeny 

práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, kte-

ré nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných 

a použitelných ochranných prostředků. Práce v této 

kategorii se na VÚVeL nevyskytují. 
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II. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Pracovněprávní podmínky zaměstnanců jsou 

ošetřeny Kolektivní smlouvou a  Vnitřním mzdovým 
předpisem VÚVeL. Důsledně jsou rovněž dodržována 

ustanovení zákoníku práce a ostatní zákony a předpisy 

s touto oblastí související. 

Pracovníky Výzkumného ústavu veterinárního lékař-

ství, v. v. i. zastupovala v roce 2011 jedna základní odboro-
vá organizace “Veterinární odborový svaz”. 

Pracovní týden zaměstnanců VÚVeL je pětidenní 

a má v souladu se zákoníkem práce 40 pracovních hodin. 

Uplatňují se pravidla pružné pracovní doby v rámci mě-

síčního pracovního období, a to tak, že základní pracovní 

doba je od 9 do 14 hod. a volitelná pracovní doba je od 

6 do 18 hod. 

Výměra dovolené činí za jeden kalendářní rok 

6 týdnů (30 dnů), což jsou dva týdny nad rámec zákonné 

dovolené. 

Vstupní, preventivní a  výstupní zdravotní 
prohlídky byly i v roce 2011 zajišťovány ve spolupráci 

s praktickou lékařkou MUDr. Hanou Samotnou v závodní 

lékařské stanici v areálu Veterinární a farmaceutické univer-

zity v Brně, Palackého třída 1946/1 Brno - Královo Pole. 

Stravování a  provoz kantýny pro zaměstnance 

zajišťuje již od 1. 9. 2009 na základě smlouvy firma FREE-

COM DISTRIBUTION s. r. o. Brno. Zaměstnanci mají mož-

nost volby z 5 druhů menu. 

Ke zlepšení sociálních podmínek zaměstnanců na 

pracovišti přispěla v roce 2011 i tvorba Sociálního fondu, 

ze kterého zaměstnavatel přispívá na stravování zaměst-

nanců částkou 10,- Kč na 1 poskytnuté jídlo, dále na rodin-

né balíčky zaměstnanců a jejich dětí, tj. rekreační a ozdrav-

né pobyty, kulturní a sportovní aktivity. Poskytovány byly 

i odměny v rámci životních výročích, příspěvky sociální 

pomoci apod. 

Zdrojem Sociálního fondu byl podle § 27 zákona 

o v. v. i. základní příděl na vrub nákladů ve výši 2% z roční-

ho objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy 

a odměny za pracovní pohotovost mimo OON a ostatních 

vyplacených mimomzdových prostředků. 

Na základě společného prohlášení vedení VÚVeL 

a odborové organizace byla na konci roku Příkazem ředi-

tele č. 9/2011 ze dne 7. 12. 2011 v prostorách I. pavilonu za-

ložena Zaměstnanecká knihovna VÚVeL. Zaměstnanci 

zde mají možnost bezplatně si vypůjčit literaturu pro volné 

chvíle. Knižní zásoby byly v roce 2011 obohaceny o 20 ks 

nových knih zábavného charakteru v hodnotě 5 862,- Kč, 

které byly uhrazeny ze Sociálního fondu. 

Ve stejných prostorách ústav provozuje také odbor-
nou knihovnu jako vlastní vzdělávací zařízení. Knižní fon-

dy této knihovny byly v uplynulém roce rozšířeny o 30 ks 

nových knih v hodnotě 46 234,- Kč. Zakoupena byla dále 

periodika v celkové částce 38 939,- Kč, 9 licencí na elektro-

nické zdroje za 1 329 259,- Kč a v neposlední řadě pořízeny 

články z časopisů za 10 947,- Kč. Dodáno bylo také 5 norem 

v hodnotě 1 440,-  Kč. 

V roce 2011 ústav rovněž splnil povinnost danou 
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v plat-

ném znění, který ukládá zaměstnavatelům s více než 

25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 
podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců 

zaměstnavatele, který činí 4 %, nebo místo přímého uza-

vírání pracovního poměru s těmito osobami realizovat 

tzv. náhradní plnění - tj. odebírat výrobky nebo služby 

od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % za-

městnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením 

nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo 

odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních 

dílen nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se 

zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně 

výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance 

nebo zadáváním zakázek těmto osobám. 

Ústav se s plněním tohoto povinného podílu za rok 

2011 vypořádal dvěma způsoby: 

1. přímo zaměstnával 5 občanů se zdravotním postiže-

ním, z toho 2 invalidní zaměstnance prvního stupně, 

2 invalidní zaměstnance druhého stupně a 1 osobu 

s těžším zdravotním postižením, tj. třetího stupně.  Cel-

kem bylo těmito zaměstnanci v minulém roce odpra-

cováno 7 139 hodin. 

2. odebíral i nad limit služby a výrobky od několika po-

skytovatelů náhradního plnění. Od družstva handica-

povaných s obchodním názvem Šance Brno odebral 
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ústav v roce 2011 zboží v hodnotě 275 tis. Kč, od firmy 

C SYSTEM CZ, a. s. Brno-Židenice výpočetní techniku 

v hodnotě 360 tis. Kč a od společnosti Smero s. r. o. Br-

no-Židenice kancelářské potřeby v hodnotě 175 tis. Kč, 

od výrobního družstva invalidů VDI Meta Ostrava-Vít-

kovice laboratorní materiál za 89 tis. Kč a firma PRIMA 

Bilavčík s. r. o. Uherský Brod provedla kalibraci přístrojů 

za 33 tis. Kč. 

Oznámení o splnění povinnosti podle zákona o za-

městnanosti za uplynulý rok bylo podáno online Úřadu 

práce Brno dne 13. 2. 2012. 
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III. Rozbor mzdových nákladů
Současná právní úprava mzdové problematiky 

a pracovněprávních vztahů v České republice je komplex-
ně upravena zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů. Legislativně se však k této oblasti 
vztahují i další obecně platné předpisy, zejména zákon 
č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost 
a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních 
mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztí-
ženém a zdraví škodlivém prostředí a za práci v noci, ve 
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 303/1995 Sb., 
o minimální mzdě, ve znění pozděj ších předpisů. 

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 
byl dne 6. 11. 2006 vydán a Radou instituce VÚVeL násled-
ně schválen, při dodržení výše uvedených obecných práv-
ních předpisů a zejména v souladu s ustanovením § 20 
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institu-
cích, Vnitřní mzdový předpis VÚVeL, podle kterého se 
poskytování mzdy zaměstnancům po celý rok řídilo. 

Odměňování pracovníků ústavu v rámci nenároko-
vých složek mzdy bylo v průběhu roku realizováno podle 
zásad Prémiového řádu 2011, který byl vydán Příkazem 
ředitele č. 3/2011 ze dne 12. 4. 2011. 

Mzdové účetnictví, které udává podklady pro vy-
placení mzdy pracovníků, bylo vedeno v  účetním soft-
warovém programu Expert od firmy APL Expert s. r. o. 
Firma po celý rok prováděla potřebné upgrady tak, aby 
mzdová agenda odpovídala aktuálně platné legislativě, 
neboť mzdové výstupy představují základní pramen infor-
mací o finanční situaci podniku a slouží jako podklad pro 
manažerské vedení instituce. 

Celkové osobní náklady, do nichž jsou započítávány 
mzdové náklady, zákonné pojištění a sociální náklady, činily 
v uplynulém roce 77 418 tis. Kč. Roční rozpočtový plán tak 
nebyl překročen. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že všech-
ny položky byly oproti plánu čerpány pod hranici 100 %. 

Položka „Mzdové náklady“ obsahuje podle § 26 
odst. 3) písm. a) vyhlášky č. 504/2002 Sb. náklady na příjmy 
ze závislé činnosti a účtuje se na syntetickém účtu 521. Za-
hrnuje také vyplacené odstupné zaměstnancům, kterým 
byl ukončen pracovní poměr, za rok 2011 to byla částka 
ve výši 107 tis. Kč. Do mzdových nákladů rovněž vstupují 
uzavřené a vyplacené dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (OON), za rok 2011 představovaly částku 
557 tis. Kč. Celkově činily mzdové náklady 56 452 tis. Kč. 

Položka „Zákonné sociální pojištění“ obsahuje ná-
klady na pojištění, které je účetní jednotka povinna podle 
zvláštních právních předpisů hradit na sociální zabezpeče-
ní (25 %) a veřejné zdravotní pojištění (9 %) za své zaměst-
nance, tj. celkem 34 %. Za celý rok bylo orgánům státní 
správy odvedeno pojištění ve výši 18 962 tis. Kč. 

Položka „Zákonné sociální náklady“ obsahuje po-
dle § 26 odst. 3) písm. d) vyhlášky č. 504/2002 Sb. náklady 
podle zvláštních právních předpisů související se zaměst-
nanci. Tímto předpisem je § 24 odst. 2) písm. j) zákona o da-
ních z příjmů č. 586/1992 Sb. a ústav na vrub tohoto účtu 
zachycuje výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmín-
ky, tj. příspěvek na stravování zaměstnanců do uznatelné 
výše a povinnou tvorbu Sociálního fondu VÚVeL ve výši 
2 % ročního objemu nákladů veřejné výzkumné instituce 
zúčtovaných na mzdy dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Za 
rok 2011 byly zaúčtovány náklady tohoto druhu v cel-
kové výši 2 004 tis. Kč a plán byl tak naplněn na 99,85 %. 

Přehled skutečně čerpaných osobních nákladů ve srovnání s rozpočtovanými údaji:

v tis. Kč rozpočet skutečnost skut. /rozpočet v %

Mzdové náklady (521) 57 838 56 452 97,60

Zákonné sociální pojištění (524) 19 665 18 962 96,43

Zákonné sociální náklady (527) 2 007 2 004 99,85

 Osobní náklady celkem  79 510  77 418  97,37

Roční objem mzdových nákladů v hlavní činnosti 

činil 55 357 tis.  Kč a představuje 98,1 % z celkových mzdo-

vých nákladů. V rámci další a jiné činnosti bylo vyčerpáno 

v součtu 1 095 tis. Kč, což je o 311 tis. Kč méně, než minulý 

rok.  Z toho v další činnosti 482 tis. Kč včetně vyplacených 

OON (dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti) v částce 282 tis. Kč a v jiné činnosti 613 tis. Kč, při-

tom v této činnosti nebyly vyplaceny žádné dohody. 
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IV.  Údaje o majetku

Ústav jako veřejná výzkumná instituce disponuje 
s vlastním majetkem, jehož jednotlivé položky jsou trva-

le zachyceny v rozvahové bilanci. Zakládající část majetko-

vé podstaty získal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 

v. v. i. před pěti lety vkladem od svého zřizovatele Minister-

stva zemědělství ČR při založení instituce v rámci zákonné 

transformace. 

Veřejná výzkumná instituce vlastní majetek 
potřebný k zajištění účelu, pro který byla zřízena a je 
povinna ho tedy využívat k  realizaci hlavní činnosti. 
O nakládání s majetkem instituce rozhodují orgány veřejné 

výzkumné instituce v souladu s podmínkami stanovenými 

zákonem. 

Majetkový vzorec v. v. i se na rozdíl od předchozí 

právní formy více přibližuje vzorci samostatné obchodní 

společnosti, neboť je definován tak, že majetek (aktiva 

A+B) je po odečtení cizích zdrojů (pasiva B) kryt součtem 

hodnoty vlastního jmění a finančních fondů (pasiva A). 

Systém účtování o  majetku veřejné výzkumné 

instituce není zákonem 341/2005 Sb. vůbec řešen, re-

spektive obsahuje odkaz na zákon o účetnictví a vyhlášku 

č. 504/2002 Sb. VÚVeL účtuje o svém majetku podle inter-

ních směrnic v intencích právního rámce. 

Od doby přeměny příspěvkové organizace, kterou 

byl ústav do 31. 12. 2006, na veřejnou výzkumnou institu-

ci., kterou se stal od 1. 1. 2007, majetkové poměry ústavu 

zejména realizací operačních programů výrazně vzrostly. 

Vývoj bilančních hodnot za toto období dokumentuje ná-

sledující tabulka, z níž je zřejmé, že jejich hodnota vzrostla 

téměř třikrát. 

Rozvaha 
v tis. Kč

stav k  
1. 1. 2007

vznik v. v. i. 
stav k  

31. 12. 2007
stav  

k 31. 12. 2008
stav  

k 31. 12. 2009
stav  

k 31. 12. 2010
stav  

k 31. 12. 2011

Aktiva 198 391 241 270 247 975 272 216 355 670 560 048

Pasiva 198 391 241 270 247 975 272 216 355 670 560 048

Rozvaha (bilance) je základní účetní výkaz velmi 

statického charakteru, který podává momentální přehled 

o majetku a zdrojích jeho krytí a zobrazuje tedy jednotlivé 

stavové veličiny platné v daném okamžiku sestavení rozva-

hy. Bilance se sestavuje ve formě dvoustranného přehle-

du a základní bilanční rovnice je dána jako A=P, což je 
k 31. 12. 2011 splněno. Aktiva i pasiva vykazují k rozvaho-

vému dni celkovou hodnotu 560 048 tis. Kč. 

Jednotlivé položky rozvahy se dle prováděcí vyhláš-

ky pro nevýdělečné organizace vykazují podle konečných 

zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech 

směrné účtové osnovy. Nulové položky se neuvádějí. Bi-

lanční situace ústavu za rok 2011 a vývoj jednotlivých sku-

pin účtů dle jejich aktivní a pasivní povahy v průběhu to-

hoto roku je zdokumentována v následující tabulkové části 

výroční zprávy. Zatímco účetní výkaz „rozvaha - bilance“ se 

dle vyhlášky sestavuje v brutto podobě, tj. v hodnotách 

neupravených o opravné položky a oprávky k příslušným 

aktivům, tabulka č. 1. poskytuje přehled o změně netto 

stavu hodnoty aktiv VÚVeL k datu 31. 12. 2011 a zobrazuje 

tak účetní zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, tj. po 

odečtení odpisů. 
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Stručný rozbor aktiv:
Strana aktiv obsahuje přehled o jednotlivých for-

mách majetku - o investičním majetku, oběžném (krátko-

dobém) majetku a položkách časového rozlišení v rámci 

periodizace nákladů a výnosů.  Aktiva VÚVeL vzrostla opro-

ti předchozímu roku o 204 378 tis. Kč, což je v procentuál-

ním vyjádření o 57,5 %. 

A – Dlouhodobý majetek 

Významný podíl na zvýšení celkových aktiv měl po-

hyb hodnoty dlouhodobého majetku, a to o 101 319 tis. 

Kč. Ne všechny rozvahové položky v majetkové skupině 

A však vykázaly nárůst netto hodnoty. Například evidova-

né ocenění staveb na účtu 021 sice nepatrně vzrostlo, ale 

vzhledem k nepřetržitému procesu účetního odpisování 

je po odečtení oprávek zůstatková hodnota staveb celko-

vě nižší ve srovnání s počátečním stavem k 1. 1. 2011. 

Došlo také k poklesu hodnoty neodpisovaného ma-

jetku, tj. pozemků, a to z důvodu prodeje nepotřebné par-

cely č. 966/4 o výměře 365 m2, vedené na LV jako ostatní 

plocha. Nepřehlédnutelné navýšení oproti počátečnímu 

stavu zaznamenala hodnota samostatných movitých věcí 

a souborů movitých věcí - vyjádřeno brutto rozdílem se 

jedná dokonce o částku 28 197 tis. Kč. Do této kategorie 

spadají převážně strojní investice. Tyto byly pořizovány 

převážně z dotačních prostředků v rámci realizace operač-

ního programu AdmireVet, konkrétně v profinancované 

výši 21 873 tis. Kč, ale také z vlastních zdrojů Fondu repro-

dukce majetku. Z důvodu permanentního odepisování pří-

strojových investic podle nastavených odpisových plánů 

činí netto rozdíl uvedený v tabulce pouze 19 909 tis. Kč.   

Největší podíl na zvýšení rozvahové hodnoty dlou-

hodobého majetku je dán finálně zaúčtovaným účetním 

stavem položky A. II. 9. „Nedokončený dlouhodobý hmot-

ný majetek“, která zaznamenala progresivní růst z důvodu 

velmi pokročilého stádia rozestavěnosti historicky nejvý-

znamnější investiční akce projektu AdmireVet, a to nové-

ho pavilonu č. III a rekonstrukce stáje č. 4 a 5. Situace na 

tomto účtu ale byla ovlivněna i časovým posunem při za-

řazení některého majetku do účetní evidence, tj. do stavu 

způsobilého užívání ve smyslu § 32 Vyhlášky č. 504/2002 

Sb., který navazuje na § 4 odst. 8 zákona o účetnictví 

č.  563/1991 Sb. 

Na zůstatku účtu 062 - „Podíly v osobách pod pod-

statným vlivem“ ve skupině dlouhodobého finančního 

majetku nedošlo v průběhu roku k žádným změnám. Ke 

dni uzavření účetních knih je vykazována stále stejná část-

ka 84 tis. Kč. Jedná se o podíl ve spin off společnosti Men-

del Therapeutics, s. r. o. Brno, k jehož společenské smlouvě 

VÚVeL přistoupil jako společník již na konci roku 2009. 

B – Krátkodobý majetek

Bilanční hodnotu aktiv výrazně ovlivnil také nárůst 

majetku ve skupině krátkodobého majetku, tj. ve skupině 

B. Rozdíl celkové hodnoty tohoto majetku k prvnímu a po-

slednímu dni účetního období činí 103 059 tis. Kč. 

Rozdíly jsou u většiny položek kromě dvou téměř 

nepodstatné. Ocenění skladových položek VÚVeL se do-

plňkovým nákupem lehce navýšilo. Na základě provedené 

inventury byly také z důvodu nepotřebnosti a nepoužitel-

nosti vyřazeny výrobky vedené na syntetickém účtu zá-

sob 123 v hodnotě 11 tis. Kč. Zůstatek na tomto účtu byl 

vynulován odúčtováním na vrub účetního konta manka 

a škody podle rozhodnutí inventarizační komise (doloženo 

odpovídajícím zápisem). Z důvodu vyúčtování poskytnu-

tých provozních záloh poklesl stav účtu 314. O 11 tis. Kč se 

snížil i evidovaný stav pohledávek za zaměstnanci, jedná 

se o pohledávky Sociálního fondu za poskytnuté a nespla-

cené bezúročné půjčky zaměstnancům. 

Pohledávky za odběrateli vykazují v rozhodujícím 

momentu uzávěrky z důvodu zvýšené fakturace na konci 

roku a také z důvodu zaúčtované pohledávky za prodej 

dlouhodobého majetku zůstatek o 5 284 tis. Kč vyšší než 

na počátku roku. Za podstatný lze označit rovněž nárůst 

objemu krátkodobého finančního majetku, který je souhr-

nem zůstatků na pokladně a na všech bankovních účtech 

VÚVeL. Vysoký finanční obrat na straně Má Dáti aktivních 

účtů druhé třídy byl způsoben hlavně přijatými finanční-

mi prostředky investičního i neinvestičního charakteru na 

projekty AdmireVet a CEITEC v rámci OP VaVpI, ale také na 

další nově zahájený projekt COOPELIA z programu OP VK. 
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Za účty jiných aktiv byl v porovnání s konečným 

stavem roku 2010 vykázán nárůst v částce 366 tis. Kč. Ve 

prospěch těchto rozvahových účtů se účtovalo podle tzv. 

akruálního principu, jedné ze základních zásad účetnictví. 

K datu 31. 12. 2011 byla na základě příkazu ředitele 

provedena fyzická inventarizace veškerého majetku VÚVeL 

a dokladová inventarizace stavu účtů, pohledávek a závaz-

ků. V rámci inventury nebyly zjištěny žádné rozdíly. 

Tabulka č. 1. 

AKTIVA (majetek v tis. Kč)
počáteční stav

k 1. 1. 2011
 konečný stav
k 31. 12. 2011 +/-

A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 228 575 329 894 101 319

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 889 3 237 1 348

- software 1 189 3 237 2 048

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 700 0 -700

2. Dlouhodobý hmotný majetek 226 602 326 573 99 971

- pozemky 48 613 48 446 -167

- stavby 132 282 127 177 -5 105

- samostatné movité věci a soubory
 movitých věcí

31 854 51 763 19 909

- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 853 99 175 85 322

- poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 0 12 12

3. Dlouhodobý finanční majetek 84 84 0

 - podíly v osobách pod podstatným vlivem 84 84 0

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 127 095 230 154 103 059

1. Zásoby celkem 193 195 2

- materiál na skladě 182 195 13

- výrobky 11 0 -11

2. Pohledávky celkem 1 909 6 708 4 799

- odběratelé 832 6 116 5 284

- poskytnuté provozní zálohy 1 043 564 -479

- pohledávky za zaměstnanci 37 26 -11

- jiné pohledávky 1 8 7

- opravná položka k pohledávkám -4 -6 -2

3. Krátkodobý finanční majetek 123 067 220 959 97 892

 - pokladna 98 107 9

 - účty v bankách 122 969 220 852 97 883

4. Jiná aktiva celkem 1 926 2 292 366

 - náklady příštích období 1 438 1 899 461

 - příjmy příštích období 488 392 -96

 - kursové rozdíly aktivní 0 1 1

AKTIVA CELKEM A+B 355 670 560 048 204 378
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Stručný rozbor pasiv:

Strana pasiv udává, z jakých zdrojů majetek instituce 

pochází a jaký je původ tohoto majetku. Pasiva VÚVeL stej-

ně jako aktiva vzrostla oproti předchozímu roku o 204 378 

tis. Kč a vykazují k rozvahovému dni celkovou hodnotu 

560 048 tis. Kč. Přehled pasivních položek rozvahy a změ-

nu jejich hodnoty v průběhu roku 2011 deklaruje tabulka 

č. 2. 

A – Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje zahrnují vlastní jmění, fondy a výsle-

dek hospodaření. Obsahem vlastního jmění je hodnota 

majetku vloženého do v. v. i. od zřizovatele, majetku po-

řízeného z přijatých investičních dotací a majetku poříze-

ného z vlastních zdrojů. Fondy jsou kumulované finanční 

zdroje tvořené v souladu s § 23 zákona č. 341/2005 Sb., 

o veřejných výzkumných institucích. Patří mezi ně Soci-

ální fond, Fond účelově určených prostředků, Rezervní 

fond a Fond reprodukce majetku. Výsledek hospodaření 

je finančně dispoziční hodnota, která vznikla porovnáním 

výnosů a nákladů za uplynulé hospodářské období. 

Hlavním zdrojem krytí majetku byly ve sledovaném 

roce zejména vlastní zdroje, jejichž celková hodnota vzrost-

la od počátku roku o 161 416 tis. Kč. Zvýšení se promítlo 

zejména v účetním nárůstu položky vlastní jmění v důsled-

ku zvýšeného pořizování dlouhodobého majetku z ope-

račních programů. Vzrostl i finanční stav fondů, mj. také 

převedením hospodářského výsledku roku 2010 do re-

zervního fondu. Všechny účty finančních fondů jsou kryty 

peněžními prostředky. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2011 

jako důležitá složka vlastních zdrojů byl k rozvahovému 

dni kladný ve výši 4 037 tis. Kč a oproti roku 2010 byl vyšší 

o 1 655 tis. Kč. 

Podíl krytí majetku vlastními zdroji činil 86,9 %. 

B – Cizí zdroje 

Cizí zdroje představují částky, jež byly instituci dány 

k dispozici třetími osobami s časovým omezením, jež musí 

účetní jednotka uhradit nebo také účty časového rozlišení. 

Patří sem např. závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy, 

mzdové závazky vůči zaměstnancům, předpis zákonných 

odvodů, závazky z DPH apod. 

Objem cizích zdrojů vykázal k poslednímu dni v roce 

zvýšení o 142 % a na krytí majetku se podílel z 13,1 %. 

Konečný pasivní zůstatek cizích zdrojů ovlivnil zá-

sadně stav účtu 321, a to převážně v saldu neuhrazených 

dodavatelských investičních faktur. Jednalo se o faktury za 

stavební investice převážně z operačních programů vysta-

vené koncem roku 2011 a se splatností až v roce 2012. 

Velký podíl na rostoucím vývoji cizích zdrojů měly 

i výnosy příštích období (384) v souvislosti s časovým roz-

lišením investičních i neinvestičních dotací na již zmíněné 

projekty AdmireVet, CEITEC a COOPELIA převedených přes 

trojkové účty k použití do následujícího roku. Na účet vý-

daje příštích období (383) ve skupině tzv. jiných pasiv se 

účtovalo taktéž dle zásad časového rozlišování nákladů 

a výnosů. 
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Tabulka č. 2. 

PASIVA (zdroje krytí majetku v tis. Kč)
počáteční stav

k 1. 1. 2011
konečný stav
k 31. 12. 2011 +/-

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 325 499 486 915 161 416

1. Jmění celkem 323 117 482 878 159 761

- vlastní jmění 303 192 455 557 152 365

- fondy 19 925 27 321 7 396

2. Výsledek hospodaření celkem 2 382 4 037  1 655

- účet výsledku hospodaření 0 4 037 xxxx

- výsledek hospodaření ve schval. řízení 2 382 0 xxxx

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 30 171 73 133 42 962

1. Krátkodobé závazky celkem 9 407 39 893 30 486

- dodavatelé 1 738 28 342  26 604

- přijaté zálohy 34 48 14

- ostatní závazky 3 961 3 427 -534

- zaměstnanci 328 256 -72

- závazky ze soc. zabez. a zdr. pojištění 2 374 2 124 -250

- ostatní přímé daně 638 514 -124

- daň z přidané hodnoty 300 160 -140

- ostatní daně a poplatky 1 3 2

- závazky ze vztahu ke stát. rozpočtu 21 3 -18

- jiné závazky 12 5 016 5 004

2. Jiná pasiva celkem 20 764 33 240 12 476

 - výdaje příštích období 709 838 129

 - výnosy příštích období 20 055 32 402 12 347

PASIVA CELKEM A+B 355 670 560 048 204 378
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IV. 1. Evidence dlouhodobého majetku,  
jeho pořizování, oceňování a odpisování 

První část investičního majetku v bilanci tvoří 
dlouhodobá aktiva, která nemají hmotnou substan-
ci, jejich doba používání je delší než jeden rok a vstupní 
cena je nad 60  000,- Kč. Nazývají se souhrnně jako 
dlouhodobý nehmotný maj etek. Patří sem například 

software. V těchto aktivech se taktéž vykazují zaplace-

né zálohy a také aktiva, která nejsou ještě plně připrave-

na k užívání, tzv. nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek. 

Druhou položkou aktiv je investiční majetek, který 

zahrnuje všechna dlouhodobá aktiva hmotné podoby 
se vstupní cenou nad 40 000,- Kč, jež byla pořízena za 

účelem jejich využití v rámci činnosti instituce a jehož pro-

vozně - technické funkce jsou delší než jeden rok. Patří sem 

pozemky, budovy, zařízení, stroje a přístroje. Jako dlouho-

dobá hmotná aktiva se vykazují i zaplacené zálohy na je-

jich nákup, ale také aktiva, která se průběžně pořizují, ale 

ještě nejsou plně připravena k používání tzv. nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek (rozestavěné stavby, přístro-

je neuvedené do provozu). 

VÚVeL vede ve své evidenci také zapůjčený 
dlouhodobý majetek. Tento je zachycen na podrozvaho-

vém účtu 974. 

O dlouhodobém majetku se účtuje v účtové třídě 0. 

Dlouhodobým majetkem nejsou zásoby. Investiční maje-

tek je sledován v rámci investiční kartotéky VÚVeL, z níž 

vyplývá označení předmětu, datum pořízení, pořizovací 

cena, odpisy a účetní hodnota v den bilance (zůstatková 

hodnota). Tato agenda je v pravidelných intervalech kont-

rolována a aktualizována fyzickou inventurou tak, aby byly 

v účetnictví zachyceny existující stavy. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizuje 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. dvěma způ-

soby, a to:

•	 z vlastních zdrojů,  tj. z Fondu reprodukce majetku

•	 z dotačních zdrojů, tj. prostřednictvím poskytova-

telů investičních dotací (z grantů). 

Přehled hlavních skupin odpisovaného dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku podle pořizovacích a zůstatkových cen v tis. Kč

Hmotný majetek odpisovaný Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

Stavby 186 678 - 59 501 127 177

Samostatné mov. věci a soubory movitých věcí 176 594 - 124 831 51 763

Nehmotný majetek odpisovaný Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

Software 5 782 - 2 545 3 237

Odpisovaný majetek celkem 369 054 - 186 877 182 177

Dlouhodobým majetkem se stává pořizovaný ma-

jetek uvedený do stavu způsobilého k užívání. Účetní 

metoda tvorby obsahu pořizovací ceny dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a technického zhod-

nocení je stanovena v § 32 Vyhlášky č. 504/2002 Sb., který 

navazuje na § 4 odst. 8 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

Součástí ocenění jsou s ohledem na povahu pořizovaného 

majetku a způsob jeho pořízení do doby jeho zařazení do 

stavu způsobilého k užívání v tomto paragrafu vyjmeno-

vané položky nákladů. Způsob oceňování tohoto majetku 

podrobněji popisuje příloha k účetní závěrce. 
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Investiční dotace přijaté v roce 2011 na pořízení dlouhodobého majetku:

Zdroj (poskytovatel) Číslo výzkumného projektu Částka v tis. Kč

1. GA ČR P502/11/0719  267

2. MŠMT - OP VaVpI - CEITEC CZ. 1. 05/1. 1. 00/02. 0068  44 931

3. MŠMT - OP VaVpI - AdmireVet CZ. 1. 05/2. 1. 00/01. 0006 117 436

Investiční dotace celkem  162 634

ad 1) Dotace poskytnutá z agentury GA ČR ve výši 

267 tis. Kč byla dle projektového plánu použita na inves-

tici nehmotného charakteru, a to konkrétně na upgrade 

softwaru pro analýzu obrazu ISIS (MetaSystems). Stávající 

program využívaný v laboratoři VÚVeL byl tak aktualizo-

ván moderním systémem analýzy obrazu od firmy ALO-

GO, s. r. o. Brno. Tento software je  nezbytný pro řešení vý-

zkumného projektu s názvem „Komparativní studie samčí 

meiosy u zástupců čeledi Bovidae“. Celková pořizovací 

cena této investice byla 267  120,- Kč, z vlastních zdrojů 

bylo tedy dofinancováno 120,- Kč. 

ad 2) V souvislosti se zahájením nového vědeckého 

projektu s názvem „CEITEC - středoevropský technolo-

gický institut“ identifikační číslo CZ. 1. 05/1. 1. 00/02. 0068, 

který je součástí operačního programu „Výzkum a vývoj 

pro inovace“ pro strukturální pomoc z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj, obdržel VÚVeL v roce 2011 investič-

ní prostředky ve výši 44 931 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že 

schválení tohoto velkého projektu Evropskou Komisí bylo 

oproti původním předpokladům pozdrženo (Rozhod-

nutí Komise se datuje až k 6. 6. 2011), protáhlo se i zpra-

cování a uzavření příslušných partnerských dokumentů 

a následně i přeposlání finančních prostředků od hlavního 

příjemce Masarykovy univerzity Brno. Proto také nebyla 

včas ukončena všechna výběrová řízení na přístrojové in-

vestice a účetně bylo proúčtováno pouze 20 911 tis. Kč za 

pořízený konfokální mikroskop Leica DMI6000. 

ad 3) Nejvýznamnějším zdrojem dotačních pro-

středků do investičního okruhu VÚVeL, a to ve výši 

117 436 tis.  Kč, byly finance z projektu „Centrum pro ap-
likovanou mikrobiologii a  imunologii ve veterinární 
medicíně“ se zkráceným názvem AdmireVet. Tento pro-

gram je stejně jako CEITEC spolufinancován Evropským 

fondem pro regionální rozvoj a jeho realizace již běží od 

1. 12. 2009. V průběhu roku 2011 bylo proinvestováno cel-

kem 90 454 tis. Kč, z toho  21 873 tis. Kč na zakoupení 

přístrojových investic a 67 624 tis. Kč na realizaci staveb-

ních investic. Navíc byla pořízena jedna nehmotná investi-

ce - software pro analýzu elektroforéz v hodnotě 957 tis. 
Kč. Přehled jednotlivých investičních položek dokumen-

tuje níže uvedená tabulka. Zbývající část finančních pro-

středků byla převedena do roku 2012, kdy bude dokonče-

na stěžejní stavební etapa celého projektu, který směřuje 

jako celek k vybudování nové infrastruktury v ústavu. 

Strojní investice 2011 PC v tis. Kč Dodavatel

Biochemický analyzátor 469 Medesa, Polička

Dávkovač mikrotitračních destiček 175 Bio-Tech, Praha

Zařízení na sekvenování nukleových kyselin 3 897 Roche, Praha

Zařízení pro stanovení tuků a titrace 646 O. K. Servis BioPro, Praha

Ultramikrotom 1 599 Mikro, Brno

Polymerizační jednotka s tkáň. procesorem 1 020 Mikro, Brno

Ultrazvukový homogenizátor 76 Merci, Brno

Real Time PCR termocycler 1 186 Roche, Praha
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Horizontální autokláv 23 l 114 Schoeller Instruments, Praha

Horizontální autokláv 40 l 162 Schoeller Instruments, Praha

Průtokový cytometr 8 898 I. T. A., Praha

Robotická stanice Nanodrop 2 242 Roche, Praha

Kryopolimerizační stanice 1 082 Mikro, Brno

Mikrodestičkový filtrový fotometr 150 Trigon-Plus, Čestlice

Inkubátor CLW 102 Trigon-Plus, Čestlice

Inkubátor CLN 55 Trigon-Plus, Čestlice

Celkem 21 873

Stavební investice 2011 PC v tis. Kč Dodavatel

Rekonstrukce pavilonu č. III 41 660 Frama, Brno

Rekonstrukce stáje č. 4-5 25 964 Frama, Brno

Celkem 67 624

Nehmotné investice 2011 PC v tis. Kč Dodavatel

Software pro analýzu elektroforéz 957 Bio-Tech, Praha

Celkem 957

Odpisování dlouhodobého majetku

Odpisování představuje systematické a postupné 

zahrnování pořizovací ceny dlouhodobého majetku do 

nákladů po několik účetních období na základě zvolené 

metody odpisování. Jedná se trvalé snížení (eliminování) 

hodnoty aktiva v souvislosti s jeho fyzickým a morálním 

zastaráváním. Doba používání investičního majetku je ča-

sově omezená, a proto jsou prováděny řádné odpisy na 

základě odpisového plánu VÚVeL. 

VÚVeL odpisuje investiční majetek v souladu s plat-

nými právními předpisy, tj. na základě zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, dle prováděcí Vyhlášky č.  504/2002 Sb., 

zejména dle ustanovení § 38 této vyhlášky, ve kterém je vy-

mezeno, který dlouhodobý majetek se odpisuje, a dále dle 

Českého účetního standardu č. 409 – Dlouhodobý maje-

tek pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem čin-

nosti není podnikání. Nedokončený dlouhodobý majetek 

a dlouhodobý finanční majetek se neodpisují. Neodpisují 

se ani pozemky, jelikož nepodléhají opotřebení.  

Účetně se dlouhodobý majetek odpisuje v měsíč-

ních intervalech rovnoměrným způsobem do výše jeho 

pořizovací ceny. Odpisový plán vychází z předpokládané 

doby upotřebitelnosti zařazovaného majetku odpovídají-

cího běžným podmínkám jeho používání a je sestaven tak, 

aby věrně zachycoval úbytek skutečné hodnoty majetku. 

Obecně platí, že veřejná výzkumná instituce odepisuje 

veškerý nabytý majetek, tzn. ten, který pořizuje z vlastních 

zdrojů prostřednictvím Fondu reprodukce majetku, ale 

i ten, který pořídila z veřejných zdrojů, tzn. formou inves-

tiční dotace. Pro druhý typ odepisování majetku používá 

nezisková organizace termín „papírové náklady a výnosy“. 

Podstatou odepisování majetku pořízeného z dotace je 

zvyšování výnosů účetní jednotky o částku rovnající se od-

pisům, aniž by se zároveň zvyšovaly příjmy. Rozumí se tím 

snížení vlastního jmění o hodnotu odpisů majetku poříze-

ného z rozpočtových prostředků do výnosů. Jelikož je vliv 

na hospodářský výsledek u dotačních odpisů tímto způso-

bem anulován, jedná se o výsledkově indiferentní operaci 

(náklady=výnosy). Fond reprodukce lze tvořit pouze z od-

pisů majetku pořízeného z jiných než z dotačních zdrojů. 

Rozdíl mezi pořizovací cenou evidovanou v účet-

nictví a oprávkami tvoří zůstatkovou cenu. Dlouhodobý 
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hmotný a nehmotný majetek je v bilanci uveden zvlášť 

v pořizovacích (původních) nákladech a zvlášť v kumulo-

vaných odpisech (oprávkách) pro vyjádření stupně jeho 

opotřebení. Tento způsob vyjádření ceny dlouhodobého 

majetku je označován jako investiční zrcadlo. Jinak by ne-

bylo možné účetně odepsaný investiční majetek v nulové 

účetní ceně do bilance zahrnout a účetnictví by nepodá-

valo reálný obraz o majetkové situaci instituce. 

Daňové odpisování dlouhodobého majetku, tedy 

maximální odpisy, které u jednotlivých druhů majetku 

lze zahrnout do daňových nákladů k zajištění zdanitelné-

ho příjmu, se řídí ustanovením zákona č.  586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, přičemž daňově se odpisuje pouze 

majetek pořízený z vlastních zdrojů. Investiční majetek po-

řízený z dotačních prostředků je z daňového odpisování 

automaticky vyloučen. Odpisy se nepočítají na měsíce, ale 

v roční výši. 

Odpisové skupiny upravuje § 30 uvedeného zákona 

a rozdělení majetku do těchto skupin je uvedeno v příloze 

č. 1 k tomuto zákonu. Roční odpisové sazby pro rovnoměr-

ný způsob odpisování, které VÚVeL používá, upravuje § 31 

daňového zákona. 

Účetní a daňové odpisy se neshodují. 

Drobný majetek  

Obsahové vymezení položky „Drobný dlouho-

dobý nehmotný majetek“ je dáno § 7 odst. 5) vyhlášky 

č. 504/2002 Sb. a položky „Drobný dlouhodobý hmot-

ný majetek“ v § 8 odst. 9) téhož předpisu. Hodnotové 

evidenční limity a způsob zaúčtování tohoto majetku uvá-

dí následující tabulka, která je obrazem vnitřního předpisu 

VÚVeL:

Evidenční limity drobného dlouhodobého 
majetku 2011

Účet Výše odpisu
Podrozvahová 

evidencedruh hodnotové rozmezí v Kč

hmotný 0 - 3 000 501 xxx 100% ne

evidovaný  
hmotný 3 000 - 40 000

501 113
501 123

100% ano - 972

nehmotný 0 - 7 000 518 101 100% ne

evidovaný   
nehmotný 7 000 - 60 000 518 102 100% ano - 973

Nově pořízený drobný majetek je účtován pouze 

do nákladů, není tedy odepisován postupně, ale je při 

zařazení do užívání ihned odepsán ze 100 %. Účtuje se 

přímo do spotřeby s tím, že jsou nákladové účty analy-

ticky odlišeny, s výjimkou drobného hmotného majetku 

do výše ocenění 3 000,- Kč, který se účtuje dle druhu 

pořizovaného předmětu na příslušné konto podle účetní 

osnovy VÚVeL. Pro drobný dlouhodobý majetek ve vyšší 

hodnotové hranici platí současně povinnost evidovat ho 

v rámci operativní evidence na podrozvahových účtech, 

které podléhají procesu inventarizace. 

Drobný majetek pořízený po 1. 1. 2007, kdy došlo 

ke změně právní formy VÚVeL na v. v. i. a drobný dlou-

hodobý majetek se dle vyhlášky již do rozvahy neuvádí, 

se účtuje výše uvedeným způsobem. Drobný majetek 

pořízený před tímto datem, tj. do 31. 12. 2006 se eviduje 

stále v rámci bilančních aktiv na účtu 028 na základě dříve 

platné metodiky. Zůstatek tohoto účtu byl tedy při změně 

právní formy převeden na v. v. i. a tento je průběžně snižo-

ván o postupně vyřazovaný drobný majetek. 
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Mezi VÚVeL, v. v. i. a městem Brnem je již několik 
let jednáno ve věci dořešení trvajícího právního sporu 
mezi Statutárním městem Brnem a  Výzkumným ústa-
vem veterinárního lékařství v. v. i. o určení vlastnického 
práva k nemovitému majetku. Předmětem sporu je po-
zemek parc. č. 753/1 v katastrálním území Brno - Med-
lánky o výměře 14 229 m2 vedeném na LV č. 948, který 
je nedílnou součástí areálu Výzkumného ústavu veteri-
nárního lékařství v. v. i.

Pozemek parc. č. 753/1, k. ú. Medlánky, je součástí 
areálu VÚVeL, v. v. i. a VÚVeL, v. v. i.  jej potřebuje a bude 
i v budoucnu potřebovat k plnění svého předmětu čin-
nosti, je tedy nezbytné, aby součástí VÚVeL, v. v. i. zůstal 
a byl vyřešen i vlastnický vztah k němu. 

Záležitost je v současné době vedena u Městské-
ho soudu v Brně,  řízení je přerušeno z důvodu jednání 
stran o mimosoudním vyřízení věci. 

IV. 2.  Skutečnosti související s převody  
vlastnictví k nemovitostem
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IV. 3.  Neuhrazené pohledávky a závazky   
k 31. 12. 2011

 
Neuhrazené pohledávky

Neuhrazené pohledávky jsou evidovány na účtu zú-

čtovacích vztahů s odběrateli, tj. účtu 311. 

Na základě odsouhlasení salda s jednotlivými fak-

turami k rozhodnému dni bilance, tj. k 31. 12. 2011, byl na 

tomto účtu zachycen zůstatek neuhrazených pohledávek 

v celkové hodnotě 6  116 tis. Kč. Jedná se vesměs o po-

hledávky za splněné a vyúčtované služby odběratelům 

vyplývající z obchodních závazkových vztahů. Ze které 

činnosti tyto pohledávky vznikly a jejich výši, to je uvede-

no v tabulce č. 1. 

V hlavní činnosti jsou do lhůty splatnosti evidovány 

3 faktury a jedna větší pohledávka za prodej dlouhodobé-

ho hmotného majetku. Po splatnosti jsou pohledávky za 

13 tis. Kč, z toho:

•	 do 30 dnů celkem 3 faktury v hodnotě 11 tis. Kč - dvě 

z nich byly zaplaceny 17. 1. 2012, jedna 6. 2. 2012 - 

všechny prošly běžným upomínkovým řízením ze 

strany účtárny 

•	 do 60 dnů 1 faktura - byla zaplacena 29. 2. 2012 na 

základě aktivního vymáhání

•	 nad 90 dnů 1 faktura z června 2011 - byla zaplace-

na 10. 1. 2012, jednalo se o fakturu za odběr sperma, 

kdy u odběratele došlo ke změně adresy a po delším 

pátrání a vymáhání byla nakonec uhrazena a účetně 

zlikvidována

16% z celkové sumy věřitelského nároku vůči od-

běratelům pochází z fakturovaných aktivit v jiné činnosti, 

z toho 417 tis. Kč do lhůty splatnosti a 587 tis. Kč po lhůtě 

splatnosti. Jedná se zejména o pohledávky v souvislosti 

s poskytnutými vědeckými službami provedenými v na-

šich výzkumných laboratořích koncem roku nebo také za 

odborná veterinární vyšetření…

Krátce po splatnosti do 30 dnů jsou evidovány 

pohledávky ve výši 430 tis. Kč a jejich podstatnou část, tj. 

400 tis. Kč, tvoří zahraniční faktura za smluvní vědecké služ-

by pro francouzskou firmu  S. A. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LE-

SAFFRE LTD vystavená dne 22. 11. 2011 se splatností 6. 12. 

2011. Tato byla odběratelem uhrazena dne 3. 1. 2012. Zbý-

vající část pohledávek, které vykazují vícedenní platební 

neschopnost v této kategorii, tvoří 12 odběratelských fak-

tur ve výši 30 tis. Kč. Většina z nich už je finančně vyrovná-

na a zbytek je vymáhán. 

Ve skupině pohledávek po lhůtě splatnosti do 

60 dnů byl vyčíslen odběratelský dluh ve výši 35 tis. Kč, 

který se skládá ze dvou vystavených faktur. Jedna z nich 

v částce 33 tis. Kč byla hned v lednu zaplacena, druhá je 

upomínána. 

V kategorii po lhůtě splatnosti do 90 dnů jsou k roz-

vahovému dni zaznamenány odběratelské pohledávky 

v celkové výši 87 tis. Kč. Patří sem tři faktury vystavené 

v říjnu 2011, dvě z nich většího objemu už byly v prvním 

kvartále následujícího roku odběrateli zaplaceny. 

Po lhůtě splatnosti nad 90 dnů je zařazeno celkem 

9 drobných faktur z komerčních zakázek v souhrnné částce 

35 tis. Kč, z toho ke čtyřem zahraničním byly na vrub účtu 

558 vytvořeny zákonné opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám ve výši 6 tis. Kč podle interní směrnice „Tvor-

ba a použití opravných položek k pohledávkám“. V úvod-

ních měsících roku 2012 bylo 6 z těchto faktur uhrazeno, 

z toho i dvě z problematických faktur. 

Do neuhrazených faktur další činnosti spadají 4 fak-

tury za 42 tis. Kč v řádné lhůtě splatnosti a 1 faktura za 11 tis. 

Kč krátce po splatnosti, která byla však 10. 1. 2012 zaplacena.   
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Tabulka č. 1 – přehled neuhrazených pohledávek  
(skutečný stav k datu 31. 12. 2011)

1. Pohledávky v hlavní činnosti celkem 5 059

Do lhůty splatnosti 5 046

Po lhůtě splatnosti 13

z toho:

po lhůtě splatnosti do 30 dnů 11

po lhůtě splatnosti do 60 dnů 1

po lhůtě splatnosti do 90 dnů 0

po lhůtě splatnosti nad 90 dnů 1

2. Pohledávky v další činnosti celkem 53

Do lhůty splatnosti 42

Po lhůtě splatnosti 11

z toho:

po lhůtě splatnosti do 30 dnů 11

po lhůtě splatnosti do 60 dnů 0

po lhůtě splatnosti do 90 dnů 0

po lhůtě splatnosti nad 90 dnů 0

3. Pohledávky v jiné činnosti celkem 1 004

Do lhůty splatnosti 417

Po lhůtě splatnosti 587

z toho:

po lhůtě splatnosti do 30 dnů 430

po lhůtě splatnosti do 60 dnů 35

po lhůtě splatnosti do 90 dnů 87

po lhůtě splatnosti nad 90 dnů 35

Neuhrazené pohledávky za všechny činnosti (1+2+3) 6 116

Předpokladem pro minimalizaci objemu pohledá-

vek s obtížnou vymahatelností je jejich kvalitní evidence 

během doby jejich existence. Pracovnice Ekonomického 

útvaru pravidelně písemně i telefonicky kontaktují dlužní-

ky a snaží se neuhrazené položky saldokonta vymáhat. Až 

na některé výjimky lze v podstatě konstatovat, že platební 

morálka většiny odběratelů Výzkumného ústavu veterinár-

ního lékařství, v. v. i. je vcelku příznivá. Pokud se vyskytují 

neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti, jsou vždy, 

i když s menším zpožděním, nakonec uhrazeny. Jen ke čty-

řem fakturám z jiné činnosti byly ke dni uzavření účetních 

knih vytvořeny opravné položky ve výši 6 tis. Kč (viz text 

výše). Ke dni sestavení této výroční zprávy jsou však již dvě 

z těchto faktur uhrazeny. 

Ke dni 31. 12. 2011 neeviduje ústav žádné pohle-

dávky, které by byly předmětem právních sporů. Nebyly 

odepsány žádné nedobytné pohledávky a neexistují ani 

žádné pohledávky za dlužníky v konkursním řízení. 

Předem provedené platby zachycené na účtu 
314 - Poskytnuté provozní zálohy mají ke dni uzávěrky 

zůstatek v částce 564 tis. Kč. Jsou zde zachyceny zaplace-

né zálohy na dodávku zemního plynu. 
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Neuhrazené závazky

Výše nevypořádaných platebních závazků k roz-

hodnému dni bilance činila částku 28 342 tis. Kč. Závazky 

jsou evidovány na dodavatelském účtu 321, z jehož ana-

lytického rozlišení vyplývají zúčtovací povinnosti vůči do-

davatelům tuzemským, investičním i zahraničním. Jedná 

se hlavně o krátkodobé závazky vyplývající z příslušných 

smluvních ujednání v obchodních závazkových vztazích. 

Kromě tohoto typu závazků však VÚVeL v. v. i. na tomto 

účtu eviduje i závazky z faktur v rámci Sociálního fondu. 

Celkové výše uvedené saldo bylo k bilančnímu dni polož-

kově odkontrolováno, nejen co do věcné podstaty závaz-

ku, ale také co do výše a termínu splatnosti. Tabulka č. 2 

poskytuje přehled o jednotlivých skupinách těchto pasiv-

ních položek. 

Tři procenta z celkového salda nesplněných závazků 

představují provozní dodavatelské faktury, z toho tuzem-

ské 832 tis. Kč a zahraniční 10 tis. Kč. Téměř všechny faktury 

se vztahují k objednávkám tzv. na poslední chvíli roku 2011, 

které byly vybaveny a doúčtovány v měsíci prosinci, tzn. 

že jsou ještě „ve lhůtě splatnosti“. Během prvního měsíce 

2012 byly podle dat splatnosti postupně finančně vyrov-

nány. Po splatnosti jsou k rozvahovému dni pouze 4 menší 

tuzemské faktury v hodnotě 7 tis. Kč. Z toho 3 faktury ze 

závazkové agendy Sociálního fondu (účet 321 300), které 

byly do účtárny doručeny se zpožděním až na základě 

opakovaného upomínání dodavatelských agentur účtár-

nou, a proto byly i pozdě zapsány a zaplaceny. A nakonec 

jedna drobná faktura za vyhotovení technické dokumen-

tace k autoklávu, jejíž platba byla opožděna z důvodu 

dodání neúplného pasportu podle právních norem a kdy 

záležitost čekala na dovyřízení ze strany pracovnice BOZP. 

Největší podíl, a to 97%, účetně evidovaných neu-

hrazených závazků ústavu tvořily závazky investičního cha-

rakteru, a to ve výši 27 500 tis. Kč - dle dokladové inventury 

k analytickému účtu 321 200 se jedná o 5 ks faktur s DUZP 

roku 2011 doručených vyjma jedné faktury až začátkem 

roku 2012. Finančně nejvyšší položkou na tomto seznamu 

faktur je daňový doklad za konfokální mikroskop pořízený 

v rámci projektu CEITEC v hodnotě 20 911 tis. Kč. Faktura za 

mikroskop byla doručena 27. 12 2011 s vyznačenou měsíč-

ní splatností až 27. 1. 2012. Z CEITECU figuruje na seznamu 

neuhrazených závazků ještě jedna faktura, a to za doda-

ný stereomikroskop Leica v ceně 128 tis. Kč. V ostatních 

případech se jedná o dodavatelské faktury za provedené 

stavební práce na Rekonstrukci pavilonu III. a stáje č. 4 - 5 

realizované v rámci již třetím rokem běžícího projektu 

AdmireVet. Všechny uvedené investiční závazky jsou již 

zaplaceny. 

Tabulka č. 2 - přehled neuhrazených závazků  
(skutečný stav k datu 31. 12. 2011)

1. Závazky provozní tuzemské celkem 832

Do lhůty splatnosti 825

Po lhůtě splatnosti 7

z toho:

po lhůtě splatnosti do 30 dnů 3

po lhůtě splatnosti do 60 dnů 4

po lhůtě splatnosti do 90 dnů 0

po lhůtě splatnosti nad 90 dnů 0

2. Závazky provozní zahraniční celkem 10

Do lhůty splatnosti 10

Po lhůtě splatnosti 0

z toho:

po lhůtě splatnosti do 30 dnů 0

po lhůtě splatnosti do 60 dnů 0

po lhůtě splatnosti do 90 dnů 0

po lhůtě splatnosti nad 90 dnů 0
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3. Závazky investiční tuzemské celkem 27 500

Do lhůty splatnosti 27 500

Po lhůtě splatnosti 0

z toho:

po lhůtě splatnosti do 30 dnů 0

po lhůtě splatnosti do 60 dnů 0

po lhůtě splatnosti do 90 dnů 0

po lhůtě splatnosti nad 90 dnů 0

Neuhrazené závazky celkem (1+2+3) 28 342

Předem provedené platby zachycené na účtu 
324 - Přijaté zálohy vykazují k poslednímu dni účetního 

roku celkový stav 48 tis. Kč. Podle inventurních soupisů 

se jedná o přijaté částky za vydané bezpečnostní čipy 

umožňující vstup oprávněným osobám do areálu ústavu 

ve výši 25 tis. Kč a dále přijaté částky za stravovací karty ve 

výši 23 tis. Kč. 
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V.  ANALÝZA FINANCÍ A ROZBOR  
 HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU V ROCE 2011 

Stejně jako pro všechny výzkumné ústavy v podří-

zenosti Ministerstva zemědělství České republiky, tak i pro 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. znamenal 

uplynulý rok velmi nelehké období, které si na základě 

rozpočtových škrtů vyžádalo řadu nekončících úsporných 

opatření nutných k úspěšnému zvládnutí všech napláno-

vaných aktivit. Vzhledem k důslednému dodržování nasta-

vené fiskální disciplíny a zejména s významnou finanční 

platformou operačních programů si však ústav coby ne-

výdělečná organizace i v roce 2011 udržel pozici stabilní 

účetní jednotky a výsledkově ukončil kalendářní rok se 

ziskem ve výši 4 037 tis. Kč. Celkové roční výnosy VÚVeL 

dosáhly částky 145 953 tis. Kč, což je oproti roku 2010 cca 

o 1% méně. Spotřeba nákladů k zajištění všech výnosů či-

nila 141 916 tis. Kč a v meziročním srovnání s předchozím 

rokem poklesla o 2%. 

Základní financování veřejné výzkumné instituce je 

i přes statut samostatného právního subjektu z výrazné 

části zajišťováno prostřednictvím financí z veřejných zdro-

jů a dělí se na tři části:

Rozpočtový mechanismus Zdroje příjmu

rozpočtové financování institucionální prostředky (Výzkumný záměr)

rozpočtové financování
účelové prostředky  
(dotace na řešení výzkumných projektů v rámci vybraných programů  
vč. financí plynoucích z operačních programů)

mimorozpočtové financování smluvní výzkum + další finanční zdroje

Rozvojový plán základní výzkumné činnosti VÚVeL 

je formulován v pětileté časové dimenzi let 2009 až 2013 

ve výzkumném záměru č. MZe 0002716202 s názvem „Vý-

zkum chorob zvířat, jejich prevence a ochrana potravního 

řetězce“. Na jeho řešení byla v roce 2011 od zřizovatele po-

skytnuta institucionální podpora ve výši  72 087 tis. Kč a na 

splnění jeho cílů se soustředila podstatná část vědeckých 

kapacit ústavu. Dosažené výsledky řešení v hodnoceném 

roce byly popsány v pravidelné periodické zprávě a včet-

ně tabulkového finančního vypořádání uznaných nákladů 

v termínu předloženy zřizovateli. 

Výzkumná témata hlavní činnosti byla dále podpo-

řena účelovými zdroji na financování celé řady projektů 

výzkumu a vývoje, které ústav obdržel jednak z veřej-

ných soutěží od tuzemských poskytovatelů a grantových 

agentur, z fondů EU na podporu mezinárodních projektů 

a v neposlední řadě zejména na velké projekty z operač-

ních programů, které významně přispívají k realizaci výzku-

mu v České republice. Řešení všech výzkumných projektů 

plynule navazovalo na problematiku výzkumného zámě-

ru a jejich orientace směřovala k základním veterinárním  

aspektům daných zřizovací listinou. 

V uplynulém roce se Výzkumný ústav veterinárního 

lékařství intenzivně podílel na řešení výzkumných projek-

tů od těchto poskytovatelů:

1. MZe ČR: Formou nastavení rozpočtového limitu 

u ČNB získal ústav od zřizovatele účelové finanční 

prostředky na výzkumné projekty v celkové sumě 

16  508 tis. Kč. Podpora byla směřována na řešení 

16 výzkumných projektů, z toho v rámci Národ-

ní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR bylo 

řešeno 11 výzkum ných projektů vysoutěžených za 

léta 2007-2009 v hodnotě 11 924 tis. Kč a v rámci 

programu Výzkum v agrárním komplexu řešil ústav 

4 přecházející projekty z roku 2009 a 2010 s finanč-

ní podporou 4 209 tis. Kč a 1 nově přijatý projekt 

v hodnotě 375 tis. Kč. 

Na udržování genofondu mikroorganismů obdržel 

ústav v roce 2011 ze státních zdrojů finanční pří-

spěvek ve výši 938 tis. Kč. Sbírka je tedy na základě 

vydaného Rozhodnutí dotačním titulem a spadá té-

maticky taktéž do hlavní činnosti Výzkumného ústa-

vu veterinárního lékařství, v. v. i. Kmeny virů a bak-

terií uchovávané v této sbírce jsou využívány nejen 

při řešení řady domácích výzkumných projektů, ale 
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jsou na vyžádání bezplatně poskytovány i dalším 

subjektům v tuzemsku i v zahraničí. 

2. GA ČR: Rozpočet VÚVeL byl i v roce 2011 jako již 

tradičně značně posílen prostředky Grantové agen-

tury České republiky. Podpořeno bylo celkem 14 vý-

zkumných projektů, z toho 11 pokračujících projektů 

a 3 s počátkem řešení od 1. 1. 2011. Co se týče finanč-

ního objemu účelových prostředků od tohoto po-

skytovatele, tak v minulém roce bylo na bankovní 

účet připsáno celkem 10  566  tis. Kč provozních 

prostředků a dále 267 tis. Kč investičních prostřed-

ků na zakoupení dlouhodobého nehmotného ma-

jetku - softwaru pro analýzu obrazu nezbytného pro 

řešení projektu č. P502/11/0719. U šesti z těchto pro-

jektů je VÚVeL spolunositelem. Naopak u jednoho 

z projektů má ústav dalších pět spolupříjemců, kte-

rým finanční prostředky dále přeposílá, a to u grantu 

P304/10/1951. 

3. AV ČR: Pozornost si zaslouží i finanční prostředky 

plynoucí do rozpočtového balíku ústavu z Akade-

mie věd ČR, která rovněž patří k významným po-

skytovatelům dotací. To platilo i pro rok 2011, kdy 

bylo vědeckým pracovníkům umožněno z veřej-

ných zdrojů řešit 2 výzkumné projekty v hodnotě  

2  001 tis. Kč, což představuje asi 1,37 % ročních 

ústavních výnosů. Posledním rokem běžel pětiletý 

projekt s identifikačním číslem KAN200520703 „Po-

užití ultrazvuku v nanomedicíně“ v rámci programu 

Nanotechno logie pro společnost, na který agentura 

poskytla 1  271 tis. Kč. Čtvrtým rokem pokračoval 

projekt „Imunonanotechnologie pro diagnostiku lá-

tek hormonální povahy“ pod číslem KAN200380801, 

který měl výnosovou hodnotu 730 tis. Kč. 

4. TA ČR: Technologická agentura České republiky 

vznikla v roce 2010 jako nová paralelní agentura ke 

stávající Grantové agentuř e ČR pro oblast apliko-

vaného výzkumu, vývoje a inovací. Ze zdrojů této 

agentury řešil ústav od 1. 1. 2011 ještě ve spolupráci 

se čtyřmi dalšími účastníky projektu 1 nový granto-

vý projekt s identifikačním kódem TA01011165 z pro-

gramu ALFA. Pro VÚVeL připadlo na jeho řešení 1 773 

tis. Kč neinvestičních finančních prostředků. Název 

projektu je „Multiepitopová syntetická vakcína proti 

borelióze pro veterinární aplikace“ a jeho řešení po-

trvá do 31. 12. 2014. 

5. MPO ČR: V gesci tohoto ministerstva jsme ve spo-

lupráci s firmou FAVEA, spol. s r. o. Kopřivnice jako 

hlavním příjemcem účelové podpory řešili již třetím 

rokem výzkumný projekt FR-TI1/205 s názvem „Vý-

voj preparátu s obsahem protilátek IgY pro lokální 

terapii kožních infekcí“. V roce 2011 získal ústav na 

úhradu nákladů přímo souvisejících s řešením pro-

jektu účelový příspěvek 980 tis. Kč. 

6. MŠMT ČR: Mezi významné zdroje dotačních 

prostředků, které výrazně podržely finanční 

stabilitu ústavu a pokryly velký podíl výzkumných 

nákladů v roce 2011, byly nepochybně ty, které 

připutovaly z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR - tzv. Řídícího orgánu operačních 

programů OP VaVpI a OP VK. 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
(OP VaVpI), který je z 15 % spolufinancován z národ-

ních zdrojů a z 85 % z rozpočtu Evropské unie, a to 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je zamě-

řený na posilování výzkumného, vývojového a pro-

inovačního potenciálu České republiky. Podporuje 

vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, 

budování nových výzkumných pracovišť a zvyšová-

ní kapacity terciárního vzdělávání. V rámci tohoto 

programu ústav uspěl již u dvou projektů:

Projekt s názvem „Centrum pro aplikovanou 
mikrobiologii a  imunologii ve veterinární 
medicíně” zkráceně „AdmireVet“ s registračním 

číslem CZ. 1. 05/2. 1. 00/01. 0006 získal od MŠMT 

na základě schválených monitorovacích zpráv pro 

rok 2011 finanční podíl schváleného start-up gran-

tu ve výši 14 231 tis. Kč neinvestičních prostředků 

a 117 436 tis. Kč prostředků na plánované investiční 

akce. Tento projekt byl zahájen 1. 12. 2009 a ukon-

čen bude k datu 1. 12. 2013. Monitorován však musí 

být podle pravidel projektu až do konce roku 2018. 

Z prostředků poskytnuté dotace pro AdmireVet 

bylo v návaznosti na výši vyčerpaných způsobi-

lých výdajů v uplynulém roce zúčtováno do výno-

sů 8  912 tis.  Kč, zbývající část byla převedena do 
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následujícího roku k realizaci dalších klíčových akti-

vit. Z investičních prostředků bylo profinancováno 

90 454 tis. Kč. 

Na řešení nově zahájeného projektu s názvem 

„CEITEC - středoevropský technologický insti-
tut“, registrační číslo CZ. 1. 05/1. 1. 00/02. 0068, ob-

držel VÚVeL dne 31. 8. 2011 provozní část prostředků 

ve výši 1 473 tis. Kč a dále investiční prostředky ve 

výši 44  931 tis. Kč. Do výnosů byla proúčtována 

částka 970 tis. Kč odpovídající vyčerpaným a schvá-

leným způsobilým výdajům. Co se týče investičních 

prostředků, tak v tomto okruhu se proúčtovalo 

20 911 tis. Kč. 

Operační program Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (OP VK) spadá mezi vícecílové tématické 

operační programy, v jehož rámci je možné čerpat 

finanční prostředky z Evropského sociálního fon-

du. Zaměřuje se na oblast rozvoje lidských zdrojů 

prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho formách 

s důrazem na komplexní systém celoživotního 

učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, 

vývojové a inovační aktivity a stimulace spoluprá-

ce participujících subjektů. Společně s OP Výzkum 

a vývoj pro inovace  a OP Podnikání a Inovace (OP PI) 

představuje vzájemně propojený systém intervencí, 

který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou kon-

kurenceschopnost české ekonomiky a cílových regi-

onů v rámci cíle Konvergence. 

Z OP VK získal ústav zcela nový zdroj finančních 

prostředků, neboť dne 9. 5. 2011 byl zahájen projekt 

s názvem „Podpora mezinárodní spolupráce - 
multidisciplinární témata ve vědách o  živé 
a  neživé přírodě” zkráceně „COOPELIA“ registrač-

ní číslo CZ. 1. 07/2. 4. 00/17. 0045. Výzkumný ústav 

veterinárního lékařství, v. v. i. společně s brněnskými 

partnery Masarykovou univerzitou, Mendelovou 

univerzitou v Brně a Veterinární a farmaceutickou 

univerzitou Brno usilují o posílení vztahů s předními 

zahraničními vědeckými a výzkumnými pracoviš-

ti. Tento projekt přispěje k rozšíření a prohloubení 

vzájemných vztahů mezi pracovišti do projektu za-

pojenými a umožní realizaci projektů mezinárodní 

spolupráce se špičkovými zahraničními pracoviš-

ti, řešícími nejzávažnější výzvy dnešní doby. Prá-

vě dlouhodobé stáže, koordinační pobyty, účast 

a prezentace výsledků na mezinárodních fórech, 

neformální setkávání a specifické vzdělávání jsou 

hlavními nástroji pro dosažení cíle. Kromě vysoko-

školských studentů, akademických pracovníků vyso-

kých škol a dalších výzkumných pracovníků projekt 

podpoří další pracovníky vysokých škol a veřejných 

výzkumných institucí tak, aby byla zajištěna kvalit-

ní podpora mezinárodních projektů. V roce 2011 

byla na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ve prospěch samostatného projektového účtu 

COOPELIE připsána zálohová finanční podpora 

ve výši 35% celkových způsobilých výdajů na spo-

lečnou realizaci projektu ve výši 12 591 tis. Kč. Na 

základě  uzavřené Smlouvy o partnerství byla po-

dle finančního podílu na projektu převedena část 

finančních prostředků všem třem partnerům na 

úhradu nejnutnějších výdajů projektu. Pro VÚVeL 

připadla částka ve výši 4 177 tis. Kč. Do výnosů byla 

proúčtována adekvátní výše způsobilých výdajů ve 

výši 1 442 tis. Kč. V uplynulém roce projekt dispo-

noval pouze provozními prostředky. 

Program Centra základního výzkumu vyhlášeného 

taktéž Ministerstvem školství, mládeže a tělový-

chovy ČR uvolnil pro poslední rok řešení projektu 

s názvem „Biomolekulární centrum“, dotaci ve výši 

883 tis. Kč. Řešení tohoto projektu mělo být pů-

vodně ukončeno v roce 2010, na základě dodatku 

č. 6 ke smlouvě však bylo prodlouženo o rok, tj. do 

31. 12. 2011. 

Pod dotační hlavičkou MŠMT byly současně řeše-

ny 2 výzkumné projekty NPV II v celkové  hodnotě 

1 451 tis. Kč a dále v hodnotě 97 tis. Kč jeden ces-

tovatelský programový projekt výzkumu a vývoje 

s názvem „Mezinárodní vědecké instituce v oblasti 

reprodukce hospodářských zvířat“ s identifikačním 

kódem LA 09018, realizujícího program INGO. 

Průběžně se také připravovaly podmínky na řešení 

nového specifického projektu EMIDA v rámci ote-

vřeného programu ERA-NET vedeného pod inter-

ním zakázkovým kódem 325-14-02-05. 

V neposlední řadě jsme prostřednictvím MŠMT ob-

drželi finanční podporu 76 tis. Kč na řešení meziná-

rodního projektu VITAL, přičemž tyto finance pochá-

zejí částečně z fondů EU. 

7. MZ ČR: Stranou nezůstaly ani projekty řešené pod 

záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Společně 

s Fakultní nemocnicí Brno pokračovalo v roce 2011 
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posledním rokem  řešení dotovaného výzkum-

ného projektu v rámci Resortního programu MZ 

ČR II „IGA“ s názvem „Studium meiotických po-

ruch u mužů - nositelů vrozených balancovaných 

translokací a jejich vliv na efektivitu asistované re-

produkce“. Na jeho řešení poskytlo MZ ČR v závě-

rečném třetím roce celkovou účelovou podporu ve 

výši 1 265  tis. Kč, z níž 201 tis. Kč bylo na řešení 

příslušné části projektu přeposláno spolupříjemci. 

Druhým rokem probíhalo ještě ve spolupráci 

s Univerzitou Palackého v Olomouci a Fakultní 

nemocnicí Olomouc řešení projektu č. NT11083-

5/2010 s názvem „Selekce funkčních spermií pomocí 

vybraných biomarkerů v diagnostice mužské 

neplodnosti“. Finanční podíl pro 2. spolupříjemce 

(VÚVeL) na řešení tohoto 100% podpořeného 

grantového projektu činil pro rok 2011 celkem 

179 tis. Kč. V průběhu roku, a to k 1. 4. 2011, došlo ke 

změně v řešitelském týmu, odpovědnou řešitelkou 

projektu se stala dr. Přinosilová. Doba řešení končí 

až ke dni 31. 12. 2014.  

8. Na uplynulý rok úspěšně navázal svými aktivitami 

i projekt s názvem „Detekce významných humán-

ních a veterinárních patogenů v potravinách, vodě 

a prostředí“ získaný v rámci veřejné soutěže na 

výzkum a experimentální vývoj „Program bezpeč-

nostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 

2015 (BV II/2 - VS)“. 

Na podporu tohoto projektu s identifikačním kó-

dem VG 20102015011 přišla do provozního okruhu 

VÚVeL rozpočtovaná částka 5 885 tis. Kč. Do Fondu 

účelově určených prostředků bylo na základě ozná-

mení poskytovateli převedeno nespotřebovaných 

135 tis. Kč. Tyto prostředky budou v roce 2012 pou-

žity ke stejnému účelu, k jakému byly v rámci projek-

tu výzkumu, vývoje a inovací poskytnuty. 

9. Mezinárodní projekty: I v roce 2011 připsala ban-

ka finanční prostředky dobíhající za ukončené me-

zinárodní projekty, ale i peníze za aktuálně řešené 

projekty. 
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Následující tabulka poskytuje souhrnný přehled o počtu řešených projektů za 
roky 2009 až 2011: 

Poskytovatel Projekt

Nositel projektu Spolunositel projektu Celkem

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

MZe ČR VÝZKUMNÝ  
ZÁMĚR 1 1 1 - - - 1 1 1

MZe ČR NAZV 13 12 10 3 1 1 16 13 11

MZe ČR VAK 1 2 2 1 2 3 2 4 5

MZ ČR IGA 1 1 1 - 1 1 1 2 2

GA ČR GA ČR 10 11 8 4 4 6 14 15 14

 AV ČR  AV ČR 2 2 2 - - - 2 2 2

GA AV ČR GA AV ČR 1 1 - - - - 1 1 -

MPO ČR MPO ČR - - - 1 1 1 1 1 1

MV ČR BEZPEČNOSTNÍ 
VÝZKUM - 1 1 - - - - 1 1

TA ČR TA ČR ALFA - - 1 - - - - - 1

MŠMT

LC 06030 - - - 1 1 1 1 1 1

INGO LA 1 1 1 - - - 1 1 1

NPV II - - - 3 3 2 3 3 2

OSTATNÍ 2 2 2 - - - 2 2 2

OP VaVpI
ADMIREVET 1 1 1 - - - 1 1 1

CEITEC - - - - - 1 - - 1

OP VK COOPELIA - - 1 - - - - - 1

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - - - 16 13 3 16 13 3

CELKEM 33 35 31 29 26 19 62 61 50

Další a jiné aktivity VÚVeL v roce 2011:

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

již několik let vyvíjí svou činnost Vědecký veterinární vý-
bor, který je orientován na veterinární aspekty bezpečnos-

ti a kvality potravin, které představují nejrizikovější oblast 

z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin v celé šíři pro-

blematiky ochrany spotřebitele. Je součástí další činnosti 

ústavu a jeho aktivity jsou blíže popsány v samostatné ka-

pitole této výroční zprávy. Na podporu jeho činnosti bylo 

ze strany Ministerstva zemědělství ČR uhrazeno 750 tis. Kč 
bez DPH. 

Do další činnosti příslušelo rovněž plnění tzv. 
funkčních úkolů pro zřizovatele v celkovém objemu  

917 tis. Kč bez DPH. Jednalo se zejména o činnost na 

úseku kontroly dědičnosti zdraví skotu a dalších druhů 

hospodářských zvířat (KDZ) a vyšetřování proti IBR v rámci 

Národního ozdravovacího programu. 
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Do výnosů další činnosti byly účtovány také výkony 

za vyšetření ryb pro chovatele v rámci státní zakázky pro 

krajské veterinární správy. 

Podpůrnou složkou finančního rozpočtu VÚVeL 

byly zejména příjmy vyplývající z jiné činnosti, ve které 

v průběhu roku vykazoval ústav výnosy a s nimi souvise-

jící náklady na celkem 55 interních  zakázkách. Součástí 

jiné činnosti je kromě prodeje smluvního výzkumu, jehož 

cílem je zprostředkovat služby našich vědeckých týmů 

firmám z celého světa, také příjmy z licencí a know-how, 

diagnostická činnost, různé typy odborných vyšetření na 

zakázku, nájemné nebytových a bytových prostor. 

Aktivity a konkrétní účetní veličiny vztahující se 

k další a jiné činnosti jsou podrobněji popsány v samostat-

ných kapitolách. Celkově lze konstatovat, že řešení všech 

výzkumných projektů i úkolů doplňkové činnosti probíha-

lo v souladu s vymezenými cíli a že veškeré prostředky byly 

plně vynaloženy a užity na vymezené účely. 

Počet interních zakázek dle jednotlivých činností:

Výzkumná oddělení Hlavní I Hlavní II Další Jiná Celkem

01 - Virologie a diagnostika 23 5 3 7 38

02 - Bakteriologie 15 5 2 3 25

03 - Imunologie 12 5 2 14 33

04 - Bezpečnost potravin a krmiv 19 - 1 7 27

05 - Genetika a reprodukce 16 3 2 7 28

06 - Toxikologie, farmakologie a 
        imunoterapie

13 1 4 3 21

07 - Centrum Národních  
        referenčních laboratoří
        Diagnostika virů ryb

4 2 3 1 10

Celkem 102 21 17 42 182

Režijní  útvary Hlavní I Hlavní II Další Jiná Celkem

10 -  Informatika 8 - - 6 14

22 - Ekonomický útvar 7   5 12

23 - Správa budov a provozu 133 - - 1 134

24 - Experimentální stáje 24 4 - - 28

25 - Ředitelství 7 - - - 7

26 - Služby pro ústav 16 - - - 16

29 - Technicko - ekonomický úsek 28 - - 1 29

Celkem 223 4 - 13 240

Operační programy EU Hlavní I Hlavní II Další Jiná Celkem

středisko 80 - AdmireVet 16 - - - 16

středisko 81 - COOPELIA 26 - - - 26

středisko 82 - CEITEC 10 - - - 10

Celkem 52 - - - 52
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V. 1.  Rozsah a způsob sestavení  

účetní závěrky

Veřejná výzkumná instituce je zařazena v rámci účet-

ních jednotek podle zvláštního právního předpisu mezi 

jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání. 

Vede podvojné účetnictví v plném rozsahu podle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušné vyhlášky pro ne-

ziskové organizace 504/2002 Sb. Podrobněji upravují účet-

nictví České účetní standardy. Pro veřejnou výzkumnou 

instituci je ze zákona nařízeno vést oddělenou evidenci 

za jednotlivé činnosti, výzkumný záměr a projekty, insti-

tucionální a účelové prostředky, daňově účinné a neúčin-

né náklady a výnosy a v neposlední řadě zejména zvlášť 

provozní a investiční finanční prostředky. Toto členění je 

ve VÚVeL zajištěno používáním již zaužívaného schématu 

devítimístného kódu. Pomocí tohoto klíče je možno přiřa-

dit každý účetní případ na jednotlivé ekonomické množiny 

či podmnožiny. 

Účetní závěrka je sestavena v peněžních jednotkách 

české měny a účetním obdobím je kalendářní rok počína-

jící dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011. 

Softwarovou podporu účetnictví zajišťuje firma 

Expert. 

Účetní závěrka se skládá z  Rozvahy (bilance), 
Výkazu zisku a  ztráty a  Přílohy k  účetní závěrce. Pří-

loha je sestavena popisným způsobem a má vysvětlovací 

charakter. Součástí přílohy jsou tabulky dokreslující stav 

hospodaření v. v. i. Všechny tyto dokumenty jsou sestave-

ny k rozvahovému dni, kterým je den, kdy byly uzavřeny 

veškeré účetní knihy, tj. k 31. 12. 2011. 

Veřejná výzkumná organizace spadá podle § 29 

odst. 4. zákona o v. v. i. a § 20 odst. 1 písmeno e) zákona 

o účetnictví pod institut povinného auditu, tzn. že musí 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Jedná se o proces 

ověřování a testování účetních dat, jehož smyslem je vyjád-

ření názoru nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost 

účetních výkazů. Auditor ověřuje skutečnosti uvedené 

v účetní závěrce, a to s cílem, jak věrně a poctivě zobrazují 

stav účetní jednotky, jak relevantní a pravdivé jsou infor-

mace v nich obsažené. Pro v. v. i. to znamená  zvýšenou 

kontrolu nad hospodařením, což vyžaduje nutnost mít 

nastavena korektní pravidla pro ekonomiku v. v. i. Rozsah 

auditu, způsob jeho provádění a vykazování stanoví zákon 

o auditorech č. 254/2000 Sb. Za rok 2011 byl statutární au-

dit účetnictví proveden společností Interexpert Bohemia, 

spol. s r. o., Praha 1. Výrok auditora obsažený v auditorské 

zprávě zní „bez výhrad“. 
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V. 2.  Provozní rozpočet 2011 a jeho naplnění

v tis. Kč Finální rozpočet 2011 Skutečnost k 31. 12. 2011

Výnosy

Výzkumný záměr 72 087 68 487

NAZV - MZe ČR 11 924 12 564

VAK - MZe ČR 4 209 4 209

Nové projekty VAK od 1. 1. 2011 375 375

Funkční úkoly 1 092 1 114

Genové zdroje 938 938

Vědecký veterinární výbor 900 750

GA ČR 7 344 7 339

Nové projekty GA ČR od 1. 1. 2011 3 222 3 222

TA ČR od 1. 1. 2011 1 773 1 685

Mezinárodní projekty 3 000 6 765

MŠMT ČR - podpora MP (Vital) 76 76

MŠMT ČR - Biomolekulární centrum 883 883

MŠMT ČR - EMIDA 1 500 0

MŠMT ČR - NPV II (2 projekty) 1 451 1 451

MŠMT ČR - INGO 97 97

AV ČR I (dr. Turánek) 1 271 1 271

AV ČR II (dr. Fránek) 730 730

MPO ČR 980 980

MZ ČR - IGA (2 projekty) 1 243 1 280

MV ČR - Bezpečnostní výzkum 5 885 5 750

AdmireVet - projekt OP VaVpI 18 275 8 912

Coopelia - projekt OP VK 2 484 1 442

CEITEC - projekt OP VaVpI 0 970

Odborná činnost fakturovaná 9 500 9 897

Ostatní výnosy 1 000 4 766

CELKEM 152 239 145 953
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v tis Kč Finální rozpočet 2011 Skutečnost k 31. 12. 2011

Náklady

Spotřeba materiálu 29 295 24 705

Spotřeba el. energie 3 500 3 108

Spotřeba plynu 3 600 2 960

Vodné a stočné 1 150 891

Opravy a udržování 4 000 1 556

Cestovné 5 000 2 973

Ostatní služby 6 884 6 869

Mzdové náklady 57 838 56 452

Zák. soc. pojištění (34%) 19 665 18 962

Sociální fond (2%) 1 157 1 116

Sociální náklady (stravování) 850 888

Odpisy 17 000 19 652

Ostatní náklady 2 300 1 784

CELKEM 152 239 141 916

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2011 0 4 037

Rozpočetnictví je součástí manažerského účetnic-

tví organizace a je velmi úzce spojeno s plánováním. U ne-

ziskových organizací má rozpočetnictví své opodstatnění 

zvláště v souvislosti s využíváním veřejných zdrojů k finan-

cování činnosti. Rozpočet se vždy váže k určitému časové-

mu období a stanovuje hodnotové ukazatele na budoucí 

období v peněžních jednotkách. 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se-

stavuje podle § 22 zákona č. 341/2005 Sb. tzv. vyrovnaný 

rozpočet, což je nulový výsledek hospodaření měřený jako 

rozdíl mezi výnosy a náklady. Do svého rozpočtu zahrnuje 

výnosy související s hlavní, další a jinou činností a náklady 

podle druhového třídění. Na kalendářní rok 2011 byl sesta-

ven a předložen ke schválení výše uvedený neinvestiční 

rozpočet v celkové výši 152 239 tis. Kč. V této podobě byl 

schválen Radou instituce VÚVeL na 24. jednání konaném 

dne 8. 4. 2011 a také Dozorčí rada VÚVeL ho v těchto čís-

lech „vzala na vědomí“ na svém 11. jednání konaném dne 

15. 4. 2011. V průběhu roku však rozpočet doznal některých 

změn, které se pak promítly do skutečnosti. Mimo jiné byl 

např. se zpožděním zahájen projekt CEITEC, takže příjmová 

položka u tohoto projektu nebyla původně nastavena. 

Výnosy roku 2011 dosáhly celkové výše 145  953 
tis. Kč a jsou v rozpočtu rozčleněné podle jednotlivých 

druhů grantových poskytovatelů, odbornou fakturovanou 

činnost (tj. výnosy zúčtované na účtech 601 a 602) a ostat-

ní výnosy, představující zejména zúčtování cizích odpisů, 

kursové zisky, tržby z prodeje materiálu, příjem pojistného 

plnění a jiné ostatní výnosy, o kterých se účtuje ve skupině 

64 a 65. Ve výnosové části byl rozpočet naplněn do výše 

95,87 %. V případě, že se skutečnost ve druhém sloupci ta-

bulky liší oproti plánovanému rozpočtu v prvním sloupci, 

došlo k převedení části účelové podpory do FÚUP nebo 

naopak čerpání prostředků dříve uložených do tohoto 

fondu z roku 2010 a jejich spotřebou a tzv. rozpuštěním 

do výnosů roku 2011. U projektů COOPELIA a zejména 

AdmireVet se část výnosů převádí v rámci účetní položky 

384 - výnosy příštích období do následujícícího roku. 
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Náklady jsou soustředěny do stejnorodých skupin 

spojených s činností jednotlivých faktorů a za rok 2011 byly 

spotřebovány v celkové výši 141  916 tis. Kč. Oproti roz-

počtu byly vyčerpány na 93,22 %, což je v porovnání k roku 

předchozímu o 1,56 % méně. Vzhledem k důslednému 

dodržování rozpočtové morálky lze konstatovat, že žádná 

ze základních rozpočtovaných nákladových položek (viz 

druhou část tabulky provozního rozpočtu) nebyla překro-

čena. Úspory v nákladech, které zahrnují celkové náklady 

výzkumné i režijní, vyčerpané do konce účetního roku 

ve všech činnostech ústavu, vznikly zejména ve spotře-

bě výzkumného materiálu na projekt AdmireVet. Nebyla 

naplněna ani původní výše položky „cestovné“ vzhledem 

k posunu cestovatelských aktivit na zahraniční stáže finan-

covaných z nového operačního programu Coopelia do 

dalšího roku. Menší rezervy vznikly také na energetických 

médiích, tj. v rámci účtů za plyn, elektriku a vodu. 

Nárůst vykazuje pouze položka odpisů, ne však 

z důvodu, že by byla překročena plánovaná výše vlastních 

odpisů, tato byla spolehlivě dodržena. Příčinou tohoto na-

výšení jsou cizí odpisy, jejichž výši lze jen obtížně předem 

kalkulovat a plánovat. Ovlivněny jsou několika činiteli, a to 

např. rozestavěností dotačních investic a s tím souvisejícím 

případným časovým posunem při zařazení majetku do 

stavu způsobilého užívání, průběhem výběrových řízení 

na přístrojové investice, nově přijaté kapitálové granty bě-

hem roku apod. Nicméně toto překročení nelze považovat 

za pochybení, jelikož vůbec neovlivní hospodářský výsle-

dek. Účtování o dotačních tzn. cizích odpisech je totiž vý-

sledkově indiferentní operací (náklady = výnosy) a v. v. i. je 

povinna odepisovat veškerý nabytý majetek i bez tvorby 

Fondu reprodukce majetku.    

Náklady za jednotlivé činnosti jsou dále podrobně 

zvlášť komentovány v samostatných kapitolách hodnoce-

ní hlavní, další a jiné činnosti. 

Ekonomické řízení VÚVeL proběhlo ve znamení 

snahy o další zdokonalování systému korektních interních 

pravidel a směrnic, jejichž prioritou je zejména maximální 

hospodárnost při vynakládání finančních prostředků na 

výzkumné, správní i komerční zakázky. Vykázaný kladný 

hospodářský výsledek byl totiž i přes nepříznivou finanční 

situaci, kdy je ze strany zřizovatele každoročně snižována 

institucionální podpora, docílen úsporami jednak v režij-

ních nákladech, ale také snižováním debetních finančních 

toků v rámci fakturovaných aktivit. 
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V. 3.  Komentář k hospodářskému výsledku 
za rok 2011

Definici tvorby výsledku hospo daření veřejné vý-

zkumné instituce vymezuje znění § 21 odst. 4 zákona 

č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, podle 

kterého je tento výsledek tvořen součtem výsledku hos-

podaření v hlavní činnosti a výsledku hospodaření v další 

a jiné činnosti po zdanění. 

Za rok 2011 vytvořil Výzkumný ústav veterinárního 

lékařství, v. v. i. za všechny provozované činnosti kladný 
hospodářský výsledek v celkové výši 4 037 tis. Kč. Vý-

sledek hospodaření podle činností uvádí následující 

tabulka: 

Činnost Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

Hlavní činnost 135 568 136 364 796

Další činnost 1 674 1 906 232

Jiná činnost 4 674 7 683 3 009

Celkem 141 916 145 953 4 037

Výkaz zisku a ztráty poskytuje přehled o základních 

nákladových a výnosových položkách za jednotlivé čin-

nosti. Náklady musí souviset s výnosy příslušného období 

a musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a nákla-

dů s vykazovaným obdobím. 

Oddělené sledování nákladů a výnosů je ve VÚVeL 

zajištěno dvěma způsoby, a to zakázkovým systémem, kte-

rý pomocí devítimístného čísla zakázky důsledně rozlišuje 

hospodaření v jednotlivých činnostech a pak také ozna-

čováním každého účetního případu specifickým kódem 

nazývaným FIN. Učetní výstupy jsou pak nákladově a vý-

nosově odděleny za každou činnost a je tak splněn zákon-

ný požadavek v ustanovení § 21 odst. 3 písm. d) zákona 

o v. v. i. 

Z údajů ve výše uvedené tabulce vyplývá, že na 

celkovém kladném hospodářském výsledku se podílela 

zejména jiná činnost, a to cca ze 74 %. V této činnosti byl 

dosažen zisk ve výši 3 009 tis. Kč. Podíl hlavní činnosti na 

celkovém výsledku hospodaření pak činil 20 %. Rozhodují-

cí výnosovou položkou hlavní činnosti byly přijaté dotace 

z výzkumných projektů a z operačních programů, které 

pak ještě významnou měrou doplnily příjmy z vyfakturo-

vaných odborných aktivit na podporu výzkumu. Výnosy 

hlavní činnosti nakonec převýšily vynaložené náklady 

o 796 tis. Kč, proto byla i tato činnost v minulém roce uspo-

kojivě zisková. V rámci další činnosti skončilo hospodaření 

taktéž s kladným výsledkem ve výši 232 tis. Kč, což předsta-

vuje podíl necelých 6 %. Pokud by byla na konci účetního 

období výsledkem hospodaření v další nebo jiné činnosti 

ztráta, veřejná výzkumná instituce by musela podle § 21 

odst. 5 zákona o v. v. i. takovou činnost neprodleně ukon-

čit. Výnosy z těchto činností tedy musí dosahovat alespoň 

skutečně vynaložených nákladů, což bylo v případě pro-

vozování hospodářských činností na ústavu v uplynulém 

roce dodrženo. 

Po hospodářské stránce si tedy ústav v roce 2011 

i přes potíže způsobené finančními škrty ze strany zřizo-

vatele vedl vcelku uspokojivě a zakončil rok s pozitivním 

hospodářským výsledkem.  Tato skutečnost je důsledkem 

nejen hospodárného chování celé instituce, kdy se poda-

řilo sledovat a regulovat veškerá finanční vydání, ale také 

kvalitním nastavením systému vnitroústavních pravidel, 

upevňováním vnitřní struktury a v neposlední řadě dob-

rou a průběžně aktualizovanou rozpočtovou základnou 

navazující na aktivní finanční monitoring. 

Zisk po zdanění využívá veřejná výzkumná institu-

ce nejprve k úhradě případné ztráty z minulých období 

a dále prostřednictvím fondů k podpoře hlavní činnosti. 

O rozdělení zisku z roku 2011 rozhodne v souladu s § 18 

odst. 2 písm. e) výše uvedeného zákona Rada instituce 

VÚVeL. Hlavním cílem je však naplnit zejména rezervní 

fond ústavu a zajistit tak do budoucna nezbytnou finanční 

pojistku pro případné pokrytí provozních nákladů nezajiš-

těných výnosy, která by umožnila kompenzovat eventuel-

ní krátkodobou finanční nestabilitu VÚVeL. 
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V. 4.  Hodnocení hlavní činnosti 

Podle § 28 písm. a) Vyhlášky č. 504/2002 Sb se hlavní 

činností účetní jednotky rozumí veškeré činnosti, pro které 

byla účetní jednotka zřízena zvláštním předpisem, zřizo-

vací listinou nebo jiným dokumentem. Posláním Výzkum-

ného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. je dle zřizovací 

listiny základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech 

veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie 

a příbuzných biomedicínských, zemědělských a potravi-

nářských věd k těmto oborům se vázající. 

Za rok 2011 vykázal ústav za tuto činnost hospodář-

ský výsledek ve výši 796 tis. Kč. 

Výnosy byly vykázány v celkovém objemu 136 364 
tis. Kč. Tvořily je především institucionální a účelové 

prostředky poskytnuté na řešení výzkumných projektů, 

a to celkem 110 323 tis. Kč. Do výnosových položek  se 

rovněž promítl příspěvek od zřizovatele na udržení Geno-

vých zdrojů v částce 938 tis. Kč, tj. příspěvek na podporu 

a udržení Sbírky zoopatogenních mikroorganismů. Velmi 

významný podíl na zúčtovaných provozních výnosech za-

jistily také finanční prostředky získané v rámci operačních 

programů na tři projekty AdmireVet, CEITEC a COOPELIA 

v celkové výši 11 324 tis. Kč. Nelze opominout ani zdroje 

z EU na řešení mezinárodních projektů, které činily včetně 

jejich podpory částku 6 841 tis. Kč. Do výnosů vstoupily 

i tržby za odborné fakturované výzkumné aktivity jako 

doplňkový produkt hlavní výzkumné činnosti, kursové zis-

ky, tržby z prodeje materiálu, zúčtování dotačních (cizích) 

odpisů, příjem pojistných plnění,  bankovní úroky apod. 

Suma těchto položek je 6 938 tis. Kč. 

Strukturu výnosů z pohledu jednotlivých zdrojů fi-

nancování zobrazuje následující tabulka. 

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Výnosy hlavní činnosti podle zdrojů tis. Kč  %

Institucionální příspěvek od zřizovatele 
– výzkumný záměr 68 487

Účelové dotace od zřizovatele ( NAZV, VAK) 17 148

Účelové dotace od ostatních tuzem. poskytovatelů (GA ČR,  
MŠMT, MPO, AV ČR, MZ ČR, TA ČR, MV ČR) 24 688

Mezinárodní projekty včetně podpory MP 6 841

Genové zdroje 938

OP VaVpI - AdmireVet 8 912

OP VaVpI - CEITEC 970

OP VK - COOPELIA 1 442

Provozní dotace celkem (691) 129 426

Ostatní výnosy (601, 602, 641, 644, 645, 649, 651, 654) 6 938

Výnosy hlavní činnosti celkem 136 364 100
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Údaje obsažené v tabulce odpovídají částkám zúčto-

vaným pouze ve prospěch výnosů na účet 691 – provozní 

dotace, nikoliv částku celkově poskytnutých finančních  

prostředků, tzn. že podle účetních pravidel nezahrnují fi-

nanční prostředky převedené do Fondu účelově určených 

prostředků dle § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, které nemohly být v daném roz-

počtovém roce efektivně použity. Především institucionál-

ní podpora na řešení výzkumného záměru pro rok 2011 

v celkové výši 72 087 tis. Kč, poskytnutá od zřizovatele na 

základě vydaného Rozhodnutí, byla skutečně vyčerpána 

v souladu s uznanými náklady ve výši 68 487 tis. Kč. Do 

fondu bylo převedeno 3 600 tis. Kč. 

Náklady na zajištění a  udržení všech výzkum-
ných a  dalších úkolů spadajících do hlavní činnosti 
VÚVeL činily v roce 2011 celkem 135 568 tis. Kč. Z cel-

kového objemu tvoří nejpodstatnější nákladovou polož-

ku tzv. osobní náklady, které zahrnují veškeré vyplacené 

mzdové prostředky, náklady na zákonné odvody (sociální 

a zdravotní pojištění) a také povinnou tvorbu sociálního 

fondu ve výši 2 % ročního objemu nákladů veřejné vý-

zkumné instituce zúčtovaných na mzdy dle ustanovení 

§ 27 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb. Rozbor mzdových pro-

středků je proveden v samostatné kapitole této výroční 

zprávy. 

Významnou nákladovou položkou jsou také náku-

py materiálu a energií (tj. elektrické energie, plynu a vody), 

které představují dohromady cca 21 % z vykázaných ná-

kladů a činí celkem 28 642 tis. Kč, z toho je spotřeba ma-

teriálu 22 140 tis. Kč a náklady na dodané energie 6 502 

tis. Kč. Nezanedbatelnou položkou nákladového typu 

jsou také odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotné-

ho majetku v částce 18 587 tis. Kč zastupující nákladovou 

část 14 % podílem, náklady na opravy a udržování zachy-

cené na účtu 511 ve výši 1 457 tis. Kč, náklady na cestovné 

v částce 2 910 tis. Kč a v neposlední řadě profinancované 

náklady na poskytované služby ve výši 6 588 tis. Kč (5 % 

z celkových nákladů). Ostatní náklady představují zapla-

cené částky převážně režijního typu, tj. např. náklady na 

pojištění majetku ústavu (budovy, auta), zákonné úrazové 

pojištění zaměstnanců, bankovní, správní a celní poplatky, 

platby za ochranné dokumenty (patenty apod.), náklady 

na zahraniční studenty, členské příspěvky v tuzemských 

i zahraničních organizacích, cestovní pojištění osob, víza, 

kursové ztráty, dálniční známky, ale i platby přímých daní. 

Strukturu nákladů celé hlavní činnosti podle účet-

ních položek zobrazuje následující tabulka: 

Náklady hlavní činnosti podle účetních položek – syntetický účet 5. třídy tis. Kč %

501 – Spotřeba materiálu 22 140 16

502 – Spotřeba energie – el. energie 2 904 2

502 – Spotřeba energie – plyn 2 766 2

502 – Vodné a stočné 832 1

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  - 49 0

511 – Opravy a udržování 1 457 1

512 – Cestovné 2 910 2

513 – Náklady na reprezentaci 156 0

518 – Ostatní služby 6 588 5

521 – Mzdové náklady 55 357 41

524 – Zákonné sociální pojištění 18 685 14

527 – Zákonné sociální náklady 2 004 1

531, 532, 545, 549, 558 – Ostatní náklady 1 231 1

551 – Odpisy dlouhodobého majetku 18 587 14

Náklady hlavní činnosti celkem 135 568 100
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Přehled způsobilých nákladů projektu AdmireVet
Z dotačních prostředků poskytnutých na vybudo-

vání Centra pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii 

ve veterinární medicíně s názvem AdmireVet bylo v roce 

2011 v návaznosti na výši vyčerpaných způsobilých výdajů 

zúčtováno do výnosů celkem 8 912 tis. Kč, zbývající část 

byla převedena do následujícího roku prostřednictvím 

účtu časového rozlišení 384 k realizaci dalších klíčových 

aktivit. Podrobný přehled způsobilých výdajů je obsahem 

jednotlivých monitorovacích zpráv, které jsou pravidelně 

a v předepsaných intervalech předávány poskytovateli. 

Projekt AdmireVet využívá pro vedení ekonomické agen-

dy zavedený systém VÚVeL, ale po stránce organizační je 

samostatným hospodářským střediskem č. 80. 

Následující tabulka přináší finanční přehled o dosa-

vadním čerpání způsobilých nákladů na projekt za dobu 

realizace projektu: 

Struktura způsobilých nákladů v projektu AdmireVet v letech 2009 až 2011

Struktura neinvestičních 
nákladů

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Celkem

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč %

Drobný hmotný majetek 0 0 125 2 187 2 312 2

Spotřeba materiálu 0 0 2 961 44 2 992 34 5 953 38

Ostatní služby, poplatky, VŘ 0 0 29 0 229 3 258 2

Konferenční poplatky 0 0 320 5 77 1 397 3

Neinvestiční publicita, 
propagace

90 100 132 2 2 0 224 1

Cestovné 0 0 305 4 677 7 982 6

Osobní náklady  
vč. povinných odvodů

0 0 2 858 43 4 748 53 7 606 48

Celkem 90 100 6 730 100 8 912 100  15 732 100

Jak je patrné z předchozí tabulky, nejvyšší míru 

čerpání, a to ve výši 48 %, vykazovaly mzdy realizačního 

a výzkumného týmu. Na osobní výdaje byly tedy celkově 

vyplaceny finanční prostředky ve výši 7 606 tis. Kč, které 

umožnily odpovídající naplnění personálních potřeb Cen-

tra spočívajících v realizaci jednotlivých klíčových aktivit 

a nutnosti efektivního řízení a průběžného monitorování 

projektu. Co do výše objemu spotřebovaných prostředků 

následovala po osobních nákladech spotřeba laborator-

ního a kancelářského materiálu, která činila v konečném 

součtu 5 953 tis. Kč. Za drobný hmotný majetek bylo do 

konce roku 2011 vydáno 312 tis. Kč a povinnou publicitu 

včetně propagačních materiálů 224 tis. Kč. Další dotační 

prostředky, které byly výzkumníkům ze start - up grantu 

k dispozici, posílily jejich vzdělávací a publikační možnosti 

doma i v zahraničí, a to spotřebovaným cestovným ve výši 
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982 tis. Kč a celkově uhrazenými konferenčními poplatky 

za 397 tis. Kč. Ostatní provozní náklady spojené s realizací 

projektu činily 258 tis. Kč, přičemž se jednalo o náklady za 

ostatní služby ve formě poplatků, servisních služeb a po-

platků spojených s realizací výběrových řízení. Za první 

2 roky realizace projektu vč. prosince roku 2009, kdy pro-

běhlo slavnostní zahájení projektu, byly na provoz projek-

tu AdmireVet celkově vynaloženy způsobilé výdaje ve výši 

15 732 tis. Kč. 

Přehled způsobilých nákladů projektu COOPELIA
Z dotačních prostředků poskytnutých na nový 

projekt OP VK „Podpora mezinárodní spolupráce - mul-

tidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě” 

s názvem „COOPELIA“ registrační číslo CZ. 1. 07/2. 4. 00/17. 

0045 bylo v roce 2011 v návaznosti na výši vyčerpaných 

způsobilých výdajů zúčtováno do výnosů celkem 1 442 
tis. Kč. Nevyčerpaná část byla převedena do následujícího 

roku prostřednictvím účtu časového rozlišení 384 k realiza-

ci naplánovaných klíčových aktivit. Podrobný přehled způ-

sobilých výdajů je obsahem schválených monitorovacích 

zpráv. Stejně jako projekt AdmireVet využívá VÚVeL pro ve-

dení ekonomické agendy COOPELIE nastavený zakázkový 

systém a je samostatným hospodářským střediskem č. 81. 

Struktura způsobilých nákladů v projektu COOPELIA za rok 2011

Struktura neinvestičních nákladů tis. Kč %

Osobní náklady včetně povinných odvodů 362 25

Konferenční poplatky 130  9

Studijní poplatky 147 10

Cestovné 798 55

Ostatní služby  5  1

Celkem  1 442  100

Pro tento rok vyčerpané způsobilé náklady činily 

v konečném součtu 1 442 tis Kč. Procentuálně nejvyšší 

položka je cestovné, a to 55%. Především se jedná o za-

hraniční konference do Číny, Španělska, Německa, Francie 

atd. V těchto nákladech jsou zahrnuty mj. i stáže dr. Horňá-

ka ve Velké Británii a mgr. Matulové v USA. Celková suma 

cestovného činí 798 tis. Kč. Konferenční poplatky byly vy-

účtovány ve výši 130 tis. Kč, což je 9% z celkových výdajů. 

Za studijní vzdělávací programy bylo zaplaceno 147 tis. 

Kč. Částka v celkovém objemu peněz 362 tis. Kč byla vypla-

cena ve formě osobních nákladů pro projektový tým, který 

se dělil na odbornou část a řídící část. 

Přehled způsobilých nákladů projektu CEITEC
Z prostředků poskytnutých na vybudování Středo-

evropského technologického institutu, registrační číslo CZ. 

1. 05/1. 1. 00/02. 0068, bylo v roce 2011 ve vazbě na výši 

vyčerpaných způsobilých výdajů na provoz zúčtováno do 

výnosů celkem 970 tis. Kč. 

Nespotřebované prostředky byly převedeny do ná-

sledujícího roku prostřednictvím účtu časového rozlišení 

384 k realizaci dalších plánovaných úkolů. V účetní agendě 

je projekt CEITEC vykazován jako hospodářské středisko 

č. 82. Do projektu je v rámci VÚVeL zapojeno oddělení 

Reprodukce a genetiky vedené prof. MVDr. Jiřím Rubešem, 

CSc. 
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Struktura způsobilých nákladů v projektu CEITEC za rok 2011

Struktura neinvestičních nákladů tis. Kč %

Drobný hmotný majetek 175 18

Osobní náklady včetně povinných odvodů 795 82

Celkem 970  100

Mzdy realizačního a výzkumného týmu vykazovaly 

nejvyšší míru čerpání, a to ve výši 82 %. Na osobní nákla-

dy vč. zákonných odvodů byly celkově vyplaceny finanční 

prostředky ve výši 795 tis. Kč, které umožnily naplňování 

personálních potřeb výzkumného programu Reproduk-

ce savců a Genomika zvířat spočívající v realizaci jednot-

livých výzkumných aktivit Centra. Za pořízení drobného 

hmotného majetku bylo v průběhu roku 2011 vydáno 

18 % finančních prostředků, a to 175 tis. Kč. 

Na neinvestiční přípravu projektu CEITEC před jeho 

zahájením, tj. v letech 2009 a 2010, byly vynaloženy způso-

bilé výdaje ve výši 467 tis. Kč. Včetně 970 tis. Kč za rok 2011 

bylo tedy dosud vyčerpáno 1 437 tis. Kč. 
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V. 5.  Hodnocení další činnosti  

Z definice zákona č. 341/2005 Sb, o veřejných vý-

zkumných institucích, podle § 21 vyplývá, že další činností 

je činnost prováděná na základě požadavků příslušných 

organizačních složek státu nebo územních samospráv-

ných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných 

prostředků podle zvláštních právních předpisů. 

Podle této definice je zřejmé, že se jedná o dotova-

nou činnost na objednávku státní organizace, která může 

být veřejnou výzkumnou institucí prováděna při splnění 

těchto podmínek:

1. další činnost musí:

•	 musí být ve veřejném zájmu

•	 musí být uvedena ve zřizovací listině v. v. i. 

•	 musí navazovat na hlavní činnost VÚVeL a nesmí ji 

v žádném případě ohrožovat

•	 musí být v účetnictví vedena odděleně, tzn., že 

náklady a výnosy musí být analyticky rozlišeny

•	 musí být prováděna za účelem účinnějšího využití 

majetku a lidských zdrojů v. v. i.  

2. další činnost nesmí:

•	 nesmí být výzkumem nebo jeho infrastrukturou

•	 nesmí být podnikáním

•	 nesmí být při započtení dotace nikdy ztrátová, 

tzn. že výnosy z těchto činností musí dosahovat 

alespoň skutečně vynaložených nákladů  

V rámci provozování další činnosti v roce 2011 byly 

všechny zmíněné zásady dodrženy a ústav v této činnosti 

vykázal kladný hospodářský výsledek ve výši 232 tis. 
Kč. 

Výnosově byla další činnost zajištěna zejména akti-
vitami Vědeckého veterinárního výboru, vyplývajícími 

z rámcového plánu práce na období 2011-2012. Činnost 

výboru probíhala na základě uzavřené Smlouvy na řeše-

ní projektu hodnocení rizik v oblasti veterinární č. j. 630-

2011-17411 s MZe ČR jako zakázka malého rozsahu, jejímž 

hlavním cílem a účelem je zajistit bezpečnost a kvalitu po-

travin v České republice. Náklady na plnění předmětu této 

smlouvy v hodnoceném kalendářním roce činily 750 tis. 
Kč bez DPH a uhrazeny byly ze strany zřizovatele prostřed-

nictvím 2 vystavených faktur s výkazem skutečně vynalo-

žených nákladů. Zpráva o činnosti Vědeckého veterinární-

ho výboru je samostatnou kapitolou této výroční zprávy. 

Neméně významnou aktivitou této činnosti bylo pl-

nění dvou funkčních úkolů na objednávku pro zřizovatele. 

Jednalo se o provedení sérologických vyšetření pro 
účely zajištění Národního ozdravovacího programu 
od infekční rinotracheitidy skotu (zkráceně NP IBR) na 

základě uzavřené smlouvy o dílo s MZe ČR č. j. 101817/2011-

MZE-17210, jehož činnost přinesla výnosový podíl v další 

činnosti ve výši 125 tis. Kč bez DPH. Dále pak také spra-

vování centrálního registru kontroly dědičnosti zdraví 
hospodářských zvířat prostřednictvím smluvního ujed-

nání o poskytnutí finančního příspěvku na tuto činnost 

s MZe ČR č. j. 102311/2011-MZE-17210, který činil pro rok 

2011 částku 792 tis. Kč bez DPH. 

Podstatnou finanční spoluúčast přinesly rovněž 

fakturované výkony za vyšetření ryb pro chovatele 
v rámci státní zakázky pro krajské veterinární správy 
a dále pak přijaté tržby za uskutečněné kurzy a semináře 
spadající také do další činnosti ústavu. 

Celkové výnosy další činnosti činily 1 906 tis. Kč. 

Strukturu výnosů podle zdrojů zachycuje následující tabulka:

Výnosy další činnosti podle zdrojů  tis. Kč
bez DPH %

Funkční úkol pro MZe ČR – IBR (602 400) 125 7

Funkční úkol pro MZe ČR – KDZ (602 301) 792 42

Vědecký veterinární výbor (602 600) 750 39

Ostatní výnosy (vyšetření ryb pro KVS, semináře, kurzy) 239 12

Výnosy další činnosti celkem 1 906 100%



V Ý Z K U M N Ý  Ú S T A V  V E T E R I N Á R N Í H O  L É K A Ř S T V Í  v .  v .  i .

s t r a n a  1 0 7 .

 Zajištění všech úkolů další činnosti VÚVeL si v roce 

2011 vyžádalo spotřebu nákladů v  celkové výši 1 674 
tis. Kč. Osobní náklady v součtu 550 tis. Kč (33 % celkových 

nákladů) tvořily rozhodující nákladovou položku, z toho 

vyplacené mzdy činily 200 tis. Kč, OON (dohody konané 

mimo pracovní poměr) 282 tis. Kč a příslušné zákonné od-

vody sociálního a zdravotního pojištění 68 tis. Kč. 

Spotřebované nákupy materiálu dosáhly výše 336 

tis. Kč a za dodávky energií ústav zaplatil rovných 91 tis. 

Kč. K zajištění této činnosti zaměstnanci procestovali 43 tis. 

Kč a za externí poskytnuté služby bylo vyčerpáno celkem 

69 tis. Kč. Na vrub vlastních odpisů dlouhodobého majet-

ku bylo zaúčtováno 212 tis. Kč a za opravy a údržbu majet-

ku bylo vydáno 10 tis. Kč. 

Jiné ostatní náklady na syntetickém účtu 549 byly 

vyčísleny na částku 332 tis. Kč, z toho největší položku ve 

výši 330 tis. Kč představuje převod finančních prostředků 

na řešení odborných studií v rámci zajištění činnosti Vě-

deckého veterinárního výboru působícího ve VÚVeL. 
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Strukturu nákladů podle účetních položek zobrazuje následující tabulka: 
Náklady další činnosti podle účetních položek – syntetický účet 5. Třídy tis. Kč %

501 – Spotřeba materiálu 336 20

502 – Spotřeba energie 91 5

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  22 1

511 – Opravy a udržování 10 1

512 – Cestovné 43 3

513 – Náklady na reprezentaci 7 0

518 – Ostatní služby 69 4

521 – Mzdové náklady 482 29

524 – Zákonné sociální pojištění 68 4

545 – Kursové ztráty 2 0

549 – Jiné ostatní náklady 332 20

551 – Odpisy dlouhodobého majetku 212 13

Náklady další činnosti celkem 1 674 100
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V. 6.  Hodnocení jiné činnosti 
Jiná činnost je stejně jako další činnost zřizovací 

listinou vymezená část hospodaření veřejné výzkum-
né instituce, která musí být podle § 21 odst. 3 zákona 

č. 341/2005 Sb. jednoznačně zisková. Pokud by nebyla, 

musí ji v. v. i. neprodleně ukončit. Tato činnost tedy není 

financována prostřednictvím státního rozpočtu, ale jedná 

se o vlastní hospodářské aktivity ústavu provozované na 

základě živnostenských nebo jiných oprávnění. Podrob-

nější úpravu jiné činnosti stanovují vnitřní předpisy. Její 

rozsah je ročně stanoven maximálně do výše 50 % finanč-

ních výnosů z hlavní činnosti. 

Interně je jiná činnost nazývána „komerční činností“ 

a náklady i výnosy s ní související jsou v účetnictví důsled-

ně odděleny nastavenou kombinací zakázkových kódů, 

což umožňuje nejen přehledné vykazování této činnosti 

jako celku, ale také samostatně za každé výzkumné oddě-

lení či režijní útvar. 

Získané peněžní zdroje slouží např. k dofinanco-

vání podpory výzkumných projektů jakožto položky 

v uznaných nákladech vesměs označované jako „neveřej-

né zdroje“ nebo také k realizaci nutných výdajů na zajištění 

a udržení příjmů z této činnosti. 

Finanční bilance jiné činnosti za rok 2011 byla 
tradičně velmi příznivá, neboť konečný hospodářský 
výsledek dosáhl výše 3 009 tis. Kč. 

Celkové výnosy jiné činnosti byly vykázány ve 
výši 7  683 tis. Kč. Tržby za prodej služeb představovaly 

hlavní podíl na celkových výnosech, a to výši 7 576 tis. 

Kč. Příkazy k fakturaci byly Ekonomickému útvaru předá-

ny zejména za různé typy odborných vyšetření jako např. 

virologické, serologické, imunologické, bakteriologické, 

elektronově-mikroskopické, dále za vědecké studie a služ-

by, diagnostiku, atesty hospodářských zvířat, vyšetření 

vzorků, pronájem nebytových a bytových prostor apod. 

Na výnosovém účtu 649 byly zaúčtovány neveřejné zdro-

je poskytnuté na podporu řešení výzkumného projektu 

NAZV s identifikačním číslem QH91231 od firmy Trios ve 

výši 75 tis. Kč. 

Strukturu výnosů podle zdrojů zachycuje následující tabulka:

Výnosy jiné činnosti  tis. Kč
bez DPH %

Tržby z prodeje služeb (602) 7 576 99

Jiné ostatní výnosy (649) 75 1

Ostatní tržby ( 654, 658) 32 0

Výnosy jiné činnosti celkem 7 683 100

Náklady na zajištění jiné činnosti VÚVeL činily v roce 

2011 celkem 4 674 tis. Kč. Hlavní nákladovou položkou 

byla spotřeba materiálu ve výši 2 229 tis. Kč, což je v pře-

počtu 48 % celkových nákladů. Za el. energii, plyn a vodu 

bylo pro účely provozování jiné činnosti uhrazeno 366 tis. 

Kč. Výše osobních nákladů, tj. vyplacených mezd včetně 

všech povinných odvodů, dosáhla v této činnosti 822 tis. 

Kč. Výdaje za provoz a údržbu dlouhodobého majetku 
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zachycené na účtu 511 činily celkem 89 tis. Kč. Ostatní na-

kupované služby představovaly výdaje různého typu např. 

za sekvenování, chemické rozbory, překladatelské služby 

a publikační náklady, revize, kalibrace, knihovnické služby, 

reprografické práce, dopravné cizím organizacím a další 

náklady v konečné výši 212 tis. Kč. 

Neméně významnou položku nákladového typu 

představují také odpisy dlouhodobého majetku (účet 

551 100 – vlastní odpisy) v částce 853 tis. Kč zastupující ná-

kladovou část téměř 18 % podílem. 

Z ostatních nákladů na zbývajících účtech 5. třídy 

byly převážně čerpány částky za různé poplatky, zapla-

cené členské příspěvky, cestovní pojištění, kursové ztráty 

a dále zde také byla na základě provedené inventarizace 

účtů zaúčtována tvorba daňově uznatelných zákonných 

opravných položek k neuhrazeným pohledávkám jiné 

činnosti ve výši 6 tis. Kč tak, jak to ukládá interní směrnice 

VÚVeL. 

Strukturu nákladů podle účetních položek zobrazuje následující tabulka: 

Náklady jiné činnosti podle účetních položek – syntetický účet 5. třídy tis. Kč %

501 – Spotřeba materiálu 2 229 48

502 – Spotřeba energie 366 8

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 27 1

511 – Opravy a udržování 89 2

512 – Cestovné 20 0

513 – Náklady na reprezentaci 5 0

518 – Ostatní služby 212 5

521 – Mzdové náklady 613 13

524 – Zákonné sociální pojištění 209 4

545, 549, 558 – Ostatní náklady 51 1

551 – Odpisy dlouhodobého majetku 853 18

Náklady jiné činnosti celkem  4 674 100
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V. 7.  Přehled výzkumných projektů  
 řešených v roce 2011

Seznam projektů financovaných z institucionálních prostředků

Registrační číslo  
a název projektu

Hlavní řešitel  
VÚVeL Brno Nositel projektu Spolunositel 

projektu

Výzkumný záměr
MZe 0002716202
Výzkum chorob zvířat, jejich 
prevence a ochrana potravního 
řetězce

prof. Rubeš VÚVeL Brno

Seznam projektů financovaných z účelových prostředků  
a mezinárodní projekty

Registrační číslo  
a název projektu

Hlavní řešitel  
VÚVeL Brno Nositel projektu Spolunositel  

projektu

MZe NAZV QH71051
Trendy rezistencí bakteriálních 
respiračních a enterálních 
patogenů hospodářských zvířat na 
antimikrobiální látky

dr. Kučerová
185 02 03 09

VÚVeL Brno

MZe NAZV QH71057
Monitoring výskytu koi 
herpesvirózy (KHV) v chovech 
kapra obecného v ČR a testování 
vnímavosti vybraných linií kapra 
ke KHV

Ing. Veselý
115 02 07 04

VÚVeL Brno

JU České Budějovice

VFU Brno

MZe NAZV QH71054
Efektivita alternativních postupů 
prevence enterálních onemocnění 
prasat a determinace rizik z hlediska 
bezpečnosti potravin

prof. Pavlík
166 02 04 08

VÚVeL Brno

MZe NAZV QH71055
Escherichia coli produkující toxiny, 
etiologické agens onemocnění 
zvířat a lidí

dr. Alexa
180 02 07 06

VÚVeL Brno

MZe NAZV QH81065
Tlumení paratuberkulózy v ČR:
zavedení nových metod pro 
urychlení detekce původce, 
sledování jeho přežívání a šíření 
v chovech, jeho distribuce 
v prostředí a posouzení rizik 
kontaminace krmiv a potravin

prof. Pavlík
167 02 04 08

VÚVeL Brno

UK Praha
 

Milcom Praha

MZe NAZV QH81061
Charakteristika gastroenterálních 
virů prasat jako primární zdroj 
kontaminace životního prostředí 
a potravin

dr. Prodělalová
109 02 01 02

VÚVeL Brno
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Registrační číslo  
a název projektu

Hlavní řešitel  
VÚVeL Brno Nositel projektu Spolunositel  

projektu

MZe NAZV QH81062
Imunologie a imunodiagnostika 
salmonelóz prasat

dr. Matiašovic
156 02 03 09

VÚVeL Brno

MZe NAZV QH81069
Vývoj nových nástrojů pro 
surveillance trichinelózy prasat 
a volně žijících zvířat v ČR

dr. Kovařčík
103 02 01 01

VFU Brno VÚVeL Brno

MZe NAZV QH91240
Mykobakteriální infekce 
u sladkovodních ryb a jejich 
zdravotní význam pro hospodářská 
zvířata a člověka

prof. Pavlík
168 02 04 08

VÚVeL Brno

MZe NAZV QH91238
Vakcinace a ochrana drůbeže před 
salmonelami

doc. Rychlík
149 02 02 05

VÚVeL Brno

MZe NAZV QH91231
Prevalence nebezpečných typů 
rezistence k antimikrobiálním 
látkám u etiologických původců 
infekčních onemocnění 
hospodářských zvířat

dr. Jaglič
207 02 04 37

VÚVeL Brno

Trios, s. r. o Brno

UP Olomouc

MZe VAK QI91A238
Efektivní postupy při řízení stáda 
dojnic

dr. Kovařčík
104 02 01 01

VFU Brno
VÚŽV Praha

VÚVeL Brno

MZe VAK QI91A018
Zvýšení efektivnosti 
biotechnologických postupů 
využitelných v reprodukci 
a šlechtění skotu

Ing. Machatková
233 02 05 26

VÚVeL Brno ÚŽFG Liběchov

MZe VAK QI101A094
Metody tlumení produkčních 
chorob skotu BVD-MD 
a paratuberkulóza

dr. Faldyna
 150 02 03 09
 150 02 01 01
 150 02 04 08

VÚVeL Brno

MU Brno

VFU Brno

Svaz chovatelů 
českého strakatého 

skotu

MZe VAK QI101A166
Biotechnologie v chovu a šlechtění 
prasat

Ing. Machatková
227 02 05 26

VÚŽV Praha

VÚVeL Brno

ČZU Praha

ÚŽFG Liběchov

MZe VAK QI111A166
Biotechnologické postupy 
v reprodukci a odchovu prasat 
jako nástroj ekonomického růstu 
a konkurenceschopnosti 
odvětví

dr. Přinosilová
250 02 05 23

VÚŽV Praha

VÚVeL Brno

ÚZEI Praha

UK FF Hrad. Králové

Univerzita Pardubice

 Mendelova univerzita 
Brno

VFU Brno

MZ ČR IGA NS9842-4/2008
Studium meiotických poruch 
u mužů - nositelů vrozených 
balancovaných translokací a jejich 
vliv na efektivitu asistované 
reprodukce

Mgr. Vozdová
235 08 05 21

VÚVeL Brno FN Bohunice
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Registrační číslo  
a název projektu

Hlavní řešitel  
VÚVeL Brno Nositel projektu Spolunositel  

projektu

MZ ČR IGA NT11083-5/2010
Selekce funkčních spermií 
pomocí vybraných biomarkerů 
v diagnostice mužské neplodnosti

dr. Přinosilová
236 08 05 23 UP Olomouc

 FN Olomouc

VÚVeL Brno

GA ČR 523/08/H064
Biotechnologie gamet savců

Ing. Machatková
237 03 05 26

ČZU
Praha

VÚVeL Brno

ÚMG AV ČR Praha

GA ČR 524/08/1606
Buněčná imunitní reakce na 
definované deleční mutanty 
salmonely u prasat

dr. Faldyna
157 03 03 09

VÚVeL Brno

GA ČR 301/09/1832
Funkce Pozitivního Transkripčního 
Elongačního Faktoru b (P-TEFb) 
v hypertrofii srdce

dr. Kohoutek
311 03 06 32

VÚVeL Brno

GA ČR 524/09/0215
Ostrovy patogenity a virulence 
salmonel pro kuřata a myši

doc. Rychlík
146 03 02 05

VÚVeL Brno

GA ČR 524/09/P195
Výskyt a charakteristika porcinních 
teschovirů a enterovirů v chovech 
prasat v ČR

dr. Prodělalová
192 03 01 02

VÚVeL Brno

GA ČR 523/09/1972
Komparativní imunogenomika 
čeledi Equidae

dr. Musilová
228 03 05 21

VFU Brno

VÚVeL Brno

Biologické centrum 
AV ČR

GA ČR 523/09/0743
Změny důležitých regulačních 
mechanismů meiozy v savčích 
oocytech vyvolané stárnutím 
organismu

dr. Ješeta
230 03 05 26

ÚŽFG AV ČR Liběchov VÚVeL Brno

GA ČR 521/09/1699
Imunomodulace jako nástroj 
funkční proteomiky při studiu 
cytokininové signální dráhy 
u Arabidopsis thaliana

dr. Faldyna
133 03 03 09

MU Brno VÚVeL Brno

GA ČR P502/10/P362
Funkční heterogenita prasečích 
mononukleárních fagocytů po 
experimentálně vyvolaném 
zánětu plic bakterií Actinobacillus 
pleuropneumoniae

dr. Ondráčková
169 03 03 09

VÚVeL Brno

GA ČR P506/10/0421
Fylogenetické vztahy v rámci čeledi 
Bovidae definované na základě 
analýzy karyotypu a podčeleďově 
specifických satelitních DNA

prof. Rubeš
220 03 05 21

VÚVeL Brno

GA ČR P304/10/1951
Nanoliposomy pro vývoj 
rekombinantních vakcín a cílených 
imunoterapeutik

dr. Turánek
154 03 06 34

VÚVeL Brno

VŠCHT Praha

ÚOCHAB
 AV ČR

FÚ AV ČR Praha

ÚMCH AV ČR Praha

UP Olomouc
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Registrační číslo  
a název projektu

Hlavní řešitel  
VÚVeL Brno Nositel projektu Spolunositel  

projektu

GA ČR P502/11/0719
Komparativní studie samčí meiosy 
u zástupců čeledi Bovidae

mgr. Vozdová
234 03 05 21

VÚVeL Brno

GA ČR P503/11/0142
Genotoxické a negenotoxické 
mechanismy v toxicitě 
komplexních směsí atmosferických 
polutantů: toxikogenomický 
přístup

dr. Machala
312 03 06 32

ÚEM AV ČR Praha VÚVeL Brno

GA ČR P301/11/1730
Změny metabolismu a složení 
buněčných lipidů v průběhu 
kolorektální karcinogeneze-účinky 
butyrátu a polynenasycených 
mastných kyselin

dr. Machala
313 03 06 32

BÚ AV ČR Brno VÚVeL Brno

AV ČR KAN200380801
Imunonanotechnologie pro 
diagnostiku látek hormonální 
povahy

dr. Fránek
304 04 01 33

 ÚEB AV ČR Praha příjemce 1

UP Olomouc příjemce 2

VÚVeL Brno příjemce 3

Olchemim Olomouc příjemce 4

AV ČR KAN200520703
Použití ultrazvuku v nanomedicíně

dr. Turánek
159 04 06 34

BÚ Praha příjemce 1

FÚ AV ČR Praha příjemce 2

ÚMG AV ČR Praha příjemce 3

ÚOCHB AV ČR Praha příjemce 4

VFU Brno příjemce 5

VÚVeL Brno příjemce 6

Apronex Jesenice příjemce 7

CPN Dolní Dobrouč příjemce 8

KRD Praha příjemce 9

MPO ČR FR-TI1/205
Vývoj preparátu s obsahem 
protilátek IgY pro lokální terapii 
kožních infekcí

dr. Turánek
155 10 06 34
155 10 03 09

FAVEA s. r. o. Kopřivnice VÚVeL Brno

MŠMT LC06030
Biomolekulární centrum

doc. Rychlík
143 06 02 05

MU Brno
BÚ AV ČR Brno

VÚVeL Brno

MŠMT INGO LA 09018
Mezinárodní vědecké 
instituce v oblasti reprodukce 
hospodářských zvířat

dr. Ješeta
240 06 05 26

VÚVeL Brno

NPV II 2B08074
Metody hodnocení úrovně hygieny 
a účinnosti sanitace výrobních 
zařízení a prostředí mlékáren, 
postupy detekce a eliminace 
perzistentních kmenů jako nástroje 
kontroly zpracování mléka na 
kvalitní a bezpečné potraviny

dr. Jaglič
206 06 04 37

Milcom Praha

VÚVeL Brno

VŠCHT Praha



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 1

Registrační číslo  
a název projektu

Hlavní řešitel  
VÚVeL Brno Nositel projektu Spolunositel  

projektu

NPV II 2B08036
Nové molekulárně biologické 
a biochemické metody pro 
monitoring estrogenů a dalších 
chemických endokrinních 
disruptorů v prostředí ČR

dr. Fránek
305 06 01 33

MU Brno
VÚVeL Brno

MŠMT Vital 7E08072
Integrated Monitoring and Control 
of Foodborne Viruses in European 
Food Supply Chains

prof. Pavlík
165 06 04 08

VÚVeL Brno

MŠMT EMIDA doc. Rychlík
325 14 02 05

VÚVeL Brno

TAČR Alfa TA01011165
Multiepitopová syntetická vakcína 
proti borelióze pro veterinární 
aplikace

dr. Turánek
158 09 06 34

VÚVeL Brno

Bioveta a. s. 

FÚ AV ČR

UP Olomouc

ÚOCHB AV ČR

MV ČR VG20102015011
Detekce významných humánních 
a veterinárních patogenů 
v potravinách, vodě a prostředí

prof. Pavlík
170 13 04 08 VÚVeL Brno

MŠMT AdmireVet
CZ. 1. 05/2. 1. 00/01. 0006
Centrum pro aplikovanou 
mikrobiologii a imunologii ve 
veterinární medicíně

prof. Pavlík
ing. Kabourková

829 11 80 00
VÚVeL Brno

MŠMT COOPELIA
CZ. 1. 07/2. 4. 00/17. 0045
Podpora mezinárodní spolupráce – 
multidisciplinární témata ve vědách 
o živé a neživé přírody

ing. Kabourková
859 16 81 00 VÚVeL Brno

Mendelova univerzita

MU Brno

VFU Brno

MŠMT CEITEC
CZ. 1. 05/1. 1. 00/02. 0068
Středoevropský technologický 
institut

prof. Rubeš
889 12 82 00 MU Brno

VÚVeL Brno

VFU Brno

Mendelova univerzita

VUT Brno

UFM AVČR

SYSTEQ
The development, validation 
and implementation of human 
systemic Toxic Equivalences/
TEQs as biomarkers for dioxin-like 
compounds

dr. Machala
309 05 06 32

Universiteit Utrecht
Nizozemí

VÚVeL Brno

SLU
ELISA of Alkylresorcinols As 
Biomarkers of Wholegrain Wheat 
and Rye Intake

dr. Fránek
303 05 01 33

Sweedish University of 
Agricultural Sciences

VITAL
Integrated Monitoring and Control 
of Foodborne Viruses in European 
Food Supply Chains

prof. Pavlík
165 05 04 08

Central Science 
Laboratory representing 

DEFRA
VB

VÚVeL Brno
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VI.  VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY 

1. Kontrola projektu č. QI101A094 s názvem “Meto-

dy tlumení produkčních chorob skotu BVD-MD 

a paratuberkulóza“

Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe ČR 

vykonal ve Výzkumném ústavu veterinárního lékař-

ství, v. v. i. v souladu s plánem své kontrolní činnosti 

dne 30. 5. 2011 průběžnou veřejnosprávní kontrolu 

na místě, a to projektu č. QI101A094 s názvem “Me-

tody tlumení produkčních chorob skotu BVD-MD 

a paratuberkulóza“. Předmětem kontroly byla kon-

trola čerpání a využití účelové podpory na řešení 

projektu za období 1. 1. 2011 do 30. 5. 2011 a dále 

kontrola plnění cílů tohoto projektu. 

Za kontrolní orgán byly pověřeny dvě pracovnice - 

Ing. Pavlína Šírová a Ing. Miroslava Dostálová z pří-

slušného odboru MZe ČR, oddělení Národní agen-

tury pro zemědělský výzkum. 

Závěr kontrolní akce:

Dle protokolu o výsledku průběžné veřejnosprávní 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanč-

ní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je dotace 

na řešení projektu čerpána v návaznosti na schvá-

lené aktivity pro rok 2011. Kontrolou plnění aktivit 

bylo zjištěno, že tyto všechny jsou průběžně plněny 

v souladu s naplánovaným harmonogramem prací. 

Provedenou kontrolou byla shledána drobná ne-

srovnalost - chybné datum na formuláři “Podklad 

k přípravě závazku - žádanka na vystavení objed-

návky”. Uvedený nedostatek neohrožuje splnění 

stanovených cílů řešeného projektu. 

2. Kontrola projektu reg. č. CZ. 1. 05/2. 1. 00/01. 0006 

s názvem Centrum pro aplikovanou mikrobiologii 

a imunologii ve veterinární medicíně, zkráceně 

AdmireVet

MŠMT - Řídící orgán operačního programu Výzkum 

a vývoj pro inovace provedl dne 22. 3. 2011 ve Vý-

zkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. tzv. 

kontrolu na místě podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem kontroly projektu reg. č. CZ. 1. 05/2. 1. 

00/01. 0006 byla realizace stavebních prací a publici-

ty (včetně příslušné dokumentace, smluv a účetních 

dokladů) a jejich soulad s Rozhodnutím o poskytnu-

tí dotace a předpisy ČR příp. ES. 

Kontrolou bylo prověřováno také dodržování pra-

videl publicity, stav realizace stavebních prací, sta-

vební dokumentace, staveniště a rovněž výdaje za 

stavební práce a výdaje na publicitu, které byly vy-

účtovány v žádostech o platbu č. 1-4. 

Za kontrolní orgán byli pověřeni tito pracovníci 

MŠMT: Ing. Michaela Remerová - vedoucí kontrolní 

skupiny, Ing. Michal Karták - člen kontrolní skupiny 

a Ing. Miroslav Elkčner - člen kontrolní skupiny. 

Závěr kontrolní akce:

Kontrolou byla zjištěna jen drobná pochybení jak při 

zajišťování povinné publicity dle Pravidel pro publi-

citu, tak při realizaci stavebních prací. Tato pochybe-

ní byla vyhodnocena jako nezávažná a neohrožující 

realizaci projektu. K odstranění nedostatků dopo-

ručil kontrolní orgán nápravná opatření, která byla 

obratem splněna. 
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Daňové kontroly:

3. Kontrola projektu reg. č. CZ. 1. 05/2. 1. 00/01. 0006 

s názvem Centrum pro aplikovanou mikrobiologii 

a imunologii ve veterinární medicíně, zkráceně 

AdmireVet

Finanční úřad Brno I zahájil dne 17. 5. 2011 daňovou 

kontrolu, která byla zaměřena na prověření skuteč-

ností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu 

v souladu s pravidly rozpočtové kázně v rámci výko-

nu správy odvodů u dotace poskytnuté na základě 

Rozhodnutí č. 0006/01/1 ze dne 24. 11. 2009 na výše 

uvedený projekt. 

Kontrolu provedla tato úřední osoba: Ing. Slavomír 

Alexa

Závěr kontrolní akce:

O výsledku této kontroly byla vyhotovena závěrečná 

zpráva, ve které byl konstatován tento verdikt: pro-

vedenou kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení 

rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a změně některých sou-

visejících zákonů. 
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Odpovědnost  
za výroční 
zprávu

Čestné prohlášení:

Při zpracování této výroční zprávy byla vynaložena 

veškerá přiměřená péče a údaje v ní obsa žené jsou podle 

našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou zde zamlčeny 

žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční 

zprávy. 

V Brně dne 30.května 2012

Ing. Markéta Kabourková 
Technicko-ekonomický zástupce ředitele

Závěr
Zpracování této výroční zprávy ke dni 31. 12. 2011 

bylo zajištěno ředitelem Výzkumného ústavu veterinární-

ho lékařství, v. v. i. 

Výroční zpráva byla sestavena podle nejlepšího 

vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných 

dokumentů a podkladů a s vynaložením maximálního úsilí. 

Zpráva byla předložena k vyjádření Dozorčí radě Vý-

zkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Stanovisko 

Dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, 

v. v. i. je uvedeno v příloze k této výroční zprávě. Ve smys-

lu ustanovení § 19 odst. (1) písm. i) zákona č. 341/2005 Sb. 

o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, bylo 

stanovisko Dozorčí rady VÚVeL předloženo Radě instituce 

Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a řediteli. 

V Brně dne 30.května 2012

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.  
ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 
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Uzávěrka obsahu Výroční zprávy 2011: 31. 5. 2012

Výroční zpráva byla předložena Radě instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. ke schválení na . 

jednání dne 15. 6. 2012. 

Usnesení Rady instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. je přílohou této výroční zprávy. 
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Přílohy
Příloha č. 1  – Auditorská zpráva (obsahuje Výrok auditora, Rozvahu ke dni 31. 12. 2011, Výkaz zisku a ztrát  

ke dni 31. 12. 2011, Přílohu k účetní závěrce pro rok 2011)

Příloha č. 2  –  Stanovisko Dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

Příloha č. 3  –  Usnesení Rady instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 
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Příloha č. 2

Stanovisko 
Dozorčí rady  
Výzkumného ústavu 
veterinárního lékařství, v. v. i. 
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Příloha č. 3

Usnesení  
Rady instituce   
Výzkumného ústavu 
veterinárního lékařství, v. v. i. 
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