
 
 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

Vedoucí útvaru Centrum pro transfer 
technologií a projektovou podporu  
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu  

 
Datum zveřejnění: 25. 1. 2021 

Co u nás budete dělat? 
 strategicky řídit a vést útvar Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu, 

plánovat současný rozvoj, optimalizovat postupy a navrhovat strategie  pro jeho 
budoucí směřování ústavu v oblasti VaVal, 

 analyzovat pracovní činnosti útvaru a navrhovat jejich zefektivňování, 
 vést, optimalizovat činnosti a kontrolovat tým útvaru (cca 7 osob), 
 zpracovávat analýzy a přehledy - reporting ukazatelů činnosti útvaru, 
 koordinovat projektový management evropských a tuzemských projektů VaVal 
 koordinovat finanční řízení specifických projektů VaVal včetně jeho poradenství 
 spolupracovat s komerční sférou, odbornými organizacemi na regionální a 

zahraniční úrovni (společné projekty, workshopy, konference, atd.), 
 koordinovat správu a vedení projektů na VÚVeL, 
 vést poradenství pro využívání národních a evropských dotačních titulů, 
 zajišťovat poradenství a asistence při zakládáni spin-off firem, poradenství k ochraně 

práv duševního vlastnictví, 
 zajišťovat patentování a uplatnění výsledků VaVal s komerčním potenciálem, 
 evidovat výsledky aplikovaných výsledků VaVal, 
 spravovat licenční účet a patentové portfolio, 
 propagovat a podporovat komercializaci výsledků VaVal 
 zajišťovat vzdělávání v oblasti projektového managementu a duševního vlastnictví, 
 administrovat evidenci vědecko-výzkumné činnosti a výsledků základního výzkumu, 
 zajišťovat agendu související s problematikou GDPR. 
 licenční politika 

 

Co byste měli umět a znát? 
 minimálně 5 let praxe v provozu nebo na pozici obdobně zaměřené, 
 VŠ vzdělání ekonomicko-podnikatelského zaměření/ právnického zaměření, 
 minimálně 5 let praxe v oblasti transferu technologií a projektové podpory, 
 zkušenosti s projektovým a komplexním administrativním řízením projektů VaVal, 
 zkušenosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií (smlouvy, 

licenční smlouvy), 
 znalost problematiky projektů EU (H2020, Horizon Europe) 
 organizační schopnosti a zkušenosti s vedením týmů, 
 výborná znalost AJ, znalost dalších jazyků vítána, 
 praxe v projektovém managementu. 

 
Vás představujeme? 

 teamleader s citem pro budování týmů a prohlubování spolupráce, 
 dokáže se orientovat v informacích, efektivně a srozumitelně komunikuje, 
 ovládá time-management a dokáže pracovat s prioritami, 
 formuluje vize a strategie, myslí koncepčně, 



 
 

 

 

 bezproblémově komunikace v anglickém jazyce. 
 
K zařazení do výběrového řízení uchazeči předloží: strukturovaný životopis, motivační 
dopis s přehledem dosavadní praxe, dosažené odbornosti a zkušeností ve vazbě na 
obsazované pracovní místo. Kopii dokladů o nejvyšším dosaženém (lze předložit až v rámci 
osobních pohovorů nebo před nástupem na pracovní pozici). 

 
Co Vám nabízíme? 

 počet obsazovaných pozic: 1 
 termín nástupu: dle dohody 
 místo výkonu práce: Hudcova 296/70, Brno-Medlánky 
 rozsah a trvání pracovního poměru: doba určitá v délce 1 roku s možností 

prodloužení, pracovní smlouva, pracovní úvazek 1,0 

 mzdové podmínky: fixní mzda a osobní příplatek, podporujeme možnost sladění 
pracovního a rodinného života (6 týdnů dovolené, přizpůsobení pracovní doby), 

 podporujeme rovnost přístupu k příležitostem profesního rozvoje bez ohledu na 
status nebo délku zaměstnání nebo jiné faktory, 

 balíček zaměstnaneckých benefitů (Edenred Benefit Card, zvýhodněné mobilní 
služby, kantýna, příspěvek na stravování přímo v areálu), 

 práci na zajímavých vědeckých projektech, 
 tradici a zázemí moderního výzkumného prostředí. 

 

 

Jak se přihlásit? 
 
Kontaktní osoba pro zaslání podkladů, zařazení do výběrového řízení a informace 
k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, kolisek@vri.cz 
 
Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: do 25. 2. 2021 
 
Zásady výběrového řízení: Naše zásady náboru a výběru jsou založeny na strategii OTM 
(otevřený, transparentní, výsledkem orientovaný) a přijímáme žádosti bez rozdílu jakýchkoli 
důvodů nebo zdravotních omezení. 
Zásady ochrany osobních údajů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. zajišťuje, 
aby osobní údaje žadatelů byly zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o 
ochraně údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Získaná 
data budou zpracovávána pouze a výhradně vyhlašovatelem výběrového řízení, za účelem 
dosazení vhodného kandidáta a na dobu nezbytnou k jeho nalezení. 
Dejte nám vědět: kontakt pro podávání návrhů, připomínek nebo stížností v souvislosti 
s výběrovým řízením nebo z některé jeho fáze na kolisek@vri.cz 

 

Kdo jsme? 
 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) je jediným profesionálním 
výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, 
metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným 
podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy 
hospodářských zvířat, přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví 
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skotu, prasat a drůbeže. Důležitou a velmi významnou roli hraje dosažená vědecká úroveň a 
schopnost předat a sdílet získané poznatky výzkumné komunitě i zemědělské a 
potravinářské praxi. Ústav má akreditovaná uživatelská zařízení pro výzkum na 
hospodářských i laboratorních zvířatech. Výzkumní pracovníci mají možnost provádět 
experimenty i v laboratoři s 3. stupněm biologické bezpečnosti, což je téměř nejvyšší míra 
technického zabezpečení pro práci s vysoce rizikovými mikroorganismy. Pečujeme o sbírku 
patogenních mikroorganismů s takřka 600 kmeny virů a více než 1300 kmeny bakterií. 
Laboratoře ústavu jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou (chromatografy s 
hmotnostními spektrometry, průtokovými cytometry, sekvenátory) mikroskopickou technikou, 
včetně transmisní a skenovací elektronové mikroskopie a možnosti in-vitro zobrazování 
živých organismů. Toto vybavení umožňuje provádění náročných studií v oblasti genomiky, 
proteomiky, lipidomiky a metabolomiky. 

 
 

 
 


