Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.
Hudcova 70; 621 00 Brno
VUVLXQO12UK1

Č. j.:

VÚVeL 3923/2016
Počet stran: 4
Počet příloh:

ZÁVĚRY
z 32. jednání konaného dne 2. prosince 2016 ve VÚVeL
O.is •rezenčni listin
Přítomni:
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. omluven
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. omluven
MVDr. Eduard Gópfert, Ph.D.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc omluven
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
MVDr. Kamil Kovařčik, Ph.D.
Mgr. Petr Králík, Ph.D.
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
Doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. příchod 10:55 hod
RNDr. Jiří Salát, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. příchod 9:15 hod

Hosté:
doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.
Bc. Petra Borovcová
MVDr. Miloslav Skřivánek, Csc.
RNDr. Miroslav Machala, CSc.
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc

Zaháieno: 9:10 hod.,10 přítomných
Ukončeno: 12:30 hod.
Zahájení
Dr. Kohoutek přivítal členy Rady instituce a hosty na jednání. Jedná se o poslední zasedání
Rady instituce, většině členu končí mandát. 8. prosince 2016 proběhnou nové volby do Rady
instituce. Dr. Kohoutek přivítal vedoucí oddělení, kteří nejsou členy Rady instituce doc.
Karpíškovou, dr. Machalu a prof. Rubeše. Dalšim hostem je prof. Ing. Petr Dvořák, který je
prorektorem na Masarykově univerzitě a současně místopředsedou RVVI. Na podnět dr.
Turánka se dnes zúčastní jednání a seznámí přítomné s procesem tvorby Metodiky pro
hodnocení výzkumných organizací.
-

Schválení hostů na jednání
Hlasování :
přítomno: 10 ; pro: 10, proti:0, zdržel se:0
Program:
1. Soh válení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu

3. informace k pruběhu doplňujících voleb do Rady instituce
4. informace k implementaci nové metodiky hodnocení výzkumných ústavu
5. Projednání plnění dílčích úkolu, uložených dr. M. Skřivánkovi ministrem zemědělství
ČR Ing. M. Jurečkou v rámci předloženého „Harmonogramu“, Č. j. VUVeL 3304/2016
6. Informace k současnému stavu vrácení finančních prostředku oddělením č. 7
7. Informace k současnému čerpání finančních prostředku z Rezervního fondu
8. Projednání návrhu projektu
9. Ruzné
K programu:
1. Schválení ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Králik
Usnesení:
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. Petr Králík, Ph.D.
Hlasování:
přítomno:1O; pro: 9, proti:O, zdržel se:1
2. Schválení programu
K programu by přidán bod č.6 Informace k současnému stavu vrácení finančních prostředku
oddělením č. 7.
Usnesení:
Program byl schválen všemi přítomnými.
Hlasování:
přítomno:1O; pro:1O, proti:O, zdržel se: O
9:15 hod příchod dr. Turánek 11 přítomných členu
3.

Informace k průběhu doplňujících voleb

Usnesení
Rada instituce bere na vědomí informaci k aktuálnímu průběhu doplňujících voleb
Hlasování:
přítomno: 11; pro: 11, proti: 0, zdržel se: O
4.

Informace k implementaci nové metodiky hodnoceni výzkumných ústavů

Informaci přednesl prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. místopředseda RVVI.
Usnesení
Rada instituce bere na vědomí informaci k implementaci připravované metodiky
hodnocení výzkumných ústavů.
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Hlasování:
přítomno: 12; pro:12, proti:O, zdržel se: O
5.

Projednání dílčích úkolů, uložených dr, M. Skřivánkovi ministrem zemědělství

10:55 příchod doc. Ružek 12 přítomných členu
Usnesení
Rada instituce bere předložené materiály na vědomi
Hlasováni:
přítomno:12; pro: 7, proti: 5 zdržel Se: O
‚

Usnesení bylo přflato
Usneseni:
Rada instituce konstatuje, že materiály byly předloženy v termínu, nicméně předložené
materiály nebyly připraveny „ve spolupráci s vedoucími výzkumných oddělení,
pracovníky VUVeL a Radou instituce VUVeL
tak, jak bylo uvedeno v
„Harmonogramu“ C. j. VUVeL 330412016.
Hlasování:
přítomno: 12; pro: 6, proti: 6, zdržel se: O
Usnesení nebylo přflato
6.

Informace k současnému stavu vráceni finančních prostředků oddělením č. 7

Usneseni:
Rada instituce bere na vědomí informaci o dohodě o vrácení finančních prostředků
oddělením č. 7.
Hlasováni:
přítomno: 12, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0,
7.

Informace k současnému čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu

Usneseni:
Rada instituce bere na vědomí předložené informace týkající se současného stavu
čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu.
Hlasování:
přítomno: 12, pro: 12, proti: 0 zdržel se: O
‚

8.

Návrhy projektů

Předložené projekty dr. Faldyny dr. Turánka
Usnesení:
Rada instituce projednala předložené návrhy projektů a souhlasí s jejich podáním.
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Hlasování:
přítomno: 12, pro: 12 proti: 0 zdržel se: O
‚

9.

‚

Ruzné

Prof. Bláha: Předložená metodika hodnoceni a parametr X, který se týká excelence, je v
rozporu s informacemi podanými prof. Dvořákem. Udělovat body za článek, za účast na
české konferenci, bez sborníku, je mimo, nemá to s excelencí nic společného. Pokud bude
dále vytvářena dlouhodobá koncepce vubec tam nezaznělo OPVVV, inbreeding.
Dr. Faldyna: Při tvorbě metodiky se nechali inspirovat v podobných ústavech, je to materiál,
který nebyl předložen k hodnocení, ale k diskusi. Některé parametry tam klidně nemusí být v
kontextu s tím, co zde řekl prof. Dvořák.
-

Bc. Borovcová: Poděkovala členum Rady instituce za spolupráci.
Dr. Skřivánek: Poděkoval končicí Radě instituce, popřál hezké svátky a mnoho úspěchu v
novém roce.
Dr. Kohoutek: Poděkoval všem členum, zvláště externistum. I když Rada instituce vždy
nenásledovala názor ministerstva, je rád, ze měla vlastní názor a doufá, že pravomoci Rady
instituce zustanou zachovány i v budoucnu.

AZ~
Mgr. Jiři Kohoutek, Ph.D
předseda Rady instituce VUVeL

Mgr. Petr Králik, Ph.D.
ověřovatel zápisu

Pavla Dvořáková
zapisovatelka

