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

Č. J.: VÚVeL 2529/2019

VUVLXOO1G6Xu

Počet stran: 4
Počet příloh:

ZÁVĚRY
z 12. jednání konaného dne 7. června 2019 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny
Přítomni:
Ing. Pavlína Adam, Ph.D. omluvena
MVDr. Martin Anger, CSc.
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
MVDr. Jiří Bureš omluven
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. omluven
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. omluven
Mgr. Petr Králík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Machala, CSc.
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
RNDr. Petra Musilová, Ph.D.
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. omluvena
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

__________________________________

Hosté:

_______________________________________

Zaháieno: 9:05 hod, 10 přítomných členů
Ukončeno: 11:40 hod.
Zahájení
Dr. Faldyna zahájil deváté jednání Rady instituce, přivítal přítomné členy Rady instituce a informoval
o důvodu svolání tohoto jednání projednání aktualizovaného návrhu volebního řádu.
—

Program:
1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání změn ve volebním řádu RI (dr. Kohoutek)
4. Různě

K programu:

Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání. Dr. Králík požádal o zařazení
bodu Projednání žádosti o vyvolání hlasování o odvolání Mgr. Petra Králíka, Ph.D. z pozice člena RI.
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1. Schválení ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Matiašovic
Usnesení:
Ověřovatelem zápisu byl stanoven MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 9, proti: 0, zdržel Se: 1.

2. Schválení programu
1.
2.
3.
4.

Schválení ověřovatele zápisu
Schválení programu
Projednání žádosti o vyvolání hlasování o odvolání Mgr. Petra Králíka, Ph.D. z pozice člena RI
Projednání změn ve volebním řádu RI (dr. Kohoutek)

Usnesení
Rada instituce schvaluje upravený program jednání
Hlasování:
přítomno: 10; pro:8, proti:0, zdržel se: 2
3. Projednání žádosti o vyvolání hlasování o odvolání Mgr. Petra Králíka, Ph.D. z pozice člena
RI
Usnesení
Rada instituce projednala a diskutovala žádost části volitelů o vyvolání požadavku části volitelů o
hlasování o odvolání Mgr. Petra Králíka, Ph.D.
Materiál, prezentovaný dr. Kohoutkem na jednání je přílohou zápisu a závěrů zjednání rady
instituce.
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 10, proti: 0, zdržel se: O
4. Projednání změn ve volebním řádu Rady instituce (dr. Kohoutek)
Usnesení
Článek 3, odstavec 3.
K platnosti voleb je třeba účast nadpoloviční většiny výzkumných pracovníků uvedených v čI. 1
odst. 5). V odůvodněných případech lze odevzdat hlasovací lístek předsedovi volební komise
předem, ale maximálně 48 hod. před zahájením voleb. V případě, že se k volbám nedostaví
potřebný počet výzkumných pracovníků, je stanoven nový termín. Ten určí ředitel instituce, a to
nejdříve za 3 pracovní dny, nejpozději za 10 dnů od původního termínu.
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Hlasování:
přítomno: 10, pro: 10, proti: 0, zdržel se: O
Usnesení
Článek 3, bod 7, vypuštění části „..nebo kandidátů celkem“
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 10, proti: 0, zdržel se: O
Usnesení
Článek 3, bod 7.
Hlasovací lístky, ve kterých je označen vyšší než stanovený počet interních nebo externích
kandidátů, nebo jsou kandidáti označeni jiným než předepsaným způsobem, jsou neplatné.
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 2, proti: 8, zdržel se: O
Usnesení nebylo přijato
Usnesení protinávrh
článek 4, bod 3.
Členství interního člena rady instituce zaniká též k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém
tento přestane splňovat podmínku uvedenou v čI. 1 odst. 5 tohoto volebního řádu, tedy skončí
jeho pracovní poměr k VÚVeL či dojde ke změně pracovního poměru tak, že již nebude výzkumným
pracovníkem VÚVeL s pracovním úvazkem větším než 0,5. Členství externího člena rady instituce
zaniká též k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém vznikne mezi ním a Výzkumným
ústavem veterinárního lékařství, v. v. i pracovní poměr.
-

Hlasování:
přítomno: 10, pro: 7, proti: 0, zdržel Se: 3
Usnesení nebylo přiiato
Usnesení návrh
článek 4, bod 3.
členství interního člena rady instituce zaniká též k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém
tento přestane splňovat podmínku uvedenou v čI. 1 odst. 5 tohoto volebního řádu, tedy skončí
jeho pracovní poměr k VÚVeL či dojde ke změně pracovního poměru tak, že již nebude výzkumným
pracovníkem VÚVeL s pracovním úvazkem větším než 0,5.
-

Hlasování:
přítomno: 10, pro: 5, proti: 1, zdržel se: 4
Usnesení nebylo přijato

Usnesení
Článek 4, bod S
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Člen rady instituce může být odvolán výzkumnými pracovníky instituce:
a. jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
činnosti VÚVeL nebo trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
b. jestliže závažným způsobem porušil etiku vědecké práce,
c. jestliže závažným způsobem poškodil nebo poškozuje dobré jméno VÚVeL,
d. jestliže dlouhodobě nebo bez náležitého důvodu neplní úkoly vyplývající z jeho funkce.
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 9, proti: 0, zdržel Se: 1
Usnesení
Článek 4, bod 5
Hlasování o odvolání se uskuteční, pokud o něj písemně požádá alespoň 20% zaměstnanců, kteří
splňují podmínku uvedenou v článku 1, odstavce S Volebního řádu, s tím, že vždy musí být uveden
důvod, pro který má být člen rady instituce odvolán. V rámci hlasování o odvolání člena rady
instituce voliteli, obdrží volitelé hlasovací lístek s uvedenĺm jména odvolávaného člena rady
instituce. Souhlas s odvoláním člena rady instituce vyjadřuje volitel křížkem u jeho jména na
hlasovacím lístku.
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 10, proti: 0, zdržel se: O
Usnesení:
Článek 4, bod 7
Pokud zaniklo členství člena rady instituce jiným způsobem než uplynutím funkčního období, je
ředitel povinen do 3 měsíců vyhlásit doplňkové volby.
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 10, proti: 0, zdržel se: O
S. Různé
Projednání Výroční zprávy za rok 2018, Dozorčí rada se sejde 19. 6. 2019.
Hodnocení pracovních skupin

Návrh termínu 13. jednání RI:
Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.
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MVDr. Martin
předseda Rady msti

Ph.D.
e VÚVeL
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MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
ověřovatel zápisu

Pavla Dvořáková
zapisovatelka
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Vyvolání hlasování o odvolání Dr. Králíka z Rady instituce VÚVeL
- Dne 22. 3. 2019 jsem obdržel od před sed y Rad y instituce VÚVeL MVDr. Fald yny výzvu k vyhlášení
hlasování o odvolání Dr. Králíka z Rady instituce VÚVeL.
- Podpisovou akci podepsalo 48 zaměstnanců.
- Dne 25. 3. 2019 jsem oslovil MVDr. Fald ynu, coby před sed u Rady instituce VÚVeL, zda by mi mohl
sd ělit d ůvod y, které ved ly volitele k pod pisu výzvy k vyvolání hlasování o od volání. A pokud mu nejsou
známy, aby oslovil organizátory akce k jejich sdělení.
- V odpovědi z 29. 3. 2019 „ V předložené listině asi nechybí nic. Ani zákon 341/2005 a ani Volební řád Rf
VÚVeL ni c takového nepožaduje. Takže myslím, že předložením podpi sové li sti ny byly splněny všechny
požadavky na vyvolání hlasování".
- Dne 1. 4. 2019 jsem opětovně požádal o sdělení důvodů a v odpovědi ze 1. 4. 2019 mimo jiné bylo
sd ěleno, že náležitosti byly po formální stránce splněny a mimo jiné „ Proto Vás žádám, aby jste v této
věci dále postupoval v souladu s dobrými mravy."
- Nicméně, jsem přesvěd čen, že nejen člen o jehož členství v Radě instituce VÚVeL se má hlasovat, by
měl znát důvody, ale před evším ostatní volitelé, kteří k volbám přijd ou a nebyli oslovení v rámci
podpisové akce. Proto jsem 11. 4. 2019 oslovil volitele, kteří pod epsali výzvu „ Proto bych Vás rád
požádal, zda byste mi sděli la/I důvod, na jehož základě jste se rozhodla/I podpoři t hlasování pro
odvolání Dr. Králíka. Považuji za správné, aby byl Dr. Králík seznámen s okolnostmi , pro které je
hlasování vyhlášeno.".
- Odpovědělo celkem pět volitelů.

Vyvolání hlasování o odvolání Dr. Králíka z Rady instituce VÚVeL
-

-

-

Dne 30. 4. 2019 jsme obdržel žádost od Dr. Králíka „Na základě informace o požadavku části
pracovníků VÚVeL na vypsání hlasování o mém odvolání z RI Vás tímto žádám o zprostředkování a
moderování schůzky s těmito pracovníky..“.
Schůzka byla svolána na 7. 5. 2019 do velké zasedací místnosti administrativní budovy č. 1.
Reakcí byl dopis z 5. 5. 2019 vybraných interních členů RI,, Výzvu dr. Kohoutka ke schůzce 7.5. 2019
vnímáme jako nepřiměřený nátlak na adresáty ke konfrontaci s dr. Králíkem. Zároveň vyjadřujeme
znepokojení nad tím, že seznam adresátů by mohl implikovat na seznam zaměstnanců, kteří výzvu k
vyvolání hlasování o odvolání dit Králíka z RI svým podpisem podpořili. To by mohlo představovat
dalšíformu nátlaku na adresáty a případné signatáře tím vystavuje riziku možného konfrontačního
jednání ze strany dit Králíka. Přitom seznam jmen by měl být znám pouze předsedovi RI a dit
Kohoutkovi, osobě pověřené řízením VÚVeL, který výzvu od předsedy RI obdržel dne 22.3 .2019 (č.j.
VÚ VeL 1415/2019). ..Proto doporučujeme adresátům na výzvu nereagovat. Kdo měl potřebu své
důvody k podpisu sdělit mohl tak učinit již dříve jako odpověďna email dit Kohoutka ze dne
11.4 .2019.“.

Vyvolání hlasování o odvolání Dr. Králíka z Rady instituce VÚVeL
-

A proto že jsem bytostně přesvědčen, že je slušností, nejen z pohledu člena Rady instituce VÚVeL
znát důvody, pro které má být vyvoláno hlasování o jeho setrvání v RI, ale je to nezbytné pro vlastní
hlasování o odvolání, protože pak nevím na základě čeho se májí volitelé, kteří nepodepsali výzvu,
rozhodnout zda podpoří odvolání či nikoli.

-

Z toho důvodu byl vypracován aktualizovaný návrh Volebního řádu Rady instituce, který by měl v
budoucnu zajistit, aby v případě návrhu na odvolání člena RI byly sděleny důvody, pro které má být
odvolán. Součástí pozvánky je aktualizovaný návrh a také protinávrh aktualizovaného znění
Volebního řádu Rady instituce VÚVeL, který byl, předpokládám, vypracován panem předsedou a
vybranými členy RI.

- Z pozice vedení Vás tedy žádám o projednání a schválení aktualizovaného Volebního řádu Rady
instituce VÚVeL, který stejně jako i další Volební řády výzkumných organizací, obsahuje ustanovení
týkající se sdělení důvodů pro odvolání člena Rady instituce VÚVeL.

