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

Č. j.: VÚVeL 2791/2019

VUVLXOO1GFM

Počet stran: 6
Počet příloh:

ZÁVĚRY
z 13. jednání konaného dne 24. června 2019 ve VÚVel
Opis prezenční listiny
Přítomni:
Ing. Pavlína Adam, Ph.D. omluvena
MVDr. Martin Anger, CSc.
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. omluven
MVDr. Jiří Bureš omluven
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. odchod 10:30 hod.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. příchod 9:20 hod
MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.
Mgr. Petr Králík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Machala, CSc.
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
RNDr. Petra Musilová, Ph.D.
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. omluven

_____________________________

Hosté:
Bc. Petra Borovcová

_______________________________

Zaháieno: 9 hod, 10 přítomných členů
Ukončeno: 11:40 hod.
Zahájení
Dr. Faldyna zahájil 13. jednání a přivítal přítomné členy Rady instituce.
Program:
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

Schválení ověřovatele zápisu
Schválení programu
Schválení Výroční zprávy VÚ VeL za rok 2018, schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2018 (dr. Kohoutek, bc. Borovcová)
Hodnocení pracovn ích skupin v roce 2019 (dr. Kohoutek)
Dopis RI ve věci jmenování dr. Kohoutka do pozice ředitele ústavu (dr. Foldyno)
Důvody vyvolání hlasování o odvolání dr. Králíka z pozice člena RI
Sumarizace projektů projednaných per-rollam (dr. Faldyna)
Různé

K programu:
Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání.

1. Schválení ověřovatele zápisu
Usnesení:
Ověřovatelem zápisu byl stanoven MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 9, proti: 0, zdržel Se: 1
2. Schválení programu
Usnesení:
Rada instituce schvaluje program jednání bez bodu č. 6 Důvody vyvolání hlasování o odvolání dr.
Králíka z pozice člena RI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení ověřovatele zápisu
Schválení programu
Schválení Výroční zprávy VÚ VeL za rok 2018, schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2018 (dr. Kohoutek, bc. Borovcová)
Hodnocení pracovních skupin v roce 2019 (dr. Kohoutek)
Dopis RI ve věci jmenovánídr. Kohoutka do pozice ředitele ústavu (dr. Faldyna)
Sumarizace projektů projednaných per rollam (dr. Faldyna)
Různé

Hlasování:
přítomno: 10, pro: 7, proti: 2, zdržel se: 1
9:20 hod. příchod prof Koudela, 11 přítomných členů RI
Schválení přítomnosti bc. Petr“ Borovcové na jednání k bodu č. 3

Hlasování:
přítomno: 11, pro: 11, proti: 0, zdržel se: O
3. schválení Výroční zprávy VÚVeL za rok 2018, schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2018 (dr. Kohoutek, Bc. Borovcová)
Usnesení
Rada instituce schvaluje Výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2018
Hlasování:
přítomno: 11, pro: 11, proti: 0, zdržel se: O
Usnesení
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018:
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celkem: 8.014.771,26 Kč
0,00 Kč Fond reprodukce majetku
3.014.771,26 Kč Rezervní fond
—

—

Hlasován‘:
přítomno: 11, pro: 11, proti: 0, zdržel Se: O
Dr. Kohoutek: Poděkoval za schválení Výroční zprávy a rozdělení kladného hospodářského výsledku.
4. Hodnocení pracovních skupin v roce 2019 (dr. Kohoutek)
Návrh, předkládaný dr. Kohoutkem:
I. Parametry hodnocení pracovních skupin ve VÚVeL:
Vl
15%

V2
15%

R
30%

E
30%

10%

Parametr Vl
hodnotí se neredukovaná celková suma impakt faktorů prací‘ U publikace s více
autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu autorů zdaných katalogových činností: 15 %
Parametr V2 počet publikací s ústavní afiliací zařazených v 01 a 02 podle kategorií ve W0S. V
případě, že daná publikace je zařazena v různých oborech W0S, pro potřeby hodnocení se bere v
úvahu vyšší z Q. Publikace v Q1 obdrží 40 bodů a publikace v 02 obdrží 20 bodů. U publikací, u
kterých je korespondující autor z VÚVeL, získá katalogová činnost daného autora navíc 20 bodů pro
publikaci v Q1 a 10 bodů pro publikaci v 02. U publikace svíce autory z ústavu se body dělí alikvotně
podle počtu autorů zdaných katalogových činností: 15%
Parametr R počet bodů RIV ze všech výsledků v Pilíři I a III: 30%
Parametr E suma finančních prostředků (režijní náklady projektů bez OP VVV, 30 % fakturované
částky bez DPH v rámci smluvního výzkumu nebo komerce) odvedených do režie: 30%
Parametr I počet publikací s ústavní afiliací zařazených v prvním decilu podle kategorií ve WoS.
Každá publikace obdrží 40 bodů. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu
autorů z daných katalogových činností. U publikací, u kterých je korespondující autor z VÚVeL,
dostane katalogová činnost daného autora navíc 20 bodů: 10%
—

—

—

—

—

Všechny parametry se hodnotí za poslední 3 roky a počítají se výstupy s afiliací ústavu autorů, kteří
mají úvazek 0,5 a vyšší ve VÚVeL.
Ještě před vlastním rozdělením finančních prostředků podle výše uvedených kritérií bude vyčleněna
finanční částka na:
aplikované výstupy za předchozí rok, pro výpočet finanční dotace se použije hodnota uvedená
v příloze č. 1 tohoto hodnocení. Hodnota jednoho bodu je 1000 Kč,
v daném roce obhájené práce DSP studentů, výše dotace na studenta je 100 tis. Kč superhrubé
mzdy,
podporu týmů, které se vdaném hodnocení ocitnou v dočasném poklesu mzdových prostředků, Po
konzultaci s ekonomem a ředitelem mohou požádat RI o dokrytí mzdových nákladů. Celková finanční
dotace vdaném roce pro celý ústav je 1,5 mil. Kč superhrubé mzdy,
dotace pro Národní referenční laboratoř pro Escherichia coli, Národní referenční laboratoř pro
virové choroby ryb a Sbírku zoopatogenních mikroorganismů v maximální výši 350 tis. Kč (superhrubá
mzda) na jednu laboratoř za rok, Po předložení žádosti řediteli v termínu do 31. 1. daného roku.
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II. Upřesnění pro výpočet
a) Veškeré podklady ke zpracování jednotlivých výsledků do RIV je nutno předávat na CU
bezodkladně v průběhu kalendářního roku.
b) Pro výpočet RIV bodů budou zařazeny pouze finální výsledky výzkumu (ne Dol), které budou
publikovány vtištěné nebo elektronické verzi do posledního kalendářního dne hodnoceného roku.
c) Bodové ohodnocení za korespondujícího autora v parametru V2 bude přiznáno pouze v případě, že
u tohoto autora bude uvedena výhradně korespondenční adresa VÚVeL.
d) Pokud autor (spoluautor) publikace v některém z následujících období hodnocení již není
zaměstnancem VÚVeL (ale v době publikace článku jejím zaměstnancem byl), připíše se příslušné
bodové ohodnocení parametru ve prospěch katalogové činnosti, kde autor (spoluautor) působil.
Protinávrh, předkládaný dr. Faldynou:
I. Parametry hodnocení pracovních skupin ve VÚVeL:
Vl
15%

V2
15%

R
30%

E
30%

10%

Parametr Vi hodnotí se redukovaná celková suma impakt faktorů prací: 15%
Parametr V2 počet publikací s ústavní afiliací zařazených vQla 02 podle kategorií ve W0S.
V případě, že daná publikace je zařazena v různých oborech W0S, pro potřeby hodnocení se bere v
úvahu vyšší z Q. Publikace v Ul obdrží 40 bodů a publikace v U2 obdrží 20 bodů. U publikací, u
kterých je korespondující autor z VÚVeL, získá katalogová činnost daného autora navíc 20 bodů pro
publikaci v Ul a 10 bodů pro publikaci v Q2. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně
podle počtu autorů zdaných katalogových činností: 15 %
Parametr R počet bodů RIV ze všech výsledků v Pilíři I a lIl: 30%
Parametr E suma finančních prostředků (režijní náklady projektů bez OP VVV, 30 % fakturované
částky bez DPH v rámci smluvního výzkumu nebo komerce) odvedených do režie: 30%
Parametr I počet publikací s ústavní afiliací zařazených v prvním decilu podle kategorií ve W0S.
Každá publikace obdrží 40 bodů. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu
autorů z daných katalogových činností. U publikací, u kterých je korespondující autor z VÚVeL,
dostane katalogová činnost daného autora navíc 20 bodů: 10%
Všechny parametry se hodnotí za poslední 3 roky a počítají se výstupy s afiliací ústavu autorů, kteří
mají úvazek 0,5 a vyšší ve VÚVeL.
—

—

—

—

—

Ještě před vlastním rozdělením finančních prostředků podle výše uvedených kritérií bude vyčleněna
finanční částka na:
aplikované výstupy za předchozí rok, pro výpočet finanční dotace se použije hodnota uvedená v
příloze č. 1 tohoto hodnocení. Hodnota jednoho bodu je 1000 Kč,
v daném roce obhájené práce DSP studentů, výše dotace na studenta je 100 tis. Kč superhrubé
mzdy,
podporu týmů, které sev daném hodnocení ocitnou v dočasném poklesu mzdových prostředků, Po
konzultaci s ekonomem a ředitelem mohou požádat RI o dokrytí mzdových nákladů. Celková finanční
dotace vdaném roce pro celý ústav je 1,5 mil. Kč superhrubé mzdy,
dotace pro Národní referenční laboratoř pro Escherichia coli, Národní referenční laboratoř pro
virové choroby ryb a Sbírku zoopatogenních mikroorganismů v maximální výši 350 tis. Kč (superhrubá
-

-

-

-
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mzda) na jednu laboratoř za rok, Po předložení žádosti řediteli v termínu do 31. 1. daného roku.
K DISKUZI

—

II. Upřesnění pro výpočet
a) Veškeré podklady ke zpracování jednotlivých výsledků do RIV je nutno předávat na CF]‘
bezodkladně v průběhu kalendářního roku‘
b) Pro výpočet RIV bodů budou zařazeny pouze finální výsledky výzkumu (ne Dol), které budou
publikovány vtištěné nebo elektronické verzi do posledního kalendářního dne hodnoceného roku.
c) Bodové ohodnocení za korespondujícího autora v parametru V2 bude přiznáno pouze v případě, že
u tohoto autora bude uvedena výhradně korespondenční adresa VÚVeL.
d) Pokud autor (spoluautor) publikace v některém z následujících období hodnocení již není
zaměstnancem VÚVeL (ale v době publikace článku jejím zaměstnancem byl), připíše se příslušné
bodové ohodnocení parametru ve prospěch katalogové činnosti, kde autor (spoluautor) působil.
Usnesení
Protinávrh: Parametry hodnocení pracovních skupin ve VÚVeL, hodnotí se redukovaná celková
suma impakt faktorů prací: 15%
Hlasování:
Přítomno: 11, pro: 5, proti: 6, zdržel Se: O
Usnesení nebylo přijato
Usnesení
Návrh: Parametry hodnocení pracovních skupin ve VÚVeL, hodnotí se neredukovaná celková suma
impakt faktorů prací. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu autorů
z daných katalogových činností: 15 %
Hlasování:
Přítomno: 11, pro: 5, proti: 3, zdržel se: 3
Usnesení nebylo přijato
10:30 hod. odchod dr. Gäpfert, 10 přítomných členů.
5. Dopis RI ve věci jmenování dr. Kohoutka do pozice ředitele ústavu (dr. Faldyna)
Usnesení
Rada instituce zplnomocňuje dr. Faldynu, jako předsedu RI, k zaslání takto koncipovaného dopisu
na zřizovatele
Hlasování:
přítomno: 10, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 6
Usnesení nebylo přijato
6. Sumarizace projektů projednaných per-rollam (dr. Faldyna)
2 X H2020, lx TAČR-GAMA, 2 X EJP, 2 X AZV, 13 x GAČR
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7. Různé
Dr. Kohoutek: Vedoucí výzkumných oddělení byli vyzvání k zaslání návrhů na kandidáty do
Vědecké rady, což je poradní orgán.
Příkaz ředitele Č. 6- Hlasování o odvolání interního Člena Rady instituce VÚVeL.
Termín hlasování o odvolání dr. Králíka 11. 7. 2019
Situace na odd. 04. Schůzka vedoucího oddělení s odbory ohledně výpovědi dr. Krčmáře
z pracovního poměru, neuskutečněno, ze strany odborové organizace nevzešla žádná iniciativa.

Návrh termínu 14. jednání RI:
Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.

a

MVDr. Martin Fal.,
předseda Rady msti

.

.

I.

‘eL

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.
ověřovatel zápisu

Pavla Dvořáková
zapisovatelka

