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ZÁVĚRY Z 22. JEDNÁNÍ RADY INSTITUCE KONANÉHO ONLINE DNE 30. 3. 2021
PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE WEBEX

Přítomni:
Ing. Pavlína ADAM, Ph.D. (omluvena)
doc. MVDr. Martin ANGER, CSc.
MVDr. Jiří BUREŠ
prof. MVDr. Vladimír CELER, Ph.D.
MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
MVDr. Kamil KOVAŘČÍK, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Josef KUČERA (omluven)
PharmDr. Josef MAŠEK, Ph.D.
MVDr. Ján MATIAŠOVIC, Ph.D.
RNDr. Petra MUSILOVÁ, Ph.D.
MVDr. Kateřina NEDBALCOVÁ, Ph.D.
RNDr. Jana PRODĚLALOVÁ, Ph.D.
MVDr. Markéta REICHELOVÁ
MVDr. Kamil SEDLÁK, Ph.D.
Ing. Kamil ŠŤASTNÝ, Ph.D.

1. ZAHÁJENÍ

Hosté:
Bc. Petra BOROVCOVÁ
doc. MVDr. Milan MALENA, CSc.
prof. RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D

Dr. Prodělalová zahájila jednání, přivítala členy Rady instituce a předsedu Dozorčí rady VÚVeL
doc. MVDr. Milana Malenu, CSc.

2. SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Ověřovatelkou zápisu byla navržena RNDr. Petra Musilová, Ph.D.

USNESENĺ:
Ověřovatelkou zápisu byla stanovena RNDr. Petra Musilová, Ph.D.

HLASOVÁNÍ:
Přítomno: 13, Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: O

Zahájeno:
Ukončeno:

09:00 hod.
12:10 hod.



3. SCHVÁLENĺ PROGRAMU

Program jednání včetně příloh byl zaslán všem účastníkům společně s pozvánkou. K bodům č.
4 a 5 je přizvána ekonomka Bc. Petra Borovcová a k bodu č. 5 prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI Bc. BOROVCOVÉ A prof. RNDr. RŮŽKA, Ph.D. NA JEDNÁNÍ

HLASOVÁNÍ:
Přítomno: 13, Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: O

K PROGRAMU

1. Zahájení jednání

2. Schválení ověřovatele zápisu

3. Schválení programu

4. Schválení finální verze rozpočtu 2021 (příloha: 01)

5. Žádost o použití rezervního fondu (příloha: 02)

6. Systém hodnocení pracovních skupin pro rok 2021 (příloha: 03)

7. Úpravy vnitřní struktury oddělení a změny názvů katalogových činností (příloha: 04)

8. Informace o podaných projektech

9. Různé

USNESENÍ:
Rada instituce schvaluje program jednání

HLASOVÁNÍ:
Přítomno: 13, Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: O

4. SCHVÁLENÍ FINÁLNÍVERZE ROZPOČTU

USNESENÍ:
Rada instituce schvaluje aktualizovaný rozpočet VÚVeL na rok 2021 v podobě předložené na
jednání a ruší rozhodnutí z 22. 2. 2021.

HLASOVÁNÍ:
Přítomno: 13, Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

s. ŽÁDOST O POUŽITÍ REZERVNĺHO FONDU

PROTINÁVRH USNESENÍ
Rada instituce souhlasí s přidělením částky 1 000 000 Kč pro skupinu prof. RNDr. Daniela
Růžka, Ph.D. Po posouzení žádosti Rada instituce shledala formální nedostatek, kdy namísto
uvedeného Rezervního fondu se jedná a čerpání z Fondu RI. Rada instituce podmiňuje
vyplacení finanční pomoci dodáním formálně správné žádosti. Rada instituce schválila



uvolnění poloviny požadované částky 500 000 Kč, druhá polovina požadované částky byla
schválena podmínečně a bude uvolněna po dodání analýzy situace a plánu na řešení.

HLASOVÁNÍ
Přítomno: 13, Pro: 9, Proti: 4, Zdržel se: O

PROTINÁVRH USNESENÍ BYL SCHVÁLEN

USNESENĺ:
Rada instituce souhlasí s přidělením částky 1 000 000 Kč pro skupinu prof. RNDr. Daniela
Růžka, Ph.D. Po posouzení žádosti Rada instituce shledala formální nedostatek, kdy namísto
uvedeného Rezervního fondu se jedná o čerpání z Fondu RI. Rada instituce podmiňuje
vyplacení finanční pomoci dodáním formálně správné žádosti. Rada instituce schválila
uvolnění poloviny požadované částky 500 000 Kč, druhá polovina požadované částky byla
schválena podmínečně a bude uvolněna po dodání analýzy situace a plánu na řešení a jejím
zhodnocení Radou instituce.

HLASOVÁNÍ
Přítomno: 13, Pro: 3, Proti: 6, Zdržel Se: 4

USNESENĺ NEBYLO SCHVÁLENO

6. SYSTÉM HODNOCENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN PRO ROK 2021

Hodnocení pracovních skupin 2021— varianta A
V E A
50% 30% 20%
Parametr V — publikace s ústavní afiliací.
Výpočet bodů se provádí vynásobením hodnoty impakt-faktoru časopisu x3 pro publikaci Ul,
x2 pro publikaci Q2 a xl pro publikaci Q3 nebo Q4. V případě, že je časopis v databázi WOS ve
více vědních oborech, pro výpočet se použije ten nejvyšší kvartil. U publikace svíce autory se
body dělí alikvotně podle počtu autorů zdaných katalogových činností nebo institucí a zároveň
se redukuje podle počtu adres autorů z ústavu.
Parametr E — suma finančních prostředků odvedených do režie.
Parametr A — aplikované výsledky.
10 % prostředků se rozdělí podle níže vyjmenovaných výsledků s tím, že v případě malého
počtu aplikovaných výsledků je strop maximální poskytnuté sumy. Pokud dojde k nedočerpání
finančních prostředků alokovaných na parametr A, budou nevyčerpané prostředky rozděleny
mezi parametry V a Ev poměru 5:3.
Mezinárodní patent (výstup P) 100 bodů strop 250 tis. Kč
Národní patent (výstup P) 40 bodů strop 100 tis. Kč
Užitný nebo průmyslový vzor (F), Certifikovaná metodika nebo léčebný postup (N), Software
(R) 20 bodů strop 50tis. Kč



Ostatní aplikované výsledky (výstup Z — poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno,
výstup G — prototyp,funkční vzorek, výzkumná zpráva V) 10 bodů strop 25tis. Kč
Jost, odborná kniha nebo kapitola v ni, stať ve sborníku (B, C, D) 5 bodů strop 12,5 tis. Kč
10 % prostředků se rozdělí na základě „volné soutěže“, do které každá katalogová činnost
přihlásí max. 3 výstupy hodnocené v parametru A, s vysvětlením jeho relevance. Komise (ve
složení vedoucí oddělení, ředitel, vedoucí CU-PP a ekonomického oddělení, s pravidlem, že
vedoucí oddělení neposuzuje výsledky ze svého oddělení) na základě předložených podkladů
předložené výstupy posoudí a určí hodnocení v rozsahu 1-5 (s tím, že vždy stejné hodnocení
musí získat pětina výstupů).
Podle průměrného hodnocení se stanoví pořadí výstupů, finanční částka bude rozdělena
proporcionálně mezi horní polovinu výstupů.
Všechny parametry se hodnotí za poslední 3 roky.
Ještě před vlastním rozdělením finančních prostředků podle výše uvedených kritérií bude
vyčleněna finanční částka na:0
- v daném roce ukončené studenty DSP, u kterých byl pracovník ústavu školitel (pokud to
fakulta nebo studijní obor neumožňuje tak školitel-specialista) výše dotace na studenta je 100
tis. Kč superhrubé mzdy,
- podporu týmů, které se v 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 Sbírku zoopatogenních mikroorganismů v maximální výši 350 tis. Kč (superhrubá
mzda) po předložení žádosti řediteli vtermínu do 31. 1. daného roku.

Hodnocení pracovních skupin 2021— varianta B
V E A
50% 30% 20%
Parametr V — publikace s ústavní afiliací.
Výpočet bodů se provádí vynásobením hodnoty impakt-faktoru časopisu x3 pro publikaci Q1,
x2 pro publikaci Q2 a xl pro publikaci Q3 nebo Q4. V případě, že je časopis v databázi WOS ve
více vědních oborech, pro výpočet se použije ten nejvyšší kvartil. U publikace svíce autory se
body dělí alikvotně podle počtu autorů zdaných katalogových činností nebo institucí a zároveň
se redukuje podle počtu adres autorů z ústavu.
Parametr E — suma finančních prostředků odvedených do režie.
Parametr A — aplikované výsledky.
20 % prostředků se rozdělí na základě „volné soutěže“, do které každá katalogová činnost
přihlásí max. 3 výstupy hodnocené v parametru A, s vysvětlením jeho relevance. Komise (ve
složení vedoucí oddělení, ředitel, vedoucí CU-PP a ekonomického oddělení, s pravidlem, že
vedoucí oddělení neposuzuje výsledky ze svého oddělení) na základě předložených podkladů
předložené výstupy posoudí a určí hodnocení v rozsahu 1-5 (s tím, že vždy stejné hodnocení
musí získat pětina výstupů).



Podle průměrného hodnocení se stanoví pořadí výstupů, finanční částka bude rozdělena
proporcionálně mezi horní polovinu výstupů.
Hodnocené parametry:
Patent (výstup P)
Užitný nebo průmyslový vzor (F),
Certifikovaná metodika nebo léčebný postup (N)
Software (R)
Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (Z)
Prototyp, funkční vzorek (G)
Výzkumná zpráva (V)
Jost, odborná kniha nebo kapitola v ni, stať ve sborníku (B, C, D)
příp. významná přednáška nebo jiný ocenění hodný výstup
Všechny parametry se hodnotí za poslední 3 roky.
Ještě před vlastním rozdělením finančních prostředků podle výše uvedených kritérií bude
vyčleněna finanční částka na:
- v daném roce ukončené studenty DSP, u kterých byl pracovník ústavu školitel (pokud to
fakulta nebo studijní obor neumožňuje tak školitel-specialista) výše dotace na studenta je 100
tis. Kč superhrubé mzdy,
- podporu týmů, které se v 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 Sbírku zoopatogenních mikroorganismů v maximální výši 350 tis. Kč (superhrubá
mzda) po předložení žádosti řediteli v termínu do 31. 1. daného roku.

Prof. Celer offline, 12 hlasujících členů RI

USNESENÍ:
Rada instituce schvaluje Hodnocení pracovních skupin 2021— VARIANTA A.

HLASOVÁNÍ:
Přítomno: 12, Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: O

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

7. ÚPRAVY VNITŘNÍ STRUKTURY ODDĚLENÍ A ZMĚNY NÁZVŮ KATALOGOVÝCH ČINNOSTÍ

Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny
1. Změna názvu kat. č. 01 z „Virové choroby skotu“ na „Choroby přežvýkavců“
2. Změna názvu kat. Č. 04 z „Virové choroby ryb“ na „Choroby ryb“
3. Změna vedoucího kat. č. 09 z MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. na MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence



4. Změna názvu kat. Č. 05 z »Salmonelózy hospodářských zvířat a molekulární bakteriologie“
na „Salmonelózy hospodářských zvířat“
5. Kat. č. 08 „Tuberkulóza, paratuberkulóza a mykobakterie zvířat“ rozdělit na:
07 Probiotika a zdraví zvířat
Mgr. Monika Morávková, Ph.D.
Zaměření skupiny:
Hlavní pozornost skupiny je věnována problematice udržitelnosti zdraví zvířat z pohledu
hledání alternativních přístupů k používání antibiotik, se zaměřením na probiotické bakterie a
studium mikrobiomů trávicích traktů zvířat se zaměřením na prasata. Výzkum je soustředěn
jak na výběrvhodných probiotických mikroorganismů, tak ina vztah jednotlivých složek krmiva
na podporu probiotických kmenů. V současné době se skupina zabývá charakterizací a
výběrem vhodných probiotických kmenů bakterií mléčného kvašení z trávicího traktu divokých
a domácích prasat se zapojením rozvíjejících se technik sekvenování nové generace (NGS).
Kromě této problematiky skupina řeší i využití molekulárních metod pro detekci vybraných
druhů bakterií, kvasinek, řasy Prototheca spp. a parazitárních agens ovlivňujících zdraví zvířat
lidí a kvalitu potravin.
08 Virologie potravin a prostředí
Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.
Zaměření skupiny:Výzkumná skupina se zabývá aspekty bezpečnosti potravin a prostředí z
hlediska možnosti jejich kontaminace virovými agens. Mezi hlavní témata patří vývoj
molekulárně biologických metod s tím souvisejících a studium molekulární epidemiologie.
Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Provádí detekci původců
významných virových alimentárních infekcí (virus hepatitidy A, virus hepatitidy E, humánní
noroviry, adenoviry aj.) v potravinách, prostředí a biologickém materiálu. Úzce spolupracuje s
kontrolními orgány Ministerstva zemědělství (SZPI), správními úřady a zařízeními Ministerstva
zdravotnictví (KHS, SZÚ, ZÚ).
Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií
6. Změna názvu kat. č. 21 z „Klinická genetika a genotoxikologie“ na „Genetika a cytogenetika
živočichů“
7. Změna názvu kat. Č. 22 z „Reprodukce savců“ na „Reprodukce zvířat a aplikované
reprodukční biotechnologie“
Názvy a vedoucí ostatních katalogových činností zůstávají beze změn.

USNESENĺ:
Rada instituce projednala navrhované úpravy vnitřní struktury oddělení a změny názvů
katalogových činností a souhlasí s nimi.

HLASOVÁNÍ:
Přítomno: 12, Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: O

8. SUMARIZACE PROJEKTŮ PROJEDNANÝCH PER ROLLAM



Dr. Vašíčková; COVRIN

9. OSTATNÍ

Dr. Faldyna poděkoval za schválení finální verze rozpočtu i systému hodnocení pracovních
skupin. Na příštím jednání v červnu 2021 bude schvalována Výroční zpráva VÚVeL za rok
2020.

Termín příštího jednání Rady instituce bude projednán přes Doodle.

/4‘&... ~
RNDr. Jana Prodelalova, Ph.D. RNDr. Petra Musilova, Ph.D. Pavla Dvorakova
Předsedkyně Rady instituce ověřovatelka zápisu zapisovatelka


