
 
 

 

 

Stáje hledáme... 
Ošetřovatel/chovatel zvířat 

Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 
Útvar Experimentální stáje 

Datum zveřejnění: 18. 10. 2021 

 
Chtěli byste proniknout do zázemí výzkumu a dostat příležitost podílet se a být podporou pro 

výzkumné skupiny ústavu? Chcete být, jako pracovník experimentálních stájí našeho ústavu, 

ošetřovatelem laboratorních zvířat? Jsou pro Vás důležité hodnoty jako dobře fungující tým, 

spolupráce a pečlivost? Máte dostatek fyzických a psychických sil při manipulaci 

s laboratorními zvířaty v průběhu experimentu, zvládnete manipulaci s břemeny v rámci 

přesunu steliva, krmení a jste bez zdravotních omezení? Dokážete časově přizpůsobit svůj čas 

a pracovní dobu ve vztahu k běžícím výzkumným projektům? Jste ochotní se přesunout 

v dojezdové vzdálenosti k místu pracoviště? 

V tom případě hledáme právě Vás! 

 
 

Co u nás budete dělat? 

Pomůžeme Vám uplatnit získané vědomosti a dovednosti týkajících se chovu a ošetřování 
zvířat v provoze výzkumné instituce s experimentálním zařízením pro chov zvířat. Ukážeme 
Vám technologické postupy a odborné úkony při činnostech jako jsou krmení, sledování a 
ošetřování zdravotního stavu  zvířat od hlodavců až po prasata domácí, budete zodpovědní 
za vedení základní stájové evidence a sledování zdravotního stavu ustájených zvířat, 
budete provádět základní veterinární opatření. Seznámíme Vás, případně zaučíme, při 
obsluze mechanizace a techniky pracoviště. 

 pracovat s laboratorními zvířaty (přestýlání klecí, krmení a napájení zvířat), 
 provádět pravidelný úklid přidělených prostor, 
 spolupracovat při provádění odborných úkonů, komunikace s vedoucími projektů, 
 práce s počítačovým programem evidujícím jednotlivá zvířata, 
 provádět mycí práce chovatelského příslušenství, čištění mycích strojů, 
 kompletace a příprava chovných nádob, obsluha sterilizačních přístrojů, 
 přesuny steliva a krmiva apod. 

Vzhledem k tomu, že ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, 
v platném znění, jsou námi vykovávané činnosti vedeny se statusem „pokus na zvířeti“, prošly 
všechny naše zařízení experimentálních stájí akreditačním řízením. Chod stáje a péče o zvířata je 
pod neustálou kontrolou, aby nedocházelo byť jen k náznakům stavů, které by bylo možno označit 
jako týrání zvířat! 

 

Co byste měli umět a znát? 
 SŠ obor veterinární nebo zemědělský je výhodou, ne však podmínkou, 
 ŘP sk. „B“, dále sk. „T“ výhodou, průkaz VZV přivítáme, 
 předešlou praxi s chovem a ošetřováním zvířat přivítáme, praxe  
 základní znalost práce s PC, 
 samostatnost, zodpovědnost, 
 přesnost a spolehlivost, 
 praxe v oboru výhodou, úspěšnému uchazeči bude poskytnuto kompletní zaškolení. 



 
 

 

 

 

Jak si Vás představujeme? 
 máte kladný vztah ke zvířatům a preferujete dlouhodobou spolupráci, 
 chápete účelu výzkumu v životním cyklu zvířat pod experimentem, 
 máte fyzickou zdatnost a vytrvalost, 
 máte výborný zdravotní stav bez omezení práce, 
 zvládnete práci v kolektivu vždy další 2-3 osoby (max 8 osob) 
 máte výbornou znalost českého nebo slovenského jazyka 

 
K zařazení do výběrového řízení uchazeči předloží: životopis s informacemi o dosavadní 
praxi, chceme vědět proč je naše nabídka pro Vás zajímavá a očekávání. Kopii dokladů o 
dosaženém vzdělání (lze předložit až v rámci osobních pohovorů nebo před nástupem na 
pracovní pozici). 

 
Co Vám nabízíme? 

 počet obsazovaných pozic: 1 
 termín nástupu: dle dohody 12/2021 nebo 2022 
 místo výkonu práce: VÚVeL, Hudcova 296/70, Brno-Medlánky 
 práce na základě pracovní smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení (plný 

úvazek 40 hod./týdně při nerovnoměrně rozvržení pracovní doby), směny jsou 
rozvrženy z důvodu zajištění potřebné péče o zvířata i na víkend. 

 jednosměnný pracovní provoz (6:00-14:30) 
 mzdové podmínky (mzdový tarif a osobní příplatek),  
 6 týdnů dovolené, 
 podporujeme rovnost přístupu k příležitostem profesního rozvoje bez ohledu na 

status nebo délku zaměstnání nebo jiné faktory, 
 balíček zaměstnaneckých benefitů (Edenred Benefit Card, kantýna, příspěvek na 

stravování a skvělý oběd přímo v areálu), 
 práci v zavedeném a přátelském týmu, 
 tradici a zázemí moderního výzkumného prostředí. 

 

 

Jak se přihlásit? 

Kontaktní osoba pro zaslání podkladů pro zařazení do výběrového řízení a pro 
informace k výběrovému řízení: nabor@vri.cz (personální oddělení) nebo osobně 
podklady předat na personální oddělení. 

Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: průběžný sběr přihlášek a individuální 
kontakt s uchazeči 

Zásady výběrového řízení: Naše zásady náboru a výběru jsou založeny na strategii OTM 
(otevřený, transparentní, výsledkem orientovaný) a přijímáme žádosti bez rozdílu jakýchkoli 
neoprávněných důvodů nebo zdravotních omezení nesouvisející s pracovní pozicí. 
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 
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s výběrovým řízením nebo z některé jeho fáze na nabor@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 
skotu, prasat a drůbeže. Pozornost je však věnována i dalším druhům zvířat. 
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