
   Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 
   Praha-Ruzyně 
 

 

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 27.3.2019 
 
Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (předseda); prof. Ing. Jan Křen, CSc. (místopředseda); 
RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; RNDr. Mikuláš 
Madaras, Ph.D.; Ing. Roman Pavela, Ph.D.; RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.; prof. Ing. Pavel 
Tlustoš, CSc.; doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.; RNDr. Martin Vágner, CSc. 
Tajemník: RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 
Hosté: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., ředitel; Ing. František Brožík, ekonomický náměstek; Ing. Pavel Růžek, 
CSc. (zástupce předsedy Dozorčí rady Ing. Zdeňka Trnky) 
 
Zahájení a schválení programu zasedání 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila program zasedání po navržených úpravách. 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila zápis z minulého jednání. 
 
Projednání výsledků jednání per rollam (projekty) 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila schválení hlasování per rollam předložených návrhů projektů. 
 
Projednání návrhů projektů (neprojednaných per rollam) 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala předložené návrhy projektů. 
 
Projednání nového volebního řádu do RI 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala předložený návrh volebního řádu do RI. Volební řád bude projednán na 
poradě vedení VÚRV, v.v.i., dále budou zapracovány připomínky členů Rady a poté bude předložen 
Radě ke schválení. 
 
Schválení úprav karierního řádu 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala a schválila úpravy Přílohy 1 karierního řádu. 
 
Projednání předběžných výsledků hospodaření za rok 2018, plán rozpočtu na rok 2019 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí předběžný výsledek hospodaření VÚRV, v.v.i. za rok 2018 a 
schválila předložený návrh rozpočtu VÚRV, v.v.i. na rok 2019. 
 
Projednání a schválení zásad přerozdělení finančních prostředků IP na rok 2019 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala a schválila návrh zásad přerozdělení finančních prostředků IP na rok 
2019 včetně úpravy podpory výzkumných týmů s nedostatkem finančních prostředků. 
 
Projednání a schválení změn investičního plánu 2019 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala a schválila předložené změny investičního plánu pro rok 2019. Vedení 
VÚRV, v.v.i. bude předkládat aktualizaci plánu investic, včetně zdůvodnění, průběžně na jednáních 
Rady. 
 
Dodatečné projednání a schválení memoranda o spolupráci (HAAS-Čína, Universidad Politécnica de 
Madrid-Španělsko) 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala a schválila předložená memoranda o spolupráci. 
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Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 21.6.2019 
 
Přítomni členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (předseda); prof. Ing. Jan Křen, CSc. (místopředseda); 
RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (od projednávání 
bodu č. 5.); RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.; Ing. Roman Pavela, Ph.D.; prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.; 
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.; RNDr. Martin Vágner, CSc. 
Omluveni: RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. 
Hosté: Ing. Zdeněk Trnka, místopředseda Dozorčí rady; Ing. Jiban Kumar, Ph.D., ředitel; Ing. František 
Brožík, ekonomický náměstek; Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D., vedoucí SŘ 
 
Zahájení a schválení programu zasedání 
Rada VÚRV, v.v.i. schválila upravený program zasedání. 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení z 27. 3. 2019 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila zápis a plnění usnesení z minulého jednání. 
 
Ověření výsledků hlasování per rollam (projekty) 
Rada VÚRV, v.v.i. potvrdila výsledek hlasování per rollam předložených návrhů projektů. 
 
Projednání a schválení projektů 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala předložený návrh projektu a souhlasí s jeho podáním. 
 
Projednání a schválení nového Volebního řádu 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila po úpravách předložený návrh volebního řádu do RI  
a Přílohy 1. 
 
Plnění a aktualizace plánu investic pro rok 2019 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění plánu investic v roce 2019. 
 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku 
Rada VÚRV, v.v.i. schválila účetní závěrku a převedení hospodářského výsledku za rok 2018 po jeho 
zdanění ve výši 8 116 013 Kč do rezervního fondu. 
 
Projednání a schválení výroční zprávy VÚRV, v. v. i. 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala a schválila výroční zprávu VÚRV, v. v. i. za rok 2018. 
 
Informace o plnění plánu rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019  
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu VÚRV, v. v. i.  
za první čtvrtletí 2019. 
 
Projednání plnění kritérií hodnocení ředitele VÚRV, v.v.i. za rok 2018 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala plnění kritérií hodnocení ředitele VÚRV, v.v.i. za rok 2018, 
bere na vědomí doporučení dozorčí rady a vzhledem ke splnění všech požadovaných kritérií 
hodnocení ředitele schvaluje roční odměnu řediteli v plné výši dle uzavřené Dohody o mzdě mezi 
MZe a ředitelem VÚRV, v.v.i. 
 
Informace ředitele o návrhu slučování rezortních ústavů v.v.i. 
Rada VÚRV, v. v. i. je připravena jednat o případném slučování rezortních výzkumných 
ústavů (MZe). Rada však musí zároveň, jako každá správní rada, hájit zájmy ústavu  
a podmínky jeho fungování v souladu se zřizovací listinou, včetně řádného hospodaření a 
zabezpečení jeho vědeckého rozvoje a dopadů na české zemědělství. V této souvislosti by Rada 
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instituce VÚRV, v.v.i. pro další projednání uvítala podrobnější informace o celkové koncepci tohoto 
záměru.  
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Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 29.8.2019 
 
Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (předseda); prof. Ing. Jan Křen, CSc. (místopředseda); 
RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; RNDr. Mikuláš 
Madaras, Ph.D.; RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.; doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.; RNDr. 
Martin Vágner, CSc.;  
Tajemník: RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 
Hosté: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., ředitel; Ing. František Brožík, ekonomický náměstek; Ing. Pavel Veselý, 
předseda Dozorčí rady; Ing. SheshKumari, Ph.D. 
 
Zahájení a schválení programu zasedání 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila program zasedání po navržených úpravách. 
 
Uzavřené jednání Rady – Rada projednala informace, které zazněly v souvislosti se sporem mezi 
paní Ing. Shesh Kumari Ph.D. a panem ředitelem Ing. Jibanem Kumarem, Ph.D. 
Rada na svém třetím (mimořádném) zasedání dne 29. 8. 2019 projednala podnět týkající se 
skutečností uvedených ve výpovědi paní Ing. Shesh Kumari, Ph.D. podané dne 9. 7. 2019. V této 
výpovědi uvádí řadu tvrzení, v nichž obviňuje osobu ředitele z jednání, která jsou neetická nebo 
v rozporu s vnitropodnikovými pravidly. Obvinění se týkají tří oblastí: 1) Kompetenčních vztahů a rolí 
v týmu, 2) skutečností, se kterými se Dr. Kumari setkala během své pracovní kariéry ve VÚRV, a které 
považuje za nespravedlivé, 3) obvinění ze zneužívání moci ředitelem v pracovních vztazích i v 
osobním životě. 
Rada konstatuje, že řada problémů a nedorozumění pramenila z nevyjasněných či nejednoznačných 
kompetencí členů týmu. Pokud by byly role stávajících pracovníků týmu jasně ustanoveny, k většině 
nedorozumění by pravděpodobně nedošlo. Otázku kompetencí považuje Rada za systémový 
problém, který bude ve spolupráci s vedením řešit. Je nutné definovat kompetence pracovníků 
vrcholného managementu vzhledem k týmům, které původně řídili, a přitom se dále podílejí na jejich 
činnosti a jsou zároveň odpovědnými řešiteli řady projektů týmu. Stejně tak je nutné definovat 
kompetence nově ustanovených vedoucích těchto týmů, popřípadě zástupců stávajících vedoucích.  
Z hlediska kariéry Dr. Kumari je zřejmé, že s jejím vývojem nebyla dlouhodobě spokojena, což vedlo 
v konečném důsledku k podání výpovědi. Počátkem problémů Dr. Kumari bylo pravděpodobně 
rozdělení Laboratoře nematologie. Tím byla na výzkum sama, což souviselo i s jejím úzkým odborným 
zaměřením (nematolog). I když měla dobrou publikační činnost, problémem byla absence projektů, 
se kterou byl spjatý nedostatek finančních prostředků. Nedostatek finančních prostředků oddělení 
vedl před lety i ke hrozbě jejího propuštění. Po odchodu dr. Beoni na mateřskou dovolenou byla 
pověřena vedením týmu „Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory“. V této roli nebyla 
spokojena, protože spíše zastupovala zakladatele týmu, současného ředitele, který byl neformálním 
odborným garantem vědeckého rozvoje týmu a odpovědným řešitelem většiny projektů týmu. Tím 
byla role Dr. Kumari poněkud nejasná a se svou pozicí nebyla spokojená. Formálně byla vedoucím 
týmu, ale pan ředitel byl stále osobou, která tým reprezentovala nepoměrně více . 
Samostatným problémem paní Dr. Kumari byly změny jejího platu. Paní doktorka většinu své 
pracovní kariéry nebyla odpovědným řešitelem projektu, a tedy se pravděpodobně nesetkala 
s úkolem pokrýt osobní náklady členů týmu. Vzhledem k současnému systému financování výzkumu, 
kdy institucionální prostředky pokrývají přibližně 30–40 % osobních nákladů, může docházet k 
fluktuaci výše platů členů týmu v souvislosti s počtem získaných a řešených projektů. Největším 
zásahem do financování výzkumných týmů byl pokles institucionální podpory rezortním výzkumným 
organizacím od roku 2012. Tehdy došlo k výraznému poklesu prostředků na výzkum, včetně osobních 
nákladů. To vedlo u většiny týmů a většiny zaměstnanců k poklesu platů. Tato skutečnost byla 
pravidelně zmiňována vedením na setkáních se zaměstnanci. Paní Dr. Kumari o této situaci byla 
informována, ale tuto informaci si pravděpodobně nedala do souvislostí. Jedná se o dlouhodobý 
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problém VÚRV v oblasti práce s lidmi, který RI bude řešit, aby se v budoucnu takovéto případy 
„nekomunikace“ nestávaly.  
Rada považuje výhrady paní Dr. Kumari především za problém systémový v oblasti kompetencí ve 
vedení týmu, popřípadě i problém špatného toku informací. Rada považuje za nešťastné, že své 
výhrady nesdělovala, což vedlo ke zhoršení jejího vnímání své pozice v rámci VÚRV a k současnému 
vyhrocenému stavu. 
Na základě obdržených informací Rada požaduje, aby vedení VÚRV, v.v.i. předložilo návrh opatření, 
která by předcházela podobným problematickým situacím zejména v oblastech kompetence 
vedoucích pracovníků, komunikace mezi vedením a týmy i v rámci týmů, návrh opatření pro 
zprůhlednění rozhodovacích procesů a zlepšení mezilidských vztahů na pracovišti. 
I přes složitou situaci Rada vyjadřuje svou podporu současnému vedení VÚRV, v. v. i. v čele 
s ředitelem Ing. Jibanem Kumarem, Ph.D. 
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Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 20.9.2019 
 
Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (předseda); prof. Ing. Jan Křen, CSc. (místopředseda); 
RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; RNDr. Mikuláš 
Madaras, Ph.D.; Ing. Roman Pavela, Ph.D.; RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.; doc. RNDr. Michal 
Tomšovský, Ph.D. 
Omluven: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 
Tajemník: RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 
Hosté: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., ředitel; Ing. František Brožík, ekonomický náměstek; Ing. Gabriela 
Schlesingerová, Ph.D., vedoucí sekretariátu ředitele 
 
Zahájení a schválení programu zasedání 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila upravený program zasedání. 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila zápis z minulého jednání. 
 
Projednání výsledků jednání per rollam 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila schválení hlasování per rollam předložených návrhů projektů. 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování per rollam – usnesení RI ze dne 23.7.2019. 
 
Projednání výsledků hospodaření k 30. 6. 2019 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o výsledcích hospodaření k 30.6.2019. 
 
Schválení dodatku organizačního řádu – zastupování vedoucích 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila dodatek organizačního řádu, který upřesňuje podmínky zastupování 
vedoucího pracovníka. 
 
Projednání memoranda o spolupráci 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala memoranda o spolupráci se zahraničními partnery, Norwegian Institute 
ofBioeconomyResearch (NIBIO) a AcademyofNational Food and StrategicReservesAdministration, 
P.R. China, a doporučuje jejich realizaci. 
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Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 16. 12. 2019 
 
Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (předseda); prof. Ing. Jan Křen, CSc. (místopředseda); 
RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; RNDr. Mikuláš 
Madaras, Ph.D.; Ing. Roman Pavela, Ph.D.; RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.; prof. Ing. Pavel 
Tlustoš, CSc.; doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.; RNDr. Martin Vágner, CSc. 
Hosté: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., ředitel; Ing. František Brožík, ekonomický náměstek; Ing. Gabriela 
Schlesingerová, Ph.D. 
 
Zahájení a schválení programu 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila upravený program zasedání. 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila zápis z minulého jednání Rady. 
 
Projednání výsledků jednání per rollam (projekty, smlouvy o spolupráci, úprava plánu investic) 
Projednání návrhů projektů 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila schválení hlasování per rollam předložených návrhů projektů  
a projednala návrh projektu „Monitoring a způsoby regulace invazí pavouků zápřednic v České 
republice – testování přírodních pesticidů pro atrakci/repelenci přirozených nepřátel škůdců“  
a doporučila jej k podání. 
 
Schválení smluv o spolupráci 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování per rollam o návrzích smluv o spolupráci. 
 
Schválení úpravy plánu investic 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování per rollam o úpravě plánu investic. 
 
Projednání výsledků hospodaření za 3. čtvrtletí, výhled do konce roku a informace o rozpočtu  
na rok 2020 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o výsledcích hospodaření k 30. 9. 2019  
a schválila aktualizaci plánu pro rok 2019. 
 
Schválení návrhu investic pro rok 2020  
Rada VÚRV, v. v. i. schválila upravený návrh investic pro rok 2020. 
 
Projednání návrhu  karierního řádu a mzdového předpisu 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala návrh nového karierního řádu a mzdového předpisu. 
 
Projednání podmínek možností slučování veřejných výzkumných institucí 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci vedení VÚRV, v.v.i. o průběhu jednání s VÚZT, v.v.i. o 
podmínkách slučování veřejných výzkumných institucí. Rada požádá zřizovatele  
o vyjádření se k zaslanému návrhu. 


