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Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 24.2.2020 
 
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. 
Omluvena: Ing. Jana Chrpová, CSc. 
Tajemník: RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 
Hosté: Ing. František Brožík, pověřen řízením; Ing. Pavel Čermák, náměstek ředitele pro vědu a 
výzkum; Ing. Ondřej Sirko, zástupce Dozorčí rady 
Pozvána a omluvena: Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe 
 
1. Zahájení a schválení programu 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila upravený program zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila zápis a plnění usnesení z minulého jednání Rady. 
 
3a. Projednání výsledků jednání per rollam – projekty 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila schválení hlasování per rollam předložených návrhů projektů a 
projednala návrh projektu Technologické agentury „Hlodavci2020“.  
 
3b. Projednání výsledků jednání per rollam – smlouvy o spolupráci 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování per rollam – návrh smlouvy o spolupráci mezi VÚRV, v.v.i. a 
ÚEB AV ČR. 
 
4. Projednání podnětu doc. Poláka 
Rada VÚRV, v. v. i. odmítá osobní útoky doc. Poláka na členy bývalého vedení a současných členů 
Rady, které jsou z velké části zjevně nepravdivé, část tvrzení jsou z faktických údajů účelově 
poskládané konstrukce, část jsou domněnky či názory doc. Poláka a některá tvrzení nelze 
jednoznačně prokázat. Rada VÚRV, v.v.i. a bývalé vedení nikdy nezpochybňovaly zásluhy doc. Poláka 
a jeho působení v historii ústavu, ale nedomnívá se, že tyto skutečnosti mohou ospravedlnit 
porušování vnitřních předpisů instituce, nerespektování pokynů nadřízených pracovníků a šíření 
negativního vnímání instituce. Rada požaduje prošetření všech okolností souvisejících s působením 
doc. Poláka v areálu VÚRV, v.v.i. bez platné pracovní smlouvy a jeho využívání pracovních nástrojů a 
benefitů určených pouze pro zaměstnance VÚRV, v.v.i. a okolnosti týkající se sdělováním exklusivních 
informací instituce doc. Polákovi a požaduje vedení ústavu o zjednání nápravy. Rada požádá 
zřizovatele o součinnost při objasňování těchto skutečností. Rada v souvislosti s podanými trestními 
oznámeními doporučuje vyčkat výsledků rozhodnutí nezávislého soudu, protože se necítí 
kompetentní soudit podaná obvinění z trestných činů. 
 
5. Informace o změně vedení VÚRV, v.v.i., jeho cílech a vliv těchto změn na směřování a závazky 
VÚRV, v.v.i. 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o změně vedení VÚRV, v.v.i. Rada VÚRV, v. v. i. 
respektuje rozhodnutí pana ministra ve věci odvolání ředitele i doporučení DR k jeho odvolání, i když 
se plně neztotožňuje se všemi závěry kontrolní skupiny MZe ze srpna 2019. Rada VÚRV, v.v.i. 
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upozorňuje vedení, že kroky, které nové vedení učinilo dne 31.1.2020 (odvolání, jmenování, platové 
výměry apod.) jsou právně neplatné, vzhledem k platnosti pověření řízením instituce ke dni 
následujícímu po dni podpisu, tedy k 1.2.2020, a požaduje nápravu. Rada požaduje pokračování 
v nastoleném směřování rozvoje ústavu tak, jak bylo schváleno v DKRVO, a které přivedlo naši 
instituci na špici výzkumných institucí v rezortu zemědělství z hlediska hodnocení dosažených 
výsledků výzkumných institucí. Významnější změny ve směřování ústavu mohou být schváleny po 
jmenování ředitele VÚRV, v.v.i., který vyjde z výběrového řízení a bude mít jednoznačnou podporu 
rady instituce. 
 
6. Informace o stanovisku DR ke změně vedení VÚRV, v.v.i. a projednání postupu RI. 
Rada VÚRV, v.v.i.  vzala na vědomí stanovisko DR ke změně vedení VÚRV, v.v.i. Rada VÚRV, v. v.i. v 
této situaci chápe, v souladu se zákonem č.341/2005 Sb., jako nezbytné učinit kroky k doplnění 
vrcholného orgánu instituce – ředitele nejpozději do 6 měsíců od jeho odvolání. Rada projednala 
základní kvalifikační požadavky kandidáta na pozici ředitele VÚRV, v.v.i. a osloví zřizovatele pro 
zaslání připomínek k těmto požadavkům. Následně Rada vyhlásí výběrové řízení, kterého se budou 
moci zúčastnit jako pozorovatelé i zástupci DR a zřizovatele. Rada uvítá případná jednání se 
zřizovatelem, aby došlo ke konsenzu při výběru kandidáta na ředitele VÚRV, v.v.i. 
 
7. Projednání předběžných výsledků hospodaření VÚRV, v.v.i. za rok 2019 a schválení rozpočtu 
na rok 2020 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření za rok 2019 a 
schválila návrh rozpočtu VÚRV, v.v.i. na rok 2020. Rada požaduje rozdělení prostředků 
z institucionálního projektu na jednotlivé týmy podle pravidel schválených Radou VÚRV, v.v.i. v roce 
2019 s tím, že vedení specifikuje prostředky na koordinaci IP a jejich využití.  
 
8. Projednání návrhu smluv o spolupráci (SEED SERVICE, PRO-BIO) 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila po úpravě návrhy smluv o spolupráci s firmami SEED SERVICE a PRO-BIO. 
 
10a. Informace vedení o řešení projektů operačních programů (Praha-pól růstu, lidské zdroje, 
inkubátory – infrastruktura, mobility) 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci vedení o řešení operačních programů. Rada považuje již 
dříve schválené operační programy za klíčové pro další vědecký rozvoj instituce, a proto doporučuje 
jejich realizaci v souladu s plánem. 
 


