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Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 21. 3. 2018 
 
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. Martin Volf, 
člen Dozorčí rady VÚRV, v. v. i. 
 
Zahájení a schválení programu 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila program zasedání. 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila zápis a plnění usnesení z minulého jednání. 
 
Projednání výsledků jednání per rollam (projekty) 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila schválení hlasování per rollam předložených návrhů projektů. 
 
Projednání výsledků jednání per rollam (návrh kritérií pro hodnocení ředitele) 
Rada VÚRV, v. v. i. schválila upravený návrh střednědobých kritérií hodnocení ředitele VÚRV, v. v. i. 
 
Projednání předběžných výsledků hospodaření za rok 2017 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí předběžnou zprávu o výsledku hospodaření VÚRV, v. v. i. za rok 
2017 a konstatovala, že výsledky hospodaření v roce 2017 nevybočovaly z průměru předcházejícího 
období (2011–2016) a byl dosažen výsledek hospodaření z výkonů z vlastní činnosti ve výši 3,3 % 
průměru celkových výnosů instituce za roky 2014–2016. Výsledek hospodaření ve výši přibližně 8 mil. 
Kč a nárůst osobních nákladů ve výši 109 % oproti plánu se pohybovaly v rozmezí hodnot těchto 
parametrů dosažených v předchozím období. Příčinou překročení plánu čerpání prostředků 
v jednotlivých účetních položkách roku 2017 byla z velké části skutečnost, že nebyly zohledněny změny, 
které měly vliv na příjmovou i výdajovou část rozpočtu jako např. schválení nárůstu tarifní složky mzdy 
o 5 % v první polovině roku a získání nových zakázek v další činnosti. Rada VÚRV, v. v. i. proto požaduje 
průběžnou aktualizaci jednotlivých položek rozpočtu v průběhu roku a tuto aktualizaci vždy předkládat 
na zasedání RI VÚRV, v. v. i. a zároveň požaduje zpracovat do příštího zasedání RI podrobný rozbor 
potřeb jednotlivých režijních nákladů od roku 2011 do současnosti a návrh možností úspor režie a 
dalších nákladových položek. 
 
Projednání plánu rozpočtu na rok 2018 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o rozpočtu na rok 2018.  
 
Schválení změny organizačního řádu 
Rada VÚRV, v. v. i. schvaluje navrhovanou změnu organizačního řádu.  
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Projednání výsledků mezinárodní evaluace výzkumných týmů 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala výsledky mezinárodní evaluace výzkumných týmů. Vedení ústavu ve 
spolupráci s členy RI projedná výsledky mezinárodní evaluace s vedoucími výzkumných týmů s cílem 
zefektivnit a zvýšit kvalitu výzkumu a jeho aplikovatelnost do praxe. Rada bude informována na příštím 
zasedání o průběhu implementace výsledků mezinárodní evaluace. 
 
Projednání zásad přerozdělení finančních prostředků IP podle výkonnosti týmů 
Rada VÚRV, v. v. i. projednala návrh zásad přerozdělení finančních prostředků IP podle výkonnosti 
výzkumných týmů. Finální verze zásad bude vypracována po ukončení vkládání dat do systému IS PaV, 
na základě diskuze výzkumných pracovníků ústavu a po zapracování připomínek členů RI. 
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Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 25. 6. 2018 
 
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.; 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., člen Dozorčí rady VÚRV, v. v. i. 
 
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 a plnění usnesení z minulého jednání. 
 
Ověření výsledků hlasování per rollam (projekty) 
Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila schválení hlasování per rollam předložených návrhů projektů. 
 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku 
Rada instituce na základě předložených materiálů projednala a schválila účetní uzávěrku za rok 2017 a 
schválila předvedení zisku ve výši 7 808 014,36 Kč po jeho zdanění do rezervního fondu. 
 
Projednání a schválení výroční zprávy VÚRV, v. v. i. 
Rada instituce projednala na svém zasedání předloženou Výroční zprávu VÚRV, v. v. i. za rok 2017. 
Vzala na vědomí stanovisko Dozorčí rady VÚRV, v. v. i. k výroční zprávě a zprávu nezávislého auditora 
o ověření roční účetní závěrky. Zpráva byla schválena v předloženém znění bez požadavku na další 
úpravu. 
 
Informace o plnění plánu rozpočtu za 1. čtvrtletí 2018 a střednědobém výhledu rozpočtu 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění plánu rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2018 a 
střednědobý výhled rozpočtu VÚRV, v. v. i. 
 
Analýza režijních nákladů VÚRV, v. v. i. od roku 2011 do současnosti 
Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí předloženou analýzu nákladů VÚRV, v. v. i. od roku 2011 do 
současnosti. Vedení VÚRV, v. v. i. připraví podrobnější analýzu s cílem definovat povinné výdaje a 
výdaje na rozvojové projekty a řešení havárií. 
 
Projednání vyhodnocení prioritních úkolů pro přiznání variabilní složky mzdy za rok 2017 ředitele 
VÚRV, v. v. i. a schválení roční odměny 
Rada instituce na svém zasedání dne 25. 6. 2018 projednala vyhodnocení prioritních úkolů pro přiznání 
variabilní složky mzdy za rok 2017, schválila plnění kritérií a doporučila vyplacení roční odměny ve výši 
100 % dle doložky ke jmenovacímu dekretu a mimořádnou odměnu řediteli navrženou Dozorčí radou. 
 
Přerozdělení finančních prostředků IP podle výkonnosti týmu 
Rada instituce na svém zasedání dne 25. 6. 2018 vzala na vědomí informaci vedení VÚRV, v. v. i. o 
přerozdělení finančních prostředků IP podle výkonnosti týmů. 
 
Informace o mezinárodní evaluaci 
Rada instituce na svém zasedání dne 25. 6. 2018 vzala na vědomí informaci vedení VÚRV, v. v. i. o 
aplikaci výsledků hodnocení a závěrů mezinárodní evaluace výzkumných týmů. 
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Průběh atestací výzkumných pracovníků 
Rada instituce na svém zasedání dne 25. 6. 2018 vzala na vědomí informaci vedení VÚRV, v. v. i. o 
průběhu atestací výzkumných pracovníků. 
 
Návrh úpravy mzdového předpisu předložený ředitelem VÚRV, v. v. i. a aktualizace metodiky 
hodnocení výsledků 2019–2020 
Rada instituce na svém zasedání dne 25. 6. 2018 vzala na vědomí návrh úpravy mzdového předpisu a 
aktualizaci metodiky hodnocení výsledků na roky 2019–2022 předložené ředitelem VÚRV, v. v. i. 
 
Zrušení dislokovaného pracoviště Slaný 
Rada instituce na svém zasedání dne 25. 6. 2018 vzala na vědomí informaci o plánovaném zrušení 
dislokovaného pracoviště Slaný. 
 


