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Z Á P I S 
 

z 57. Zasedání Správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, dne 16.10.2017 
 
 
Přítomni:                      PhDr. Richard Svoboda, MBA 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 
MVDr. Jaroslav Salava 

 Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. 
PhDr. Walter Bartoš, Ph.D, MBA 
Ing. Vilém Koutník, CSc. 

                                    ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA  
 Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. 

 
Omluveni:                   MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA 

                         MVDr. Milan Sehnal 
PhDr. Pavel Doleček 
Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.       

    
Hosté:   Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor VFU Brno 
 
Tajemnice:  Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka VFU Brno   
 
Program jednání:  
1. Zahájení jednání 
2. Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno na rok 2018 

3. Různé 
4. Závěr jednání 

 
Čl. 1)  
Zahájení 
57. Zasedání Správní rady VFU Brno (dále jen SR) probíhalo v AVANTI Hotelu, Střední 61, 
Brno. Po zahájení jednání Správní rady předseda přivítal všechny přítomné členy a 
konstatoval v souladu s čl. 4 Statutu SR, že SR je usnášeníschopná, neboť je přítomna 
dvoutřetinová většina všech členů správní rady (8 členů). Přítomno 8 členů.  
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Čl. 2)  
Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno na rok 2018 
 
Kvestorka univerzity, Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.,  přednesla Plán realizace 
strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti pro rok 2018, který vychází                                       
ze Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VFU Brno pro období 2016 – 2020.  
Předkládaný dokument obsahuje plánované aktivity v jednotlivých prioritách univerzity                   
pro rok 2018. Ty jsou formulovány v oblastech zásadních činností univerzity. Nejdůležitější 
z nich jsou následující:  
 

- mezinárodní, národní a regionální kredit univerzity (rozvoj podmínek pro univerzitní 
vzdělávání) 

 
- zajišťování kvality (rozvoj činnosti Rady pro vnitřní hodnocení, uskutečňování nových 

pravidel, naplňování indikátorů a ukazatelů výkonu), 
 

- pregraduální a doktorské vzdělávání (příprava institucionální akreditace, modernizace 
studijních programů, zvýraznění činnosti garantů, zapojení studentů do modernizace 
vzdělávací činnosti), 
 

- celoživotní vzdělávání (zapracování změn do studijních programů CZV, vytváření a 
realizace dalších kursů pro odbornou i další veřejnost), 
 

- studium v cizím jazyce (hledání nových možností propagace studia v ASP, realizace 
ASP), 
 

- systém výuky, formy a metody vzdělávání (prohloubení systému získávání podkladů 
pro hodnocení kvality výuky, důraz na praktickou výuku), 
 

- kvalita, diverzita, dostupnost, relevance, úspěšnost ve vzdělávání (zajišťování a vnitřní 
hodnocení kvality vzdělávání podle nového systému zaměřeného na kvalitu), 
 

- poradenství (realizace poradenství pro studenty, zvyšování informovanosti o studiu), 
 

- studenti a péče o studenty (rozvoj stipendijních programů pro studenty),  
 

- absolventi, zaměstnatelnost a uplatnitelnost (spolupráce se zaměstnavateli 
absolventů a dalšími stakeholdery), 
 

- tvůrčí činnost (pokračování v institucionálním výzkumu, podpora podávání a řešení 
projektů v rámci národních grantových agentur a mezinárodních projektů, podpora 
CEITEC, ICRC, dalšího výzkumu, IGA VFU), 
 

- třetí role univerzity (rozvoj odborné činnosti, šíření odborných poznatků profesního 
zaměření univerzity), 
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- internacionalizace (podpora mobilit, rozvoj prostředí pro zaměstnávání zahraničních 
akademických pracovníků), 

 
- pracovníci (zvyšování úrovně a činností akademických a neakademických pracovníků, 

implementace nařízení GDPR),  
 

- vnitřní předpisy (naplňování nových vnitřních předpisů v návaznosti na novelu zákona 
o VŠ), 
 

- prostorové, přístrojové, materiálové, informační a administrativní zajištění činnosti 
(stabilizace prostorového, přístrojového, materiálového a administrativního 
zabezpečení, modernizace SW vybavení, obměna počítačového vybavení), 
 

- financování neinvestiční (zaměření na plnění parametrů pro získávání prostředků 
institucionálního financování, získávání prostředků mimo státní rozpočet) 
 

- financování investiční (rekonstrukce budovy č. 15, snížení energetické náročnosti 
budovy č. 44, rekonstrukce sportovní haly), 
 

- řízení univerzity (rozvoj akademických systémů řízení, modernizace postupů), 
 

- propagace a marketing (uskutečnění vzdělávacích, vědeckých, odborných, kulturních, 
sportovních a společenských aktivit v rámci oslav 100. výročí založení VFU Brno a 100. 
výročí vzniku Československé republiky), 
 

- rozvoj s podporou prostředků ESF (příprava projektů v rámci prostředků ESF).  
 
 
Závěrem kvestorka univerzity konstatovala, že splnění záměrů na rok 2018 podpoří další 
rozvoj univerzity a zvýší kvalitu jejich činností. 
 
V diskusi vystoupil Ing. Vilém Koutník, CSc., který zdůraznil negativní dopad, který pro VFU 
Brno bude mít neúčast ve výzvách OP VVV a dalších projektech díky nezájmu fakult.  
Doporučil využít příští výzvy pro zapojení do operačních programů. 
 
Podle RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., místopředsedy Správní rady, působí dokument 
deklaratorně a formálně, měla by být uvedena kvantifikace měřitelných ukazatelů. 
Doporučil, aby byl do budoucna v Plánu realizace strategického záměru na daný rok kladen 
větší důraz na priority univerzity s uvedením indikátorů a jejich kvantifikace.  Rovněž 
považuje za zásadní zapojení do OP VVV. 
 
 
V další diskusi se členové Správní rady VFU Brno věnovali nedostatku absolventů VFU Brno 
v některých regionech ČR, jejich kvalitě, systému vzdělávání a  možnosti kontraktového  
financování vysokých škol.  
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Předseda SR shrnul diskuzi k výše uvedenému bodu a konstatoval, že: 
 
 
Správní rada Veterinární a farmaceutické univerzity Brno projednala a schválila v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 2, písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů, v pl. zn.: 

 
1. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 

inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2018 
 
 
 
Čl. 3) 
Různé 
Kvestorka Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.  seznámila členy SR s výsledky hlasování per 
rollam ke dni přijetí usnesení 3.10.2017 k návrhu změny Rozpočtu VFU Brno pro rok 2017. Ke 
dni přijetí usnesení hlasovalo 12 členů z 12 souhlasně a doporučili přijmout níže uvedené 
usnesení.  
 
Správní rada Veterinární a farmaceutické univerzity Brno projednala a schválila per rollam 
ke dni přijetí usnesení 3.10.2017, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2, písm. b) zák. č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v pl. zn.: 

 
1. Změna Rozpočtu VFU Brno pro rok 2017 

 
 
Čl. 4) 
Závěr jednání 
Předseda Správní rady poděkoval přítomným a ukončil zasedání. 
 

 
 
 
 
 

PhDr. Richard Svoboda, MBA  
                                předseda Správní rady VFU Brno 

 
 
V Brně dne 17. 10. 2017 
 
Zapsala:    Ing. Leona Sapíková, MPA. LL.M. 
       tajemnice SR VFU Brno 


