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Ú V O D

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu 
se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změ-
ně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyso-
kých školách“) a vyhlášením Institucionálního programu 
pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 – 2018, a pokyny 
MŠMT předkládá Závěrečnou zprávu o dosažení cílů in-
stitucionálního plánu Veterinární a farmaceutické uni-
verzity Brno za období 2016 – 2018.

Institucionální plán Veterinární a  farmaceutické 
univerzity Brno na rok 2016 až 2018 navazuje zejména 
na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové a  inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 až 2020, 
na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vě-
decké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí čin-

nosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na ob-
dobí 2016, 2017 a 2018, navazuje na Dlouhodobý záměr 
vzdělávací a  vědecké, výzkumné, vývojové a  inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 
na období 2016 až 2020, a jeho aktualizaci na rok 2016, 
2017 a 2018, na Standardy a postupy pro zajištění kvali-
ty v Evropském prostoru terciárního vzdělávání z roku 
2005 a 2015 (European Association for Quality Assurance 
in Higher Education – ESG), výsledky a doporučení vy-
plývající z mezinárodní evaluace veterinárních fakult ob-
sažené v Závěrečné zprávě o evaluaci VFU Brno schválené 
v roce 2005 a 2014 Evropskou asociací veterinárních uni-
verzit a fakult (European Association of Establishments 
for Veterinary Education – EAEVE), a výsledky činnos-
ti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v uplynu-
lém období 2016, 2017 a 2018.

1 .  Ú V O D
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2P O S L Á N Í  U N I V E R Z I T Y

Posláním Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je re-
alizovat univerzitní vzdělávání, dále vědeckou, výzkumnou 
a další tvůrčí činnost, dále odbornou činnost v oblasti vete-
rinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie, ochrany 

zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin, veterinárních 
aspektů gastronomie a v oblasti farmacie, dále naplňovat roli 
společenského působení univerzity a uskutečňovat další čin-
nosti naplňující poslání VFU Brno jako akademické instituce.

2 .  P O S L Á N Í  U N I V E R Z I T Y
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S T R A T E G I C K É  C Í L E 3

Strategickým cílem Veterinární a farmaceutické uni-
verzity Brno pro roky 2016 až 2018 je rozvíjet její 
postavení mezinárodně uznané univerzitní institu-
ce se specificky orientovaným odborným zaměřením 
na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekolo-
gii, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost a kvalitu po-
travin, veterinární aspekty gastronomie a  farmacii, 
poskytující velmi kvalitní vzdělávání, realizující ex-
celentní vědu, výzkum a další tvůrčí činnosti a usku-
tečňující na nejvyšší úrovni profesní odborné činnos-

ti, naplňující roli společenského působení univerzity 
a působící jako mezinárodně otevřená univerzita a jako 
univerzita spolupracující s odbornou praxí, prosazují-
cí se v národním i evropském vysokoškolském prosto-
ru, disponující akademickým prostředím a hodnotami, 
využívající znalostní kvalifikované řízení a efektivní fi-
nancování a modernizující své stavební, technologic-
ké a přístrojové zázemí na úroveň odpovídající sou-
časným požadavkům na obdobné univerzitní instituci 
ve vyspělých zemích.

3 .  S T R AT E G I C K É  C Í L E 
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4.1. MEZINÁRODNÍ, NÁRODNÍ 
A REGIONÁLNÍ KREDIT UNIVERZITY
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:

1) vyhodnocení aktuálních závěrů z mezinárodní eva-
luace/akreditace veterinárního vzdělávání na VFU 
Brno provedené mezinárodní komisí EAEVE pod-
le směrnice č. 36/2005/EC, SOP EAEVE, dispozic 
EAEVE, mezinárodních trendů ve  veterinárním 
vzdělávání a  zkušeností z  ostatních veterinárních 
fakult v Evropě 
[[ výchozí hodnota: závěry mezinárodní evalu-

ace/akreditace byly sděleny univerzitě v  roce 
2014; 

[[ cílová hodnota: vyhodnocení aktuálních závěrů 
mezinárodní evaluace a nastavení dalších směrů 
rozvoje veterinárního vzdělávání ve smyslu těch-
to závěrů v letech 2016 až 2018; odůvodnění cí-
lové hodnoty: je nezbytné z doporučení meziná-
rodní evaluace zapracovat pozitivní závěry do čin-
nosti univerzity; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: vyhod-
nocení provedeno na úrovni vedení FVL a FVHE 
a na úrovni Rady pro veterinární vzdělávání v roce 
2016, byla přijata opatření dalšího rozvoje naplňo-
vání závěrů mezinárodní evaluace, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

2) rozšíření studijních programů o studijní program 
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gast-
ronomii 
[[ výchozí hodnota: uskutečňování studijních pro-

gramů Bezpečnost a  kvalita potravin, Ochrana 
zvířat a  welfare; magisterských studijních pro-
gramů Veterinární lékařství, Veterinární hygie-
na a ekologie, Farmacie; 

[[ cílová hodnota: rozšíření stávajících studijních 
programů o bakalářský studijní program Zdra-
votní nezávadnost a kvalita potravin v gastrono-
mii v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hod-
noty: společenský vývoj vede k vysokému rozvo-
ji oblasti Zdravotní nezávadnosti a kvality potra-
vin v gastronomii a dozorovým orgánem se v této 
oblasti stala státní veterinární správa, univerzita 

proto reaguje na společenskou poptávku ve vzdě-
lávání pro tuto oblast;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: ba-
kalářský studijní program Zdravotní nezávadnost 
a kvalita potravin v gastronomii byl v roce 2016 
akreditován Akreditační komisí MŠMT, v  roce 
2017 byl realizován první rok studia tohoto stu-
dijního programu, v roce 2018 je realizován dru-
hý rok studia, za období 2016 až 2018 byla napl-
něna cílová hodnota,

3) zkvalitňování poskytování veterinární péče na kli-
nikách univerzity a farmaceutické péče v lékárně 
univerzity pro odbornou i laickou veřejnost mo-
dernizací vybraného přístrojového vybavení 
[[ výchozí hodnota: poskytování klinické veteri-

nární péče na  klinikách a  farmaceutické péče 
v lékárně; 

[[ cílová hodnota: zkvalitnění klinické veterinární 
péče na klinikách modernizací vybraného přístro-
jového vybavení a farmaceutické péče v lékárně 
rozšířením nabídky farmaceutických služeb v le-
tech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodnoty: 
zkvalitnění veterinární péče na klinikách je vázá-
no na modernizaci vybraného přístrojového vy-
bavení a zkvalitnění farmaceutické péče v lékár-
ně reaguje na společenskou poptávku na širší na-
bídku farmaceutických služeb;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: bylo 
modernizováno vybrané přístrojové vybavení na 
veterinárních klinikách a  farmaceutická péče 
v  lékárně byla rozšířena o  nabídky farmaceu-
tických služeb v roce 2016 a činnost v roce 2017 
a 2018 byla na základě této modernizace dále 
realizována, za období 2016 až 2018 byla napl-
něna cílová hodnota. 

4.2. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
4) vytvoření požadavků (standardů) kvality na uni-

verzitě se zaměřením na veterinární lékařství, vete-
rinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, 
bezpečnost a kvalitu potravin, zdravotní nezávad-
nost a kvalitu potravin v gastronomii a na farmacii 

4

4 .  P Ř E H L E D  D O S A Ž E N Ý C H  C Í L Ů 
A  I N D I K ÁT O R Ů  Z A  O B D O B Í  2 0 1 6 – 2 0 1 8 , 
P O R O V N Á N Í  V Ý C H O Z Í C H  A  C Í L O V Ý C H 
H O D N O T 

P Ř E H L E D  D O S A Ž E N Ý C H  C Í L Ů  A  I N D I K Á T O R Ů  Z A  O B D O B Í  2 0 1 6 – 2 0 1 8
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pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělá-
vací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností 
[[ výchozí hodnota: rámec požadavků (standardů) 

kvality na univerzitě; 
[[ cílová hodnota: požadavky (standardy) kvality 

se  zaměřením na  veterinární lékařství, veteri-
nární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a we-
lfare, bezpečnost a  kvalitu potravin, zdravot-
ní nezávadnost a  kvalitu potravin v  gastrono-
mii a na farmacii v návaznosti na novelu záko-
na o vysokých školách v roce 2016; odůvodnění 
cílové hodnoty: požadavky kvality v návaznosti 
na novelu zákona o vysokých školách jsou ne-
zbytným předpokladem fungování systému za-
jišťování a vnitřního hodnocení kvality ve smy-
slu novely zákona o vysokých školách;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: poža-
davky kvality ve smyslu Souboru požadavků a uka-
zatelů výkonu pro VFU Brno byly v roce 2016 vy-
pracovány, v roce 2017 vyhodnocením ověřovány, 
v roce 2018 byly vyhotoveny pro Zprávu o kvalitě 
činností VFU Brno, za období 2016 až 2018 byla 
naplněna cílová hodnota,

5) vypracování pravidel systému zajišťování a vnitř-
ního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti 
a souvisejících činností na univerzitě v návaznosti 
na novelu vysokoškolského zákona a jeho provádě-
jící předpisy 
[[ výchozí hodnota: absence pravidel systému za-

jišťování a  vnitřního hodnocení kvality vzdě-
lávací a  tvůrčí činnosti a  souvisejících činnos-
tí na univerzitě; 

[[ cílová hodnota: vypracování pravidel systému za-
jišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací 
a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na uni-
verzitě v návaznosti na novelu vysokoškolského 
záko  na a jeho provádějící předpisy v letech 2016 
až 2018, odůvodnění cílové hodnoty: vypracování 
pravidel systému zajišťování a vnitřního hodno-
cení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvi-
sejících činností na univerzitě je uloženo univer-
zitě novelou zákona o vysokých školách;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: Pravi-
dla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality čin-
nosti na VFU Brno byla vypracována v roce 2016, 
uplatňována byla v roce 2017, v roce 2018 byla uve-
dena do plné realizace, za období 2016 až 2018 byla 
naplněna cílová hodnota,

6) vytvoření organizační struktury na univerzitě pro 
zajišťování a vnitřní hodnocení vzdělávací a tvůr-
čí činnosti a souvisejících činností na univerzitě 
včetně zřízení Rady pro vnitřní hodnocení kva-
lity 

[[ výchozí hodnota: absence Rady pro vnitřní hod-
nocení kvality univerzity; 

[[ cílová hodnota: zřízení Rady pro vnitřní hodno-
cení kvality univerzity v letech 2016 až 2018; odů-
vodnění cílové hodnoty: zřízení Rady pro vnitř-
ní hodnocení kvality je uloženo univerzitě nove-
lou zákona o vysokých školách;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: zřízení 
Rady pro vnitřní hodnocení bylo připraveno jejím 
zapracováním do statutu VFU Brno, jeho schválením 
AS VFU Brno a registrací na MŠMT, Rada pro vnitřní 
hodnocení byla zřízena v roce 2017, v roce 2018 po-
kračovala v široké činnosti, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota.

4.3. VZDĚLÁVÁNÍ
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:

7) udržení počtu přes 2 800 studentů na univerzitě 
[[ výchozí hodnota podle Výroční zprávy VFU 

Brno: 3 041 studentů; 
[[ cílová hodnota: počet přes 2 800 studentů v jed-

notlivých letech období 2016 až 2018; odůvodnění 
cílové hodnoty: snížená cílová hodnota není žá-
daným záměrem VFU Brno, nicméně VFU Brno 
reaguje na koncepci MŠMT ve smyslu snižování 
počtu studentů na vysokých školách;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za 
rok 2016 byla hodnota 3 005, za rok 2017 byla 
hodnota 2 986, za rok 2018 byla hodnota 2 834, 
za období 2016 až 2018 byla naplněna cílová 
hodnota,

8) zpracovávání podkladů pro předložení žádosti o in-
stitucionální akreditaci kompetentní akreditační au-
toritě podle novely zákona o vysokých školách 

[[ výchozí hodnota: neexistence žádosti o  institu-
cionální akreditaci podle novely zákona o vyso-
kých školách; 

[[ cílová hodnota: zpracovávání podkladů pro před-
ložení žádosti o institucionální akreditaci kompe-
tentní akreditační autoritě podle novely zákona 
o vysokých školách v letech 2016 až 2018; odů-
vodnění cílové hodnoty: zpracovávání podkladů 
pro předložení žádosti o institucionální akredita-
ci kompetentní akreditační autoritě vyplývá z no-
vely zákona o vysokých školách; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: pod-
klady byly v roce 2017 v dílčích oblastech zpraco-
vávány, v roce 2018 byly zpracovány komplexní 
podklady a podána žádost o institucionální akre-
ditaci, za období 2016 až 2018 byla naplněna cí-
lová hodnota,

Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R Á V A
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9) vymezení výsledků učení pro jednotlivé studijní 
programy z pohledu určení požadovaných výstupů 
procesu učení, obsahu studijních programů a způ-
sobu výuky k naplnění stanovených výstupů učení 
[[ výchozí hodnota: výsledky učení pro veterinární 

studijní programy; 
[[ cílová hodnota: aktualizace výsledků učení pro 

studijní programy veterinární lékařství, veteri-
nární hygiena a  ekologie, a  vymezení výsled-
ků učení pro studijní programy ochrana zvířat 
a welfare, bezpečnost a kvalita potravin, farma-
cie a případně zdravotní nezávadnost a kvalita 
potravin v gastronomii v  letech 2016 až 2018; 
odůvodnění cílové hodnoty: vymezení výsledků 
učení pro jednotlivé studijní programy z pohle-
du určení požadovaných výstupů procesu uče-
ní, obsahu studijních programů a způsobu výu-
ky k naplnění stanovených výstupů učení je po-
žadavkem vyplývajícím z  novely zákona o  vy-
sokých školách, z  koncepce MŠMT a  z  poža-
davků na zajišťování a vnitřní hodnocení kvali-
ty vysokých škol; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: vý-
sledky učení pro jednotlivé studijní programy byly 
v dílčích částech zpracovávány v roce 2016, 2017, 
v roce 2018 byly dopracovány pro realizování stu-
dijních programů, za období 2016 až 2018 byla na-
plněna cílová hodnota,

10) zahájení realizace a realizace nového bakalářské-
ho studijního programu Zdravotní nezávadnost 
a kvalita potravin v gastronomii 
[[ výchozí hodnota: neexistence bakalářského stu-

dijního programu Zdravotní nezávadnost a kva-
lita potravin v gastronomii; 

[[ cílová hodnota: zahájení realizace a realizace no-
vého bakalářského studijního programu Zdravot-
ní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii 
v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: nový bakalářský studijní program Zdravotní 
nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii byl 
předložen k akreditaci a univerzita se připravu-
je na jeho realizaci;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: bylo 
pokračováno v  realizaci studijního programu 
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gast-
ronomii, v roce 2017 byl program realizován prv-
ním rokem, v roce 2018 byl realizován druhým ro-
kem, za období 2016 až 2018 byla naplněna cí-
lová hodnota,

11) modernizace vzdělávací činnosti na univerzitě roz-
šířením zapojení studentů do  této činnosti pro-
střednictvím Interní vzdělávací agentury univer-
zity (IVA) (podpora v rámci IP univerzity) 

[[ výchozí hodnota: stávající realizace zapojení stu-
dentů do  projektů Interní vzdělávací agentury 
univerzity (IVA); 

[[ cílová hodnota: rozšíření rozsahu činnosti Interní 
vzdělávací agentury univerzity z rozsahu 2 000 tis. 
Kč na 2 800 tis. Kč a následně 3 000 tis. Kč a tím 
modernizace vzdělávací činnosti na  univerzi-
tě rozšířením zapojení studentů do této činnosti 
v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: agentura IVA představuje svou činností kon-
krétní zapojení studentů do tvůrčího zkvalitňo-
vání výuky studentů a přináší pozitivní výsledky 
oceňované akademickými pracovníky i studen-
ty, její rozšíření podporuje zvyšování kvality vý-
uky na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: rozšíře-
ní činnosti Interní vzdělávací agentury v roce 2016 
na 2800 tis. Kč, v rozsahu 3000 tis. Kč v roce 2017, 
také v roce 2018 byla realizována IVA v rozsahu 
3000 tis. Kč, za období 2016 až 2018 byla naplně-
na cílová hodnota,

12) zvýšení úrovně činnosti garantů studijních pro-
gramů a garantů studijních předmětů ve  smyslu 
rozvíjení kvality vzdělávání ve  studijních progra-
mech a studijních předmětech univerzity ve smys-
lu vypracování aktualizace podkladů ke  studijním 
programům a studijním předmětům 
[[ výchozí hodnota: stanovení garantů studijních 

programů a studijních předmětů; 
[[ cílová hodnota: aktualizace podkladů ke studij-

ním programům a studijním předmětům vypra-
covaná garanty v letech 2016 až 2018; odůvod-
nění cílové hodnoty: je nezbytné aktualizovat 
podklady ke studijním programům a studijním 
předmětům ve smyslu požadavků novely záko-
na o vysokých školách a v rámci realizace sys-
tému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 
činností na univerzitě, tato aktualizace je v ná-
plni činnosti garantů studijních programů a ga-
rantů studijních předmětů; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: pod-
klady byly v dílčích oblastech zpracovávány v roce 
2017, v roce 2018 byli stanoveni pro všechny stu-
dijní programy a studijní předměty garanti, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

13) zkvalitňování úrovně uchazečů o studium ve stu-
dijních programech v anglickém jazyce 
[[ výchozí hodnota: získávání uchazečů o studium 

ve studijních programech anglického studijního 
programu prostřednictvím vybraných partnerů, 
anebo přímo; 

[[ cílová hodnota: rozšíření aktivit v  získávání 
uchazečů o studium ve studijních programech 
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anglického studijního programu o širší působe-
ní ve smyslu nabídky studijních programů pří-
mo v zemích původu uchazečů, anebo na spo-
lečných náborových aktivitách v  roce 2016; 
odůvodnění cílové hodnoty: zvyšující se kon-
kurence v evropské nabídce výuky v anglickém 
jazyce motivuje univerzity ke spojování kapa-
cit ke  zvýšení efektivity v  získávání studentů 
studujících v anglickém jazyce na českých vy-
sokých školách;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: v roce 
2016, 2017 byly rozšiřovány aktivity v získávání 
uchazečů o studium ve studijních programech an-
glického studijního programu (např. FVHE získala 
vyšší pozitivní odezvu ve srovnání s uplynulým ob-
dobím), v roce 2018 byly aktivity v získávání ucha-
zečů uskutečněny v obdobném rozsahu, který vedl 
k získání odpovídajícího počtu uchazečů o studium 
anglického studijního programu, za období 2016 až 
2018 byla naplněna cílová hodnota. 

4.4. TVŮRČÍ ČINNOST 
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
14) podpora excelentních tvůrčích aktivit v rámci pro-

jektu CEITEC na univerzitě vytvořením sdílené la-
boratoře CEITEC a rozšíření výzkumných aktivit 
v rámci udržitelnosti projektu CEITEC 
[[ výchozí hodnota: neexistence sdílené laborato-

ře CEITEC; 
[[ cílová hodnota: vytvoření sdílené laboratoře CEI-

TEC a rozšíření výzkumných aktivit v rámci udr-
žitelnosti projektu CEITEC v letech 2016 až 2018; 
odůvodnění cílové hodnoty: zřízení sdílené la-
boratoře CEITEC na VFU Brno povede ke zvý-
šení efektivity využívání zdrojů ve výzkumu ori-
entovaného na veterinární molekulární biologii; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: budo-
vání sdílené laboratoře CEITEC v roce 2017, vý-
zkumné aktivity v rámci udržitelnosti projektu CEI-
TEC se v roce 2017 rozšiřovaly, v roce 2018 byla 
plně realizována nová sdílená laboratoř CEITEC, 
CEITEC na VFU Brno obdržel mimořádně pozitiv-
ní hodnocení od mezinárodní hodnotící komise, za 
období 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

15) podpora tvůrčích aktivit na  univerzitě motivací 
akademických pracovníků k publikační činnosti 
a uplatňování výsledků tvůrčí činnosti na úrovni 
mzdového ohodnocování významných tvůrčích ak-
tivit 
[[ výchozí hodnota: stávající systém mzdového 

ohodnocování významných tvůrčích aktivit aka-
demických pracovníků; 

[[ cílová hodnota: novelizace systému mzdového 
ohodnocování významných tvůrčích aktivit aka-
demických pracovníků v  letech 2016 až 2018; 
odůvodnění cílové hodnoty: novelizace systému 
mzdového ohodnocování významných tvůrčích 
aktivit akademických pracovníků podpoří tvůrčí 
činnost s uznatelnými výstupy a tím zvýší efek-
tivitu v podpoře tvůrčích aktivit na univerzitě;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: nový 
mzdový předpis VFU Brno byl vytvořen v koneč-
né podobě v roce 2018, byl schválen AS VFU a na-
byl účinnosti v roce 2018, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota,

16) podpora specifického výzkumu univerzity s  cí-
lem širokého zapojování nadaných studentů do vý-
zkumných aktivit univerzity, a to zejména prostřed-
nictvím Interní grantové agentury univerzity (IGA 
VFU) (podpora v rámci prostředků specifického vý-
zkumu univerzity) 
[[ výchozí hodnota: stávající systém zapojování na-

daných studentů do výzkumných aktivit univer-
zity prostřednictvím Interní grantové agentury 
univerzity (IGA VFU); 

[[ cílová hodnota: aktualizace systému zapojování 
nadaných studentů do výzkumných aktivit uni-
verzity prostřednictvím Interní grantové agentury 
univerzity (IGA VFU) v letech 2016 až 2018; odů-
vodnění cílové hodnoty: Interní grantová agen-
tura univerzity (IGA VFU) je efektivní podpo-
rou zapojování nadaných studentů do výzkum-
ných aktivit univerzity, na základě získaných zku-
šeností s činností této univerzitní agentury je ne-
zbytné aktualizovat podmínky činnosti IGA VFU;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: systém 
IGA VFU byl realizován v roce 2016, 2017 ve smys-
lu získávaných zkušeností s činností agentury VFU, 
v roce 2018 byl systém IGA VFU Brno uplatněn ve 
změnách, které vyplynuly ze získaných zkušenos-
tí z předchozího období, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota,

17) zvýšení působení studentů doktorských studijních 
programů na univerzitě ve výzkumných aktivitách 
univerzity ve smyslu cílené motivace na získávání 
uznatelných výstupů tvůrčí činnosti 
[[ výchozí hodnota: podpora studentů doktor-

ských studijních programů stipendii DSP stan-
dardní úrovně; 

[[ cílová hodnota: zvýšená podpora studentů dok-
torských studijních programů dalším finančním 
ohodnocením z dalších zdrojů podle dosahova-
ných výzkumných výsledků v  roce 2016, odů-
vodnění cílové hodnoty: stipendijní ohodnoce-
ní studentů DSP je velmi nízké (7000 Kč/měs.) 
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a to vede k neatraktivitě DSP studia na univerzi-
tě, spojení kapacit několika vysokých škol k zís-
kání další podpory pro DSP studenty zvýší sti-
pendijní atraktivitu DSP studia na univerzitách; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: zvýše-
ná podpora studentů doktorských studijních pro-
gramů vedle doktorského stipendia byla na univer-
zitě realizována v roce 2017 prostřednictvím stipen-
dií v rámci IGA VFU, IVA VFU, IMA VFU, v roce 
2018 byla zvýšena stipendia studentů DSP až na 
11 250 Kč/měs. s možností získat další prostředky 
v rámci interních agentur IVA, IMA a IGA, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

18) zvýšení postdoktorandského působení absolven-
tů doktorských studijních programů na univerzi-
tě ve výzkumných aktivitách univerzity ve smyslu 
cílené motivace na  získávání uznatelných výstupů 
tvůrčí činnosti 
[[ výchozí hodnota: podpora akademických pra-

covníků na  úrovni postdoktorandských mzdo-
vých ohodnocení standardní úrovně; 

[[ cílová hodnota: zvýšená podpora akademických 
pracovníků na úrovni postdoktorandských míst 
dalším finančním ohodnocením z dalších zdrojů 
podle dosahovaných výzkumných výsledků v roce 
2016; odůvodnění cílové hodnoty: platové ohod-
nocení postdoktorandů je velmi nízké, a to vede 
k neatraktivitě tvůrčí činnosti pro mladé pracov-
níky na univerzitě;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: zvý-
šená podpora akademických pracovníků postdok-
torského působení byla na univerzitě realizována 
prostřednictvím motivačního finančního ohodno-
cování publikační činnosti a možností zapojení se 
do IGA a IMA, v roce 2018 tato podpora pokra-
čovala zvýšením mzdového tarifu změnou vnitř-
ního mzdového předpisu a s další možností získá-
ní prostředků v rámci agentur IVA a IGA, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

19) udržení v publikační činnosti v průměru přes 0,5 
až 0,7 publikace v impaktovaném vědeckém časo-
pise na jednoho přepočteného akademického pra-
covníka 
[[ výchozí hodnota: koeficient 0,80; 
[[ cílová hodnota: koeficient 0,50 až 0,70 v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové hod-
noty: hodnota 0,5 představuje 1 publikaci v impak-
tovaném vědeckém časopise na jednoho přepočte-
ného akademického pracovníka za dva roky a je po-
važována za velmi dobrou úroveň, na VFU je tato 
publikační aktivita nad tímto standardem;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 0,81, za rok 2017 byla hodno-

ta 0,86, za rok 2018 byla hodnota 0,79, za období 
2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

20) udržení v publikační činnosti celkové hodnoty uni-
verzity za pětileté období nad 15 000 bodů v uplat-
nitelných výsledcích výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací univerzity podle stávající metodi-
ky Hodnocení výsledků výzkumu, experimentální-
ho vývoje a inovací 
[[ výchozí hodnota: 22 246 bodů;
[[ cílová hodnota: přes 15 000 bodů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: hodnota přes 15 000 bodů je pro univer-
zitu považována za velmi dobrou úroveň a součas-
ně zvažuje nejasnost ve změnách metodiky Hod-
nocení výsledků výzkumu, experimentálního vý-
voje a inovací pro období 2016 až 2018;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 17 767, za rok 2017 byla hod-
nota 21 987, za rok 2018 byly RIV body zrušeny 
na úrovni Rady vlády pro vědu, výzkum a inova-
ce, nicméně z tvůrčího výkonu univerzity a z při-
dělených prostředků pro VFU na základě tvůrčí-
ho výkonu je zřejmé, že by VFU při výpočtu bodů 
RIV stanovený limit pro rok 2018 naplnila, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota.

4.5. TŘETÍ ROLE UNIVERZITY – ODBORNÁ 
ČINNOST, SPOLUPRÁCE S PRAXÍ, 
SPOLEČENSKÉ PŮSOBENÍ
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
21) činnost kliniky chorob psů a koček zajišťující do-

statečný počet pacientů a klinických případů pro 
veterinární výuku – udržení současného vysokého 
počtu přes 7 500 pacientů ročně na klinice 
[[ výchozí hodnota podle Výroční zprávy VFU 

Brno: 10 164 pacientů; 
[[ cílová hodnota přes 7 500 pacientů v  jednotli-

vých letech období 2016 až 2018; odůvodnění cí-
lové hodnoty: hodnota přes 7 500 pacientů je pro 
univerzitu považována za velmi dobrou úroveň 
a současně zvažuje možný pokles počtu pacien-
tů v důsledku zvýšené nabídky veterinární péče 
mimo univerzitu v praxi; mezinárodní kritérium 
na 200 absolventů v rámci EAEVE z roku 2013 je 
na úrovni: 5 915 pacientů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 9 663, za rok 2017 byla hodno-
ta 10 384, za rok 2018 byla hodnota 10 429, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

22) činnost kliniky chorob ptáků, plazů a  drobných 
savců zajišťující dostatečný počet pacientů a klinic-
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kých případů ptáků, plazů a drobných savců (s výjim-
kou drůbeže a králíků) pro veterinární výuku – udr-
žení současného vysokého počtu přes 3 500 pacientů 
ročně na klinice 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 4 258 pacientů; 
[[ cílová hodnota přes 3500 pacientů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílo-
vé hodnoty: hodnota přes 3500 pacientů je pro 
univerzitu považována za velmi dobrou úroveň 
a současně zvažuje možný pokles počtu pacien-
tů v důsledku zvýšené nabídky veterinární péče 
mimo univerzitu v praxi; mezinárodní kritérium 
na 200 absolventů v rámci EAEVE z roku 2013 je 
na úrovni: 2 778 pacientů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 3 327, za rok 2017 byla hod-
nota 2 469, za rok 2018 byla hodnota 3 165, cílo-
vá hodnota nebyla naplněna (důvodem je pokra-
čující trend zvyšující se nabídky veterinární péče 
mimo univerzitu v praxi, což se projevilo pokle-
sem v klinické činnosti, kdy řada klientů nachá-
zí kvalitní péči také u praktických veterinárních 
lékařů); nicméně toto kritérium je mimořádným 
kritériem VFU Brno, kdy se vysokým rozsahem 
veterinární péče pro plazy, ptáky a drobné sav-
ce odlišuje od celé řady jiných zahraničních uni-
verzit, které takovouto klinickou veterinární péči 
vůbec nenabízí,

23) činnost kliniky chorob ptáků, plazů a  drobných 
savců zajišťující dostatečný počet pacientů a kli-
nických případů drůbeže a králíků pro veterinární 
výuku – udržení současného vysokého počtu přes 
750 pacientů ročně na klinice 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 1 471 pacientů; 
[[ cílová hodnota přes 750 pacientů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílo-
vé hodnoty: hodnota přes 750 pacientů je pro 
univerzitu považována za velmi dobrou úroveň 
a současně zvažuje možný pokles počtu pacien-
tů v důsledku zvýšené nabídky veterinární péče 
mimo univerzitu v praxi; mezinárodní kritérium 
na 200 absolventů v rámci EAEVE z roku 2013 je 
na úrovni: 101 pacientů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 929, za rok 2017 byla hodnota 
2 263, za rok 2018 byla hodnota 706, cílová hod-
nota nebyla naplněna,

24) činnost kliniky chorob ptáků, plazů a  drobných 
savců zajišťující dostatečné spektrum chovů drů-
beže a králíků pro veterinární výuku – udržení sou-
časného počtu 8 a více chovů ročně 

[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 
Brno: 8 chovů; 

[[ cílová hodnota 8 a více chovů v jednotlivých le-
tech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: hodnota 8 a více chovů je pro univerzi-
tu považována za odpovídající úroveň; meziná-
rodní kritérium na 200 absolventů v rámci EAE-
VE z roku 2013 je na úrovni: 8 chovů; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 4, za rok 2017 byla hodnota 2, 
za rok 2018 byla hodnota 2, cílová hodnota neby-
la naplněna (důvodem je složitá epizootologická si-
tuace a s ní související opatření, která neumožňují 
vpouštět studenty v rámci výuky do běžných cho-
vů drůbeže a králíků),

25) činnost kliniky chorob koní zajišťující dostatečný 
počet pacientů a klinických případů pro veterinár-
ní výuku – udržení současného vysokého počtu přes 
950 pacientů ročně na klinice 
[[ výchozí hodnota podle Výroční zprávy VFU 

Brno: 1 100 pacientů; 
[[ cílová hodnota přes 950 pacientů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílo-
vé hodnoty: hodnota přes 950 pacientů je pro 
univerzitu považována za velmi dobrou úroveň 
a současně zvažuje možný pokles počtu pacien-
tů v důsledku zvýšené nabídky veterinární péče 
mimo univerzitu v praxi; mezinárodní kritérium 
na 200 absolventů v rámci EAEVE z roku 2013 je 
na úrovni: 518 pacientů; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 996, za rok 2017 byla hodno-
ta 1 005, za rok 2018 byla hodnota 1 046, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

26) činnost kliniky chorob přežvýkavců a prasat zajiš-
ťující dostatečný počet pacientů a klinických pří-
padů pro veterinární výuku – udržení současného 
počtu přes 200 ošetření ročně na klinice 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 409 pacientů; 
[[ cílová hodnota přes 200 pacientů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: hodnota přes 200 pacientů odpovídá ji-
ným evropským vysokým školám, pro univerzi-
tu představuje dobrou úroveň a současně zvažu-
je možný pokles počtu ošetření v důsledku po-
klesu počtů hospodářských zvířat v zemědělství; 
mezinárodní kritérium na 200 absolventů v rám-
ci EAEVE z roku 2013 je na úrovni: 192 pacientů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 605, za rok 2017 byla hodnota 
594, za rok 2018 byla hodnota 486, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,
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27) činnost kliniky chorob přežvýkavců a prasat zajiš-
ťující dostatečný počet pacientů a klinických pří-
padů pro veterinární výuku – udržení současného 
počtu přes 5000 ošetření pacientů ročně u chovate-
lů (mobilní klinika) 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 24 364 ošetření pacientů; 
[[ cílová hodnota přes 5 000 ošetření pacientů v jed-

notlivých letech období 2016 až 2018; odůvodně-
ní cílové hodnoty: hodnota přes 5 000 pacientů je 
ve srovnání s jinými evropskými vysokými ško-
lami mimořádně vysoká, pro univerzitu předsta-
vuje výbornou úroveň a současně zvažuje možný 
pokles počtu ošetření v důsledku zvýšené nabíd-
ky veterinární péče mimo univerzitu v praxi a po-
klesu počtu hospodářských zvířat v zemědělství; 
mezinárodní kritérium na 200 absolventů v rámci 
EAEVE z roku 2013 je na úrovni: 1 470 pacientů; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 29 390, za rok 2017 byla hod-
nota 18 500, za rok 2018 byla hodnota 9 437, za 
období 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

28) činnost kliniky chorob přežvýkavců a prasat zajiš-
ťující dostatečné spektrum chovů pro veterinární 
výuku – udržení současného počtu přes 200 chovů 
ročně u chovatelů (mobilní klinika) 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 749 chovů; 
[[ cílová hodnota přes 200 chovů v  jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: hodnota přes 200 chovů je ve srovnání 
s  jinými evropskými vysokými školami mimo-
řádně vysoká, pro univerzitu představuje velmi 
dobrou úroveň a současně zvažuje možný pokles 
počtu přístupů do chovů v rámci mobilní klini-
ky v důsledku zvýšené nabídky veterinární péče 
mimo univerzitu v praxi a poklesu počtů hospo-
dářských zvířat v zemědělství; mezinárodní kri-
térium na 200 absolventů v rámci EAEVE z roku 
2013 je na úrovni: 62 chovů; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 523, za rok 2017 byla hodnota 
489, za rok 2018 byla hodnota 391, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

29) činnost patomorfologická zajišťující dostatečný 
počet patomorfologických případů celkem pro ve-
terinární výuku – udržení současného počtu přes 865 
kadáverů a 1 000 bioptátů ročně 
[[ výchozí hodnota podle Výroční zprávy VFU 

Brno: 801 pitev a 1 358 bioptátů pacientů; 
[[ cílová hodnota přes 865 kadáverů a přes 1 100 bi-

optátů v jednotlivých letech období 2016 až 2018; 
odůvodnění cílové hodnoty: hodnota přes 865 

kadáverů a přes 1 100 bioptátů je pro univerzi-
tu považována za velmi dobrou úroveň a součas-
ně zvažuje možný pokles počtu úhynů v důsled-
ku zvyšující se úrovně veterinární péče a snižu-
jících se stavů zvířat v zemědělství; mezinárod-
ní kritérium na 200 absolventů v rámci EAEVE 
z roku 2013 je na úrovni: součet požadavků na ka-
dávery: 610 kadáverů, pro bioptáty nestanoveno; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 1 676 kadáverů a 1 227 bioptá-
tů, za rok 2017 byla hodnota 1 721 kadáverů a 1 
194 bioptátů, za rok 2018 byla hodnota 1 783 ka-
dáverů a 1 208 bioptátů, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota,

30) činnost patomorfologická zajišťující dostatečný 
počet patomorfologických případů psů a koček – 
udržení současného počtu přes 150 kadáverů ročně 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 174 kadáverů; 
[[ cílová hodnota přes 150 kadáverů v  jednotli-

vých letech období 2016 až 2018; odůvodně-
ní cílové hodnoty: hodnota přes 150 kadáverů 
je pro univerzitu považována za  odpovídající 
úroveň a  současně zvažuje možný pokles po-
čtu úhynů v důsledku zvyšující se úrovně vete-
rinární péče; mezinárodní kritérium na 200 ab-
solventů v rámci EAEVE z roku 2013 je na úrov-
ni: 148 kadáverů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 159, za rok 2017 byla hodnota 
194, za rok 2018 byla hodnota 369, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

31) činnost patomorfologická zajišťující dostatečný 
počet patomorfologických případů ptáků, plazů 
a drobných savců (s výjimkou drůbeže a králíků) – 
udržení současného počtu přes 155 kadáverů ročně 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 179 kadáverů; 
[[ cílová hodnota přes 155 kadáverů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: hodnota přes 155 kadáverů je pro uni-
verzitu považována za odpovídající úroveň a sou-
časně zvažuje možný pokles počtu úhynů v dů-
sledku zvyšující se úrovně veterinární péče; me-
zinárodní kritérium na 200 absolventů v  rámci 
EAEVE z roku 2013 je na úrovni: 152 kadáverů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 112, za rok 2017 byla hodnota 
133, za rok 2018 byla hodnota 115, cílová hodno-
ta nebyla naplněna (důvodem je vysoká efektivita 
léčby těchto pacientů na klinice a tím snížení po-
čtu kadáverů těchto druhů zvířat, které nelze zís-
kat jiným způsobem),
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32) činnost patomorfologická zajišťující dostatečný 
počet patomorfologických případů drůbeže a krá-
líků – udržení současného počtu přes 300 kadáverů 
ročně 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 312 kadáverů; 
[[ cílová hodnota přes 300 kadáverů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: hodnota přes 300 kadáverů je pro uni-
verzitu považována za velmi dobrou úroveň a sou-
časně zvažuje možný pokles počtu úhynů v dů-
sledku zvyšující se úrovně veterinární péče; me-
zinárodní kritérium na 200 absolventů v  rámci 
EAEVE z roku 2013 je na úrovni: 110 kadáverů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 441, za rok 2017 byla hodnota 
451, za rok 2018 byla hodnota 415, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

33) činnost patomorfologická zajišťující dostatečný 
počet patomorfologických případů koní – udrže-
ní současného počtu přes 15 kadáverů ročně 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 34 kadáverů; 
[[ cílová hodnota přes 15 kadáverů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: hodnota přes 15 kadáverů je pro univer-
zitu považována za odpovídající úroveň a součas-
ně zvažuje možný pokles počtu úhynů v důsled-
ku zvyšující se úrovně veterinární péče; meziná-
rodní kritérium na 200 absolventů v rámci EA-
EVE z roku 2013 je na úrovni: 12 kadáverů (sta-
noveno společně pro koně, přežvýkavce a prasa-
ta 200 kadáverů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 32, za rok 2017 byla hodnota 
40, za rok 2018 byla hodnota 47, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

34) činnost patomorfologická zajišťující dostatečný 
počet patomorfologických případů přežvýkavců 
a  prasat (a  případně dalších farmových zvířat) – 
udržení současného počtu přes 250 kadáverů ročně 
[[ výchozí hodnota podle evaluační zprávy VFU 

Brno: 562 kadáverů; 
[[ cílová hodnota přes 250 kadáverů v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: hodnota přes 250 kadáverů je pro uni-
verzitu považována za odpovídající úroveň a sou-
časně zvažuje možný pokles počtu úhynů v dů-
sledku zvyšující se úrovně veterinární péče; mezi-
národní kritérium na 200 absolventů v rámci EA-
EVE z roku 2013 je na úrovni: 188 kadáverů (sta-
noveno společně pro koně, přežvýkavce a prasa-
ta 200 kadáverů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 832, za rok 2017 byla hodnota 
803, za rok 2018 byla hodnota 737, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

35) činnost v oblasti technologie masa, ryb a mléka 
a v rámci porážení zvířat zajišťující dostatečné zá-
zemí pro veterinární hygienickou výuku – udrže-
ní současného stavu umožňujícího přímou praktic-
kou výuku studentů na poražených zvířatech a práci 
s masem, rybami a mlékem v rámci technologie vý-
roby potravin 
[[ výchozí hodnota: zajišťování výuky na  poraže-

ných zvířatech a práci s masem, rybami a mlékem; 
[[ cílová hodnota: dostatečné zázemí pro veterinár-

ní hygienickou výuku – udržení současného stavu 
v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: dostatečné zázemí pro veterinární hygienickou 
výuku v počtu zvířata pro veterinární prohlídku 
jatečných zvířata a pro dostatečné množství masa, 
ryb a mléka a podmínky pro technologické čin-
nosti a hygienickou a laboratorní činnost je pro 
univerzitu považována za velmi dobrou úroveň; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: v ob-
dobí 2016 až 2018 bylo vytvářeno univerzitou do-
statečné zázemí pro veterinární hygienickou vý-
uku, za období 2016 až 2018 byla naplněna cílo-
vá hodnota,

36) činnost lékárenská zajišťující dostatečné zázemí pro 
farmaceutickou výuku – kapacita lékárenské činnos-
ti o rozsahu přes 20 000 dispenzačních výkonů a 450 
laboratorních výkonů v lékárně ročně 
[[ výchozí hodnota: v  předchozím období nebyla 

hodnota zjišťována; 
[[ cílová hodnota přes 20 000 dispenzačních výko-

nů a 450 laboratorních výkonů v lékárně ročně; 
odůvodnění cílové hodnoty: lékárenská činnost 
v lékárně univerzity představuje zázemí pro far-
maceutickou výuku, kapacita vyjádřená v ukaza-
telích představuje rozsah činnosti pro odpovídají-
cí kapacitu tohoto zázemí a současně je zvažován 
celkový pokles zájmu o  lékárny působící mimo 
lékárenské řetězce v ČR v letech 2016 až 2018;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 29 322 dispenzačních výkonů 
a 661 laboratorních výkonů, za rok 2017 byla hod-
nota 28 214 dispenzačních výkonů a 740 laborator-
ních výkonů, za rok 2018 byla hodnota 27 170 dis-
penzačních výkonů a 795 laboratorních výkonů, za 
období 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

37) činnost ŠZP zajišťující dostatečné zázemí pro ve-
terinární výuku v chovech skotu a prasat, případ-
ně zvěře, a pro výuku v lokalitě volně žijících zvířat 
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– zajištění počtu hodin odučených v praxi na ŠZP 
přesahujícího 30 000 studentohodin ročně 
[[ výchozí hodnota: 28 579 studentohodin;
[[ cílová hodnota přes 30 000 studentohodin v jed-

notlivých letech období 2016 až 2018; odůvodně-
ní cílové hodnoty: činnost ŠZP představuje záze-
mí pro veterinární a další výuku v chovech skotu 
a prasat, případně zvěře, kapacita výuky na ŠZP 
vyjádřená v ukazatelích představuje rozsah čin-
nosti pro odpovídající využití tohoto zázemí uni-
verzity v letech 2016 až 2018;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 33 240, za rok 2017 byla hod-
nota 36 835, za rok 2018 byla hodnota 36 898, za 
období 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

38) plnění podmínek pro činnost pracovišť nakládají-
cích s vysoce rizikovými biologickými agens a toxi-
ny regulovanou zvláštními právními předpisy a stát-
ní kontrolou 
[[ výchozí hodnota: plnění podmínek; 
[[ cílová hodnota: plnění podmínek stanovených 

obecně závaznými a vnitřními předpisy univerzity 
v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: nezbytnost plnění podmínek pro činnost pra-
covišť nakládajících s vysoce rizikovými biologic-
kými agens a toxiny vyplývá z právních předpisů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: plnění 
podmínek stanovených obecně závaznými a vnitř-
ními předpisy univerzity,

39) plnění podmínek pro činnost pracovišť využívají-
cích geneticky modifikované organismy regulova-
nou zvláštními právními předpisy a státní kontrolou 
[[ výchozí hodnota: plnění podmínek; 
[[ cílová hodnota: plnění podmínek stanovených 

obecně závaznými a vnitřními předpisy univer-
zity v období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: nezbytnost plnění podmínek pro čin-
nost pracovišť využívajících geneticky modifi-
kované organismy vyplývá z právních předpisů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: plnění 
podmínek stanovených obecně závaznými a vnitř-
ními předpisy univerzity,

40) plnění podmínek pro činnost pracoviště pro využí-
vání zdrojů ionizujícího záření regulovanou zvlášt-
ními právními předpisy a státní kontrolou 
[[ výchozí hodnota: plnění podmínek; 
[[ cílová hodnota: plnění podmínek stanovených 

obecně závaznými a vnitřními předpisy univer-
zity v období 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: nezbytnost plnění podmínek pro čin-
nost pracovišť využívajících zdrojů ionizujícího 
záření vyplývá z právních předpisů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: plnění 
podmínek stanovených obecně závaznými a vnitř-
ními předpisy univerzity,

41) plnění podmínek pro činnost pracovišť s oprávně-
ním k nakládání s některými návykovými látkami 
regulovanou zvláštními právními předpisy a státní 
kontrolou
[[ výchozí hodnota: plnění podmínek; 
[[ cílová hodnota: plnění podmínek stanovených 

obecně závaznými a vnitřními předpisy univerzity 
v období 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: nezbytnost plnění podmínek pro činnost pra-
covišť s oprávněním k nakládání s některými ná-
vykovými látkami vyplývá z právních předpisů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: plnění 
podmínek stanovených obecně závaznými a vnitř-
ními předpisy univerzity,

42) plnění podmínek pro činnost pracovišť s oprávně-
ním nakládat s nebezpečnými chemickými látka-
mi regulovanou zvláštními právními předpisy a stát-
ní kontrolou. 
[[ výchozí hodnota: plnění podmínek; 
[[ cílová hodnota: plnění podmínek stanovených 

obecně závaznými a vnitřními předpisy univer-
zity v  letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: nezbytnost plnění podmínek pro čin-
nost pracovišť s oprávněním nakládat s nebez-
pečnými chemickými látkami vyplývá z  práv-
ních předpisů;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: plnění 
podmínek stanovených obecně závaznými a vnitř-
ními předpisy univerzity,

43) plnění podmínek pro činnost pracovišť jako uži-
vatelského zařízení pro provádění pokusů na zví-
řatech regulovanou zvláštními právními předpisy 
a státní kontrolou. 
[[ výchozí hodnota: plnění podmínek; 
[[ cílová hodnota: plnění podmínek stanovených 

obecně závaznými a vnitřními předpisy univer-
zity v  letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: nezbytnost plnění podmínek pro čin-
nost pracovišť jako uživatelského zařízení pro 
provádění pokusů na zvířatech vyplývá z práv-
ních předpisů; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: plnění 
podmínek stanovených obecně závaznými a vnitř-
ními předpisy univerzity,

44) poskytování odborné služby vysokého profesního 
standardu na úrovni univerzity profesní praxi, a to 
se zaměřením na veterinární péči v chovech hos-
podářských zvířat 
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[[ výchozí hodnota: stávající poskytování odborné 
služby v oblasti veterinární péče v praxi v chovech 
hospodářských zvířat; 

[[ cílová hodnota: zvýšení kvality poskytování od-
borných služeb v oblasti veterinární péče v pra-
xi v chovech hospodářských zvířat modernizací 
přístrojového vybavení mobilní kliniky v letech 
2016 až 2018; odůvodnění cílové hodnoty: mo-
dernizace přístrojového vybavení mobilní klini-
ky zvýší kvalitu poskytování odborných služeb 
v oblasti veterinární péče v praxi v chovech hos-
podářských zvířat univerzitou; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: zvyšo-
vání kvality poskytování odborných služeb v oblas-
ti veterinární péče v praxi v chovech hospodářských 
zvířat průběžnou modernizací přístrojového vyba-
vení mobilní kliniky bylo realizováno v roce 2017 
a pokračovalo v roce 2018, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota,

45) poskytování odborného poradenství pro subjekty 
praxe, a to se zaměřením na veterinární péči roz-
šířením o poradenství v prevenci chorob zájmo-
vých zvířat 
[[ výchozí hodnota: stávající poskytování odborné-

ho poradenství pro subjekty praxe; 
[[ cílová hodnota: zvýšení kvality poskytování od-

borného poradenství v  oblasti veterinární péče 
v praxi pro zájmová zvířata na klinikách rozšíře-
ním o poradenství v prevenci chorob zájmových 
zvířat v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: rozšíření veterinární péče pro veřejnost 
v oblasti chorob zájmových zvířat o poradenství 
v prevenci chorob zvířat zvýší kvalitu poskyto-
vání odborných služeb v oblasti veterinární péče 
v praxi zájmových zvířat;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: na kli-
nikách rozšiřování poradenství v prevenci chorob 
zájmových zvířat bylo realizováno v roce 2017 a po-
kračovalo v roce 2018, za období 2016 až 2018 byla 
naplněna cílová hodnota,

46) poskytování odborného poradenství pro subjekty 
praxe, a to se zaměřením na farmacii rozšířením 
o poradenství se zaměřením na oblasti farmaceutic-
ké péče související s nejčastějším výskytem chorob 
u lidí 
[[ výchozí hodnota: stávající poskytování odborné-

ho poradenství pro subjekty praxe; 
[[ cílová hodnota: zvýšení kvality poskytování od-

borného poradenství v oblasti farmacie v univer-
zitní lékárně rozšířením o poradenství se zamě-
řením na  oblasti farmaceutické péče souvisejí-
cí s nejčastějším výskytem chorob u lidí v letech 
2016 až 2018; odůvodnění cílové hodnoty: rozší-

ření farmaceutické péče o poradenství se zamě-
řením na oblasti související s nejčastějším výsky-
tem chorob u lidí zvýší kvalitu poskytování od-
borných služeb v oblasti lékárenství na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: v lé-
kárně bylo v roce 2016 rozšířeno poradenství se za-
měřením na oblasti farmaceutické péče související 
s nejčastějším výskytem chorob u lidí, v roce 2017 
bylo v  této činnosti pokračováno, stejně tak bylo 
v  této činnosti pokračováno v  roce 2018, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

47) aktivní působení ve  smyslu šíření odborných po-
znatků profesního zaměření ve veřejnosti prostřed-
nictvím spoluúčasti na projektu Společník pro ži-
vot 
[[ výchozí hodnota: existence projektu Společník 

pro život mimo rámec univerzity; 
[[ cílová hodnota: projednání podmínek začlenění 

projektu Společník pro život do rámce univerzi-
ty a činnost univerzity v rámci tohoto projektu 
v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: projekt Společník pro život se stal významnou 
aktivitou v rámci společenského působení, jeho 
začlenění do rámce univerzity a činnosti univer-
zity umožní další rozvoj tohoto společensky oce-
ňovaného projektu;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: působe-
ní projektu Společník pro život na univerzitě v roce 
2016, v roce 2017 byla realizována účast na prosa-
zení povinného čipování psů v České republice for-
mou zákona, v roce 2018 byly realizovány aktivi-
ty spojené s novelizací zákona na ochranu zvířat 
proti týrání (řešení novely zákona na ochranu zví-
řat v rámci jednání u Ombudsmana ČR), za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

48) rozšíření poskytování odborných poznatků profes-
ního zaměření ve veřejnosti se zaměřením na kli-
nickou veterinární medicínu 
[[ výchozí hodnota: existence klinických pracovišť 

na univerzitě se současnou úrovní poskytování 
informací klientům klinik; 

[[ cílová hodnota: zvýšení aktivního působení na 
klienty klinik se zaměřením na zvyšování jejich 
znalostí zejména v prevenci nemocí zvířat; odů-
vodnění cílové hodnoty: společenské působe-
ní univerzity ve smyslu zvyšování znalostí kli-
entů zejména ve smyslu prevence chorob zvířat 
je významně poptáváno a univerzita zde vychá-
zí vstříc této poptávce po znalostech zaměřených 
na nemoci zvířat;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: prů-
běžné aktivní působení na klienty klinik se zamě-
řením na zvyšování jejich znalostí zejména v pre-
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venci nemocí zvířat bylo realizováno v roce 2016, 
2017 i v roce 2018, za období 2016 až 2018 byla 
naplněna cílová hodnota,

49) předávání odborných poznatků profesního zamě-
ření ve veřejnosti se zaměřením na farmaceutickou 
péči na pracovištích univerzity i ve spolupráci s lé-
kárnami mimo univerzitu a také ve spolupráci s pro-
fesními komorami 
[[ výchozí hodnota: existence farmaceutické péče 

na univerzitě se současnou úrovní poskytování 
informací klientům lékárny; 

[[ cílová hodnota: zvýšení aktivního působení na 
klienty při poskytování lékárenské péče se zamě-
řením na zvyšování jejich znalostí zejména v po-
užívání léčiv; odůvodnění cílové hodnoty: spole-
čenské působení univerzity ve smyslu zvyšování 
znalostí klientů zejména ve smyslu používání lé-
čiv je významně poptáváno a univerzita zde vy-
chází vstříc této poptávce po znalostech zaměře-
ných na léčiva s vyšším dopadem do veřejnosti;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: prů-
běžné aktivní působení na klienty při poskytování 
lékárenské péče se zaměřením na zvyšování jejich 
znalostí zejména v používání léčiv bylo realizová-
no v roce 2016, 2017 a pokračovalo v roce 2018, za 
období 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota.

4.6. INTERNACIONALIZACE
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
50) výuka studentů v anglickém jazyce s udržením po-

čtu zahraničních studentů nad 5 % z celkového po-
čtu studentů 
[[ výchozí hodnota: 9,72 %; 
[[ cílová hodnota: 5,00 % v jednotlivých letech ob-

dobí 2016 – 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: hodnota přes 5 % studentů v anglickém jazy-
ce je ve srovnání s jinými obdobnými evropský-
mi vysokými školami velmi vysoká, pro univer-
zitu představuje velmi dobrou úroveň a současně 
zvažuje možný pokles zájmu o toto studium v dů-
sledku velmi narůstající mezinárodní konkuren-
ce v nabídce tohoto studia; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 9,08, za rok 2017 byla hodno-
ta 8,91, za rok 2018 byla hodnota 8,05, za období 
2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

51) rozvíjení mezinárodních letních škol, tj. uskuteč-
nění 2 až 3 mezinárodních letních škol ročně 
[[ výchozí hodnota: 4 mezinárodní letní školy;
[[ cílová hodnota: 2 až 3 mezinárodní letní školy 

v jednotlivých letech období 2016 až 2018; odů-

vodnění cílové hodnoty: hodnota 2 až 3 meziná-
rodní letní školy je s ohledem na kapacitu uni-
verzity vysoká, pro univerzitu představuje velmi 
dobrou úroveň a současně zvažuje možný pokles 
zájmu o toto studium v důsledku velmi narůsta-
jící mezinárodní konkurence v nabídce meziná-
rodních škol;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 2, za rok 2017 byla hodnota 
2, za rok 2018 byla hodnota 2, za období 2016 až 
2018 byla naplněna cílová hodnota,

52) rozvoj mobilit na zahraniční pracoviště pro stu-
denty a akademické pracovníky prostřednictvím 
Interní mobilitní agentury univerzity (IMA) (pod-
pora v rámci IP univerzity) 
[[ výchozí hodnota: realizace zapojení studentů 

do mobilit prostřednictvím projektů Interní mo-
bilitní agentury univerzity (IMA); 

[[ cílová hodnota: aktualizace činnosti Interní mo-
bilitní agentury univerzity a  efektivnější využi-
tí možností mobilit realizovaných studenty pro-
střednictvím projektů Interní mobilitní agentury 
univerzity (IMA) ve smyslu realizace mobilitních 
pobytů na 30 a více dní a realizace pobytů zejmé-
na na zahraničních pracovištích rozvinutých zemí 
v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: agentura IMA přestavuje svou činností rozšíře-
ní možností pro studenty realizovat mezinárodní 
mobility a přináší pozitivní výsledky oceňované 
studenty, kteří mobility v rámci IMA již realizo-
vali, aktualizace činnosti agentury IMA s posíle-
ním důrazu na mobilitní pobyty na 30 a více dní 
a realizaci pobytů zejména na zahraničních pra-
covištích rozvinutých zemí podporuje zvyšování 
úrovně internacionalizace univerzity; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: čin-
nost Interní mobilitní agentury univerzity s  vy-
užitím zkušeností získaných předchozí činností 
byla realizována v roce 2016, 2017 a pokračovala 
v roce 2018, za období 2016 až 2018 byla naplně-
na cílová hodnota,

53) rozvoj mobilit zahraničních studentů a akademic-
kých pracovníků podporou personálního i materi-
álního zázemí na univerzitě k odbornému zajištění 
pobytu zahraničních studentů a akademických pra-
covníků na univerzitě ve smyslu vypracování moti-
vačního systému pro akademické pracovníky k od-
bornému zajištění pobytu zahraničních studentů 
a  akademických pracovníků na  univerzitě; cílová 
hodnota: motivační ohodnocování akademických 
pracovníků zajišťujících pobyty zahraničních studen-
tů a akademických pracovníků na univerzitě a jeho 
realizace (podpora v rámci IP univerzity)
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[[ výchozí hodnota: neexistence motivačního sys-
tému pro akademické pracovníky k odbornému 
zajištění pobytu zahraničních studentů a akade-
mických pracovníků na univerzitě; 

[[ cílová hodnota: motivační ohodnocování aka-
demických pracovníků zajišťujících pobyty za-
hraničních studentů a akademických pracovníků 
na univerzitě v letech 2016 až 2018; odůvodnění 
cílové hodnoty: při realizaci mobilit zahraničních 
studentů a akademických pracovníků na univerzi-
tě chyběl motivační systém pro akademické pra-
covníky k odbornému zajištění pobytu studentů 
a akademických pracovníků ze zahraničí, podpo-
ra v rámci motivačního systému zvýší kvalitu po-
bytu zahraničních studentů a akademických pra-
covníků na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: moti-
vační ohodnocování akademických pracovníků za-
jišťujících pobyty zahraničních studentů a akade-
mických pracovníků na univerzitě bylo realizováno 
v roce 2016, 2017 a pokračovalo v roce 2018, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

54) organizace mezinárodních konferencí, seminá-
řů na  univerzitě umožňující přímou výměnu vě-
deckých poznatků se zahraničními vědeckými a vý-
zkumnými pracovníky z prostředků fakult, zejména 
konference Lenfeldovy a Höklovy dny, Ochrana zví-
řat a welfare, Kábrtovy dietetické dny, Syntéza a ana-
lýza léčiv, Květinův den, Dny farmaceutické péče 
[[ výchozí hodnota: organizace mezinárodních kon-

ferencí, seminářů na univerzitě zejména z pro-
středků jednotlivých pracovišť; 

[[ cílová hodnota: organizace mezinárodních kon-
ferencí, seminářů Lenfeldovy a  Höklovy dny, 
Ochrana zvířat a  welfare, Kábrtovy dietetické 
dny, Syntéza a analýza léčiv, Květinův den, Dny 
farmaceutické péče na univerzitě z prostředků fa-
kult vedoucí k zvýšení kvality těchto aktivit v le-
tech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodnoty: 
odborné ústavy univerzity pořádají mezinárodní 
konference, jejichž tradice se v některých přípa-
dech počítá na desítky let, vyšší podpora z pro-
středků fakult těmto konferencím zvýší kvalita-
tivní úroveň konferencí;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: organi-
zace mezinárodních konferencí, seminářů na uni-
verzitě probíhala v roce 2016, 2017 a pokračovala 
v roce 2018, za období 2016 až 2018 byla naplně-
na cílová hodnota.

4.7. PRACOVNÍCI
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:

55) vypracování kariérních řádů fakult včetně plá-
nů kariérního růstu pro akademické pracovníky 
na univerzitě 
[[ výchozí hodnota: neexistence karierních řádů 

a plánů kariérního růstu; 
[[ cílová hodnota: vypracování karierních řádů fa-

kult a plánů kariérního růstu pro akademické pra-
covníky na univerzitě v roce 2016; odůvodnění 
cílové hodnoty: vypracování karierních řádů fa-
kult a plánu kariérního růstu akademických pra-
covníků podpoří motivační prostředí pro akade-
mické pracovníky na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: kari-
erní řády a  plány karierního růstu na fakultách 
jsou zpracovávány, jejich dokončení je vázáno na 
schválení nového vnitřního předpisu univerzity, 
nový mzdový předpis byl schválen s účinností od 
1. července 2018, v druhé polovině roku 2018 fa-
kulty kariérní řády zpracovávaly, nicméně do kon-
ce roku 2018 nebyly na všech fakultách dokončeny; 
cílová hodnota nebyla naplněna,

56) aktualizace mzdového systému pro pracovníky 
s důrazem na diferenciaci odměňování podle vy-
konávané činnosti a jejích výsledků 
[[ výchozí hodnota: stávající mzdový řád; 
[[ cílová hodnota: vypracování aktualizace mzdo-

vého systému pro pracovníky s důrazem na dife-
renciaci odměňování podle vykonávané činnosti 
a jejích výsledků v roce 2016; odůvodnění cílové 
hodnoty: aktualizace mzdového systému podpo-
ří motivační prostředí zaměřené na výsledek čin-
ností pro univerzitu pro pracovníky na univerzitě;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: nový 
mzdový předpis VFU Brno byl vytvořen, dopraco-
ván a schválen v roce 2018, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota,

57) zajištění výuky odpovídajícím počtem docentů a pro-
fesorů – udržení současného počtu docentů a profesorů 
na univerzitě odpovídajícího úrovni alespoň 25 – 30 % 
z celkového počtu akademických pracovníků 
[[ výchozí hodnota podle Výroční zprávy VFU 

Brno: 27,1 %; 
[[ cílová hodnota: 25 – 30 % v jednotlivých letech 

období 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: zajišťování výuky pro studenty na úrovni 25 – 
30 % zastoupení docentů a profesorů z počtu aka-
demických pracovníků je univerzitou považová-
no za velmi kvalitní a vytváří prostředí pro vy-
sokou úroveň vzdělávací činnosti na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 26,17, za rok 2017 byla hod-
nota 26,5, za rok 2018 byla hodnota 27,7, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,
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58) zajištění výuky odpovídajícím počtem pracovníků 
s vědeckou kvalifikací – udržení současného počtu 
pracovníků s vědeckou kvalifikací na univerzitě od-
povídajícího úrovni minimálně 70 – 80 % z celko-
vého počtu akademických pracovníků 
[[ výchozí hodnota podle Výroční zprávy VFU 

Brno: 78,7 %,;
[[ cílová hodnota: 70 – 80 % v jednotlivých letech 

období 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: zajišťování výuky pro studenty na úrovni 70 – 
80 % zastoupení akademických pracovníků s vě-
deckou kvalifikací z počtu akademických pracov-
níků je univerzitou považováno za velmi kvalit-
ní a vytváří prostředí pro vysokou úroveň vzdě-
lávací činnosti na univerzitě;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 80,74, za rok 2017 byla hod-
nota 94,1, za rok 2018 byla hodnota 81,19, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

59) motivace akademických pracovníků prostřednic-
tvím realizace systému podporovaných míst do-
centů a profesorů zavedeného v roce 2014 
[[ výchozí hodnota: zavedení systému podporova-

ných míst docentů a profesorů; 
[[ cílová hodnota: pokračování v realizaci systému 

podporovaných míst docentů a profesorů zohled-
ňující dosahované výsledky v  činnosti v  letech 
2016 až 2018; odůvodnění cílové hodnoty: mzdo-
vé zvýhodnění některých docentů a profesorů vy-
cházející z dosahovaných výsledků v pedagogické 
a tvůrčí činnosti je motivačním systémem ke zvy-
šování kvalitativní úrovně činností na univerzitě;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: systém 
byl ukončen na začátku roku 2017 a jeho pokračo-
vání nebylo realizováno s ohledem na nedostatek 
finančních prostředků univerzity, v roce 2018 byl 
vydán na VFU nový mzdový předpis, který reali-
zuje jiný způsob motivace docentů a profesorů, a to 
formou mzdových tříd, cílová hodnota nebyla na-
plněna ve smyslu obsahu formou realizace systému 
podporovaných míst docentů a profesorů, nicméně 
byla naplněna formou nového mzdového předpisu.

4.8. VNITŘNÍ PŘEDPISY
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
60) implementace novely vysokoškolského zákona 

do vnitřních předpisů univerzity (podpora v rámci 
IP univerzity) 
[[ výchozí hodnota: neexistence novely vysokoškol-

ského zákona a tím neexistující implementace no-
vely vysokoškolského zákona do vnitřních před-
pisů univerzity; 

[[ cílová hodnota: v případě přijetí novely vysoko-
školského zákona její implementace do vnitř-
ních předpisů univerzity v letech 2016 až 2018; 
odůvodnění cílové hodnoty: v  případě přije-
tí novely vysokoškolského zákona je její im-
plementace do  vnitřních předpisů univerzi-
ty nezbytná; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: imple-
mentace novely vysokoškolského zákona byla v roce 
2017 realizována na úrovni přípravy a  schvále-
ní novelizovaných vnitřních předpisů, v roce 2018 
pokračovala implementace novely vysokoškolské-
ho zákona schvalováním dalších vnitřních předpi-
sů a norem tak, že implementaci nového VŠ záko-
na lze považovat za dokončenou, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

61) vytvoření nového vnitřního předpisu zaměřeného 
na zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na uni-
verzitě 
[[ výchozí hodnota: neexistence vnitřního předpi-

su zaměřeného na zajišťování a vnitřní hodnoce-
ní kvality na univerzitě; 

[[ cílová hodnota: vytvoření nového vnitřního před-
pisu zaměřeného na zajišťování a vnitřní hodno-
cení kvality na univerzitě v letech 2016 až 2018; 
odůvodnění cílové hodnoty: vytvoření nového 
vnitřního předpisu zaměřeného na  zajišťování 
a vnitřní hodnocení kvality na univerzitě vyplý-
vá z novely zákona o vysokých školách; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: nový 
vnitřní předpis k zajišťování a vnitřnímu hodno-
cení kvality na univerzitě byl vytvořen v roce 2017, 
v roce 2018 plně realizován, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota,

62) prohlubování právní podpory v řešení právní pro-
blematiky pracovištím univerzity zkvalitněním čin-
nosti právního oddělení univerzity 
[[ výchozí hodnota: právní podpora v problemati-

kách univerzity; 
[[ cílová hodnota: zkvalitnění právní podpory uni-

verzity s  důrazem na monitoring legislativních 
změn týkající se oblastí působnosti univerzity 
v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: zkvalitnění právní podpory univerzity v oblas-
ti monitoringu změn zákonných předpisů zajistí 
právní oporu pro řídící, ekonomickou a admini-
strativní činnost univerzity;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: zkva-
litnění právní podpory univerzity s  důrazem na 
monitoring legislativních změn týkající se oblastí 
působnosti univerzity bylo zejména v letech 2017 
a 2018 průběžně realizováno, za období 2016 až 
2018 byla naplněna cílová hodnota.
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4.9. PROSTOROVÉ, PŘÍSTROJOVÉ, 
MATERIÁLOVÉ, INFORMAČNÍ 
A ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ 
ČINNOSTÍ
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
63) posilování kapacity počítačových provozů univer-

zity budováním a využíváním sdíleného úložiště dat 
pro více univerzit 
[[ výchozí hodnota: provoz úložiště dat s omezenou 

kapacitou na univerzitě; 
[[ cílová hodnota: posilování kapacity počítačových 

provozů univerzity budováním a využíváním sdí-
leného úložiště dat pro více univerzit v roce 2016; 
odůvodnění cílové hodnoty: obrovský nárůst vy-
užívání informačních technologií vede k potřebě 
provozu úložiště dat pro univerzitu, s ohledem 
efektivit vkládaných prostředků by spojení po-
tenciálu univerzit k vybudování sdíleného úloži-
ště dat pro více univerzit vedlo k získání vyšší ka-
pacity datového úložiště pro univerzitu;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: posilo-
vání kapacity počítačových provozů univerzity bylo 
v roce 2016 uskutečněno a v roce 2017 a 2018 bylo 
v posilování počítačové kapacity univerzity pokra-
čováno, za období 2016 až 2018 byla naplněna cí-
lová hodnota,

64) modernizace softwarového systému zaměřeného 
na studijní agendu (STAG) 
[[ výchozí hodnota: stávající softwarový systém za-

měřený na studijní agendu; 
[[ cílová hodnota: modernizace softwarového sys-

tému zaměřeného na  studijní agendu (STAG) 
v roce 2016; odůvodnění cílové hodnoty: univer-
zita provozuje studijní agendu s podporou soft-
warového systému STAG, rozvoj studijní agendy 
vyžaduje aktualizaci tohoto systému, spojení ka-
pacit více univerzit k modernizaci tohoto systé-
mu povede k získání vyšší efektivity v moderni-
zaci tohoto systému pro univerzitu;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: moder-
nizace softwarového systému zaměřeného na stu-
dijní agendu (STAG) byla v roce 2016, 2017 i 2018 
průběžně uskutečňována, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota,

65) obměna počítačového vybavení na  univerzitě 
ve smyslu náhrady starých počítačů počítači mo-
derními a výkonnými 
[[ výchozí hodnota: v provozu univerzity jsou zasta-

ralé počítače ve významném podílu; 
[[ cílová hodnota: obměna počítačového vybavení 

na univerzitě ve smyslu náhrady starých počíta-

čů počítači moderními a výkonnými) (podpora 
v rámci IP univerzity) v letech 2016 až 2018; odů-
vodnění cílové hodnoty: počítačové vybavení uni-
verzity je ve své významné části již opotřebova-
né a neodpovídá současným požadavkům na vý-
početní techniku, obměna počítačového vybave-
ní na univerzitě ve smyslu náhrady starých počí-
tačů počítači moderními a výkonnými podpoří 
další rozvoj vzdělávací, tvůrčí a  související čin-
nosti na univerzitě;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: obmě-
na počítačového vybavení na univerzitě byla rea-
lizována v roce 2016, 2017 a pokračovala v roce 
2018, za období 2016 až 2018 byla naplněna cí-
lová hodnota.

4.10. FINANCOVÁNÍ
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
66) uskutečňování multizdrojového financování čin-

ností na  univerzitě s  významným podílem pro-
středků získaných z  veřejných soutěží, grantů 
a obdobných projektů a dále z neveřejných zdrojů, 
představující podíl alespoň 25 – 30 % těchto pro-
středků v celkovém rozpočtu univerzity 
[[ výchozí hodnota: 42,47 %;
[[ cílová hodnota: více než 30 % v jednotlivých letech 

období 2016 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: podíl prostředků získaných z veřejných sou-
těží, grantů a obdobných projektů a dále z neve-
řejných zdrojů na úrovni 30 % je v podmínkách 
VFU s jejím odborným zaměřením velmi vyso-
kou úrovní, hodnota zvažuje pokles, výkyvy a ze-
jména měnící se podmínky v možnostech získá-
vání těchto prostředků ve společnosti;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 47,18, za rok 2017 byla hodno-
ta 48,01, za rok 2018 byla hodnota 45,75, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

67) udržení rozsahu odborné veterinární, hygienické 
a farmaceutické činnosti s objemem těchto činnos-
tí na úrovni alespoň 50 mil. Kč ročně 
[[ výchozí hodnota: 59 667 tis. Kč;
[[ cílová hodnota přes 50 000 tis. Kč v jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílo-
vé hodnoty: rozsah odborné veterinární, hygie-
nické a farmaceutické činnosti s objemem těch-
to činností na úrovni přes 50 mil. Kč je v pod-
mínkách univerzity velmi vysoký, hodnota zva-
žuje pokles, výkyvy a zejména zvyšující se kon-
kurenci v praxi, které mohou omezovat získává-
ní těchto prostředků univerzitou, tyto prostředky 
univerzita vkládá do zajišťování zejména vzdělá-
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vací činnosti a tím výrazně zvyšuje kvalitu vzdě-
lávání na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 65 177 tis. Kč, za rok 2017 byla 
hodnota 66 283 tis. Kč, za rok 2018 byla hodnota 
68 598 tis. Kč, za období 2016 až 2018 byla napl-
něna cílová hodnota,

68) udržení rozsahu odborné výuky v anglických stu-
dijních programech s  objemem těchto činností 
na úrovni alespoň 35 mil. Kč ročně 
[[ výchozí hodnota: 45 011 tis. Kč;
[[ cílová hodnota přes 35 mil. Kč v  jednotlivých 

letech období 2016 až 2018; odůvodnění cílo-
vé hodnoty: rozsah odborné výuky v anglických 
studijních programech s objemem těchto činnos-
tí na úrovni 35 mil. Kč je v podmínkách univerzi-
ty velmi vysoký, hodnota zvažuje pokles, výkyvy 
a zejména zvyšující se konkurenci v nabídce vý-
uky v anglickém jazyce v evropském vysokoškol-
ském prostoru, které mohou omezovat získává-
ní těchto prostředků univerzitou, tyto prostředky 
univerzita vkládá do zajišťování zejména vzdělá-
vací činnosti a tím výrazně zvyšuje celkovou kva-
litu vzdělávání na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: za rok 
2016 byla hodnota 47 611 tis. Kč, za rok 2017 byla 
hodnota 47 405 tis. Kč, za rok 2018 byla hodnota 
43 341 tis. Kč, za období 2016 až 2018 byla napl-
něna cílová hodnota,

69) rekonstrukce budovy č. 32. Rekonstrukcí budovy 
č. 32 se vyřeší prostorové zázemí na moderní úrov-
ni pro Ústav ochrany zvířat a welfare a Ústav veřej-
ného a soudního veterinárního lékařství
[[ výchozí hodnota: budova č. 32 je připravena k re-

konstrukci; 
[[ cílová hodnota: zahájení rekonstrukce budovy 

ve smyslu investičního záměru univerzity v roce 
2016 a ukončení rekonstrukce v následujícím roce 
2017; odůvodnění cílové hodnoty: rekonstruk-
ce budovy č. 32 je nezbytným předpokladem pro 
udržení vysoké kvality vzdělávací, tvůrčí a sou-
visející činnosti Ústavu veřejného veterinářství, 
ochrany zvířat a welfare a také celé univerzity;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: budo-
va byla rekonstruována, a v roce 2018 uvedena do 
plného provozu, za období 2016 až 2018 byla na-
plněna cílová hodnota (rekonstrukce budovy č. 32),

70) rekonstrukce a nástavba budovy č. 22. Rekonstrukcí 
a nástavbou budovy č. 22 se vyřeší prostorové záze-
mí Ústavu genetiky a prostorové zázemí centrální-
ho pracoviště v rámci projektu CEITEC se vznikem 
sdílené laboratoře CEITEC 

[[ výchozí hodnota: budova č. 22 je připravena k re-
konstrukci; 

[[ cílová hodnota: zahájení a ukončení rekonstruk-
ce budovy ve  smyslu investičního záměru uni-
verzity v roce 2016; odůvodnění cílové hodnoty: 
modernizace umístění Ústavu genetiky a zřízení 
sdílené laboratoře CEITEC na VFU Brno povede 
ke zvýšení efektivity využívání zdrojů ve vzdělá-
vání a výzkumu orientovaného na genetiku a ve-
terinární molekulární biologii; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: budo-
va byla rekonstruována, v roce 2017 uvedena do 
provozu a v roce 2018 byla již provozně využívá-
na, za období 2016 až 2018 byla naplněna cílová 
hodnota (rekonstrukce budovy č. 22),

71) rekonstrukce a  dobudování budovy č.  25 (Ústav 
ekologie a chorob zvěře, ryb a včel). Rekonstrukcí 
a dobudováním budovy č. 25 se vyřeší prostorové 
zázemí na moderní úrovni pro Ústav ekologie a cho-
rob zvěře, ryb a včel) 
[[ výchozí hodnota: budova č. 25 je připravena k re-

konstrukci; 
[[ cílová hodnota: zahájení rekonstrukce budovy 

ve smyslu investičního záměru univerzity v roce 
2016 a ukončení rekonstrukce v následujícím roce 
2017; odůvodnění cílové hodnoty: rekonstruk-
ce budovy č. 25 je nezbytným předpokladem pro 
udržení vysoké kvality vzdělávací, tvůrčí a sou-
visející činnosti Ústavu ekologie a chorob zvěře, 
ryb a včel a také celé univerzity;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: budo-
va byla rekonstruována, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota (rekonstrukce bu-
dovy č. 25),

72) demolice budovy č. 16 (bývalý Ústav dějin a cizích 
jazyků) a výstavba na místě této budovy nové bu-
dovy č. 16. Novou budovou se vyřeší prostorové zá-
zemí pro Ústav hygieny a technologie vegetabilních 
potravin 
[[ výchozí hodnota: budova č. 16 je připravena k de-

molici; 
[[ cílová hodnota: uskutečnění demolice budovy 

č. 16 a výstavba nové budovy č. 16 v roce 2016 
a následně ukončení výstavby v roce 2017; odů-
vodnění cílové hodnoty: nová výstavba budovy 
č. 16 ve smyslu prostorového zázemí Ústavu hy-
gieny a technologie vegetabilních potravin je ne-
zbytným předpokladem pro udržení vysoké kva-
lity vzdělávací, tvůrčí a související činnosti v ob-
lasti vegetabilních potravin, jejich kontroly a do-
zoru na univerzitě;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: demo-
lice budovy a následné zahájení výstavby nové bu-
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dovy bylo odloženo z důvodu nezbytnosti využití 
budovy jako náhradních prostor po dobu rekon-
strukce jiné budovy, cílová hodnota nebyla napl-
něna, z důvodu potřeby prozatímního využívání 
budovy byla demolice stavby odložena,

73) celková rekonstrukce a  nástavba budovy č.  15 
(Ústav výživy zvířat a Ústav zootechniky a zoohygi-
eny), rekonstrukcí budovy č. 15 se vyřeší prostorové 
zázemí pro Ústav výživy a Ústav zootechniky a zoo-
hygieny, nástavbou vznikne posluchárna a nové pro-
story kanceláří 
[[ výchozí hodnota: nedostatečné prostorové zá-

zemí Ústavu výživy zvířat a  Ústavu zootechni-
ky a zoohygieny; 

[[ cílová hodnota: zahájení rekonstrukce budo-
vy č. 15 (Ústav výživy zvířat a Ústav zootechni-
ky a zoohygieny) ve smyslu celkové rekonstruk-
ce a  nástavby budovy v  roce 2018; odůvodně-
ní cílové hodnoty: rekonstrukce budovy č. 15 je 
předpokladem pro udržení vysoké kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a související činnosti Ústavu výživy 
zvířat a Ústavu zootechniky a zoohygieny a tím 
také celé univerzity;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: rekon-
strukce budovy č. 15 je konzultována a byla plá-
nována na rok 2018, je však vázána na získání fi-
nančních prostředků, tyto prostředky nebyly získá-
ny pro rok 2018, cílová hodnota nebyla naplněna,

74) zvýšení úrovně zabezpečení areálu a budov areá-
lu z hlediska bezpečnostní ochrany proti nežádou-
cím vstupům a z hlediska ochrany majetku univer-
zity, a to zejména ve smyslu posílení bezpečnostních 
prvků přístupu do jednotlivých budov nebo jejich 
částí v areálu univerzity (podpora v rámci IP uni-
verzity)
[[ výchozí hodnota: stávající úroveň zabezpečení 

budov a areálu; 
[[ cílová hodnota: modernizace přístupu do budov 

nebo jejich částí v areálu univerzity revizí a pří-
padnou výměnou vstupních dveří a dalších vstu-
pů a vybavení těchto vstupů bezpečnostním kar-
tovým nebo jiným moderním přístupem umož-
ňujícím vstup pouze oprávněným osobám, rea-
lizace v roce 2017; odůvodnění cílové hodnoty: 
modernizace přístupu do budov nebo jejich čás-
tí v areálu univerzity revizí a případnou výměnou 
vstupních dveří a dalších vstupů a vybavení těch-
to vstupů bezpečnostním kartovým nebo jiným 
moderním přístupem je navýšení úrovně zabez-
pečení majetku univerzity před stoupajícím ne-
bezpečím vstupu neoprávněných osob zejména 
do rizikových provozů univerzity, před nebezpe-
čím poškozování majetku neoprávněnými osoba-

mi a před nebezpečím odcizování majetku uni-
verzity cizími osobami;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: moder-
nizace přístupu do budov nebo jejich částí v areá-
lu univerzity byla realizována v roce 2017, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

75) rozšíření kapacit porodních stájí pro skot na ŠZP 
Nový Jičín 
[[ výchozí hodnota: příprava na  zahájení rozšíře-

ní kapacit porodních stájí pro skot na ŠZP Nový 
Jičín; 

[[ cílová hodnota: zahájení a  dokončení výstavby 
porodních stájí pro skot na ŠZP Nový Jičín v le-
tech 2017 až 2018; odůvodnění cílové hodno-
ty: rekonstrukce porodních stájí pro skot na ŠZP 
Nový Jičín vytvoří kvalitnější zázemí pro doplň-
kovou činnost VFU na ŠZP;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: rozší-
ření kapacit porodních stájí pro skot na ŠZP Nový 
Jičín bylo v roce 2016 realizováno, v roce 2017 byla 
stáj v plném provozu, za období 2016 až 2018 byla 
naplněna cílová hodnota,

76) rekonstrukce stájí v areálu Školního zemědělského 
podniku Nový Jičín – porodny pro prasata – roz-
šíření kapacit 
[[ výchozí hodnota: příprava rekonstrukce porod-

ny pro prasata na ŠZP Nový Jičín; 
[[ cílová hodnota: zahájení rekonstrukce porodny 

pro prasata na ŠZP Nový Jičín ve smyslu investič-
ního záměru univerzity a ukončení rekonstrukce 
v roce 2016; odůvodnění cílové hodnoty: rekon-
strukce porodny pro prasata na ŠZP Nový Jičín 
vytvoří kvalitnější zázemí pro doplňkovou čin-
nost VFU na ŠZP;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: rekon-
strukce porodny pro prasata na ŠZP Nový Jičín byla 
dokončena v roce 2017, za období 2016 až 2018 
byla naplněna cílová hodnota,

77) rozšíření kapacit pro ustájení pro mladý skot a vy-
budování nových kapacit pro skot na ŠZP Nový 
Jičín
[[ výchozí hodnota: příprava na  zahájení rozšíře-

ní kapacit pro ustájení pro mladý skot a vybudo-
vání nových kapacit pro skot na ŠZP Nový Jičín; 

[[ cílová hodnota: zahájení a dokončení výstavby pro 
ustájení pro mladý skot a vybudování nových ka-
pacit pro skot na ŠZP Nový Jičín v letech 2017 až 
2018; odůvodnění cílové hodnoty: rekonstrukce 
rozšířením kapacit pro ustájení pro mladý skot 
a  vybudování nových kapacit pro skot na  ŠZP 
Nový Jičín vytvoří kvalitnější zázemí pro doplň-
kovou činnost VFU na ŠZP;
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[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: rozšíření 
kapacit pro ustájení pro mladý skot a vybudování no-
vých kapacit pro skot na ŠZP Nový Jičín bylo připravo-
váno do konce roku 2018 a realizace nebyla dokončena 
do konce roku 2018, cílová hodnota nebyla naplněna,

78) rekonstrukce sportovní haly univerzity ve smys-
lu rekonstrukce podlah a případně dalších součástí 
prostorového zabezpečení sportovní haly (podpora 
v rámci IP univerzity) 
[[ výchozí hodnota: poškození podlahy a  dalších 

prostorových součástí sportovní haly v důsledku 
provozního opotřebení; 

[[ cílová hodnota: rekonstrukce podlahy a dalších 
prostorových součástí sportovní haly univerzi-
ty, rekonstrukce v roce 2018), odůvodnění cílo-
vé hodnoty: rekonstrukce sportovní haly univer-
zity ve  smyslu rekonstrukce podlah a případně 
dalších součástí prostorového zabezpečení spor-
tovní haly je nezbytnou modernizací sportovní-
ho zázemí univerzity vyplývající z vysoké opotře-
bovanosti v důsledku vysokého využívání těchto 
kapacit zejména studenty univerzity; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: rekon-
strukce sportovní haly univerzity byla připravena 
a do konce roku 2018 realizována, za období 2016 
až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

79) rekonstrukce budovy č.  44 (Pavilon farmacie) 
ve smyslu rekonstrukce obvodového pláště budovy 
(okna a fasáda), rekonstrukcí budovy č. 44 se vyřeší 
stavební nedostatky vzniklé v souvislosti s ražením 
tunelu pod Dobrovského ulicí na budově č. 44 
[[ výchozí hodnota: poškození pláště budovy, oken 

a fasády budovy; 
[[ cílová hodnota: zahájení rekonstrukce budovy 

č. 44 (Pavilon farmacie) ve smyslu rekonstrukce 
obvodového pláště budovy (okna a fasáda) v roce 
2018; odůvodnění cílové hodnoty: rekonstrukce 
budovy č. 44 (Pavilon farmacie) ve smyslu rekon-
strukce obvodového pláště budovy (okna a fasá-
da) je nezbytnou rekonstrukcí vyplývající z po-
škození budovy vnějšími vlivy a pohybu podlo-
ží stavby způsobené dopravním tunelem v těsné 
blízkosti budovy) (podpora v rámci prostředků 
Evropských strukturálních a investičních fondů);

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: rekon-
strukce budovy č. 44 (Pavilon farmacie) ve smys-
lu rekonstrukce obvodového pláště budovy (okna 
a fasáda) byla připravena s realizací do konce roku 
2018, byla však vázána na získání finančních pro-
středků na tuto rekonstrukci, s ohledem na nespl-
nění podmínky získání prostředků pro tuto rekon-
strukci v plné výši rekonstrukce nebyla realizová-
na, cílová hodnota nebyla naplněna.

4.11. ŘÍZENÍ UNIVERZITY
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
80) rozvoj akademických systémů řízení a akademické 

samosprávy při řízení univerzity ve smyslu obec-
ně závazných právních předpisů, akademických tra-
dic a zvyklostí na univerzitě, zejména v návaznosti 
na implementaci novely zákona o vysokých školách 
[[ výchozí hodnota: stávající systém akademického 

řízení a akademické samosprávy při řízení uni-
verzity ve  smyslu stávajících obecně závazných 
právních předpisů na univerzitě; 

[[ cílová hodnota: novelizace systému akademic-
kého řízení a akademické samosprávy při řízení 
univerzity ve smyslu novely vysokoškolského zá-
kona a dalších obecně závazných právních před-
pisů, akademických tradic a zvyklostí na univer-
zitě směřující k posilování principů akademické 
svobody, akademického prostředí a  akademic-
ké samosprávy a akademického řízení univerzi-
ty; odůvodnění cílové hodnoty: novela zákona 
o vysokých školách bude působit na akademic-
ké prostředí univerzity a povede k rozvoji akade-
mických systémů řízení a akademické samosprá-
vy při řízení univerzity; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: nove-
lizace systému akademického řízení a akademické 
samosprávy při řízení univerzity ve smyslu nove-
ly vysokoškolského zákona v návaznosti na systém 
kvality byla připravena ve smyslu zřízení Rady pro 
vnitřní hodnocení a na ní navazujících systémů ří-
zení univerzity do konce roku 2017, Rada pro vnitř-
ní hodnocení byla zřízena v roce 2017 a v roce 2018 
vykonávala již plně své poslání, za období 2016 až 
2018 byla naplněna cílová hodnota,

81) rozvoj postupů identifikace nákladů univerzity 
s využitím těchto informací ke zvýšení úrovně ří-
zení univerzity, zejména ve smyslu využití metodi-
ky full cost k posílení objektivizace řízení na univer-
zitě (podpora v rámci IP univerzity) 
[[ výchozí hodnota: existence systému identifikace 

úplných nákladů univerzity na univerzitě s ohle-
dem na průkaznost nákladů souvisejících s pro-
jekty; 

[[ cílová hodnota: adaptace zavedeného systému 
identifikace úplných nákladů univerzity v rám-
ci interního nákladového účetnictví a kalkulací 
nákladových cen v roce 2016; odůvodnění cílo-
vé hodnoty: systém identifikace úplných nákla-
dů univerzity na principu metodiky full cost je 
nezbytným předpokladem zdůvodnitelného vy-
kazování financování, nákladů a výnosů jednot-
livých druhů činností relevantní entity, stanovení 
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celkové roční kapacity výzkumné infrastruktury 
a další úlohy související s cenotvorbou; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: adapta-
ce zavedeného systému identifikace úplných nákla-
dů univerzity v rámci interního nákladového účet-
nictví a kalkulací nákladových cen byla podle sdě-
lení kvestorky připravena v roce 2016, v roce 2017 
byl systém dopracován, v roce 2018 pak mohl být 
uplatňován v případě potřeby u projektů, které by 
jej vyžadovaly, za období 2016 až 2018 byla napl-
něna cílová hodnota,

82) rozvoj systému veřejného zadávání zakázek k dal-
šímu zvyšování transparentnosti hospodaření s ve-
řejnými prostředky a zvyšování úrovně efektivity je-
jich vynakládání (získání nejvyššího přínosu za co 
nejnižší finanční prostředky) 
[[ výchozí hodnota: stávající systém veřejných za-

kázek na univerzitě; 
[[ cílová hodnota: aktualizace a modernizace sys-

tému veřejných zakázek na univerzitě ve smyslu 
změny právních předpisů v roce 2016; odůvod-
nění cílové hodnoty: právní prostředí hospodaře-
ní s veřejnými prostředky ve smyslu zadávání ve-
řejných zakázek univerzitou se mění, aktualizace 
a modernizace systému veřejných zakázek na uni-
verzitě ve smyslu změny právních předpisů udrží 
systém veřejných zakázek na univerzitě aktuální;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: aktu-
alizace a modernizace systému veřejných zakázek 
na univerzitě byla připravena v roce 2016, v roce 
2017 pak aplikována a v roce 2018 byl systém dále 
realizován, za období 2016 až 2018 byla naplně-
na cílová hodnota.

4.12. PROPAGACE A MARKETING
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:
83) vydávání časopisu univerzity zachycujícího dění 

na univerzitě a distribuovaného do komunity studen-
tů, akademických pracovníků, členů akademických 
orgánů univerzity a na instituce, organizace, podniky 
a dalším subjektům spolupracujícím s univerzitou, 
a uveřejňování časopisu na www stránkách univer-
zity pro případné další zájemce o dění na univerzitě 
[[ výchozí hodnota: vydávání stávajícího časopi-

su univerzity; 
[[ cílová hodnota: inovace vydávání časopisu uni-

verzity v  letech 2016 až 2018 zejména změnou 
grafiky a rozšířením redakční rady; odůvodnění 
cílové hodnoty: inovace grafické podoby časopi-
su a rozšíření redakční rady plně napomůže vyš-
ší atraktivitě časopisu jako výrazného prvku pod-
pory sounáležitosti na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: inovace 
vydávání časopisu univerzity byla průběžně usku-
tečňována, v roce 2018 bylo realizováno vydávání 
časopisu v tištěné formě v úplném rozsahu, za ob-
dobí 2016 až 2018 byla naplněna cílová hodnota,

84) rozvoj provozování webových stránek univerzity, 
jejich aktualizace a modernizace do podoby intui-
tivního ovládání a rychlého vyhledávání potřebných 
informací o univerzitě a informací z oborů působení 
univerzity 
[[ výchozí hodnota: stávající www stránky univer-

zity; 
[[ cílová hodnota: aktualizace a modernizace www 

stránek univerzity do podoby intuitivního ovlá-
dání a rychlého vyhledávání potřebných informa-
cí o univerzitě a informací z oborů působení uni-
verzity v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové 
hodnoty: rozvoj provozování www stránek uni-
verzity, jejich aktualizace a modernizace je v sou-
časné době významným prostředkem podporují-
cím informovanost o univerzitě a její marketing; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: aktu-
alizace a modernizace www stránek univerzity je 
průběžně realizována, za období 2016 až 2018 byla 
naplněna cílová hodnota,

85) širší zapojení univerzity v  rámci její prezentace 
do sociálních sítí (Facebook, Twitter, Google Plus 
aj.) 
[[ výchozí hodnota: stávající zapojení univerzity 

do sociálních sítí; 
[[ cílová hodnota: rozšíření informačního působe-

ní univerzity na sociálních sítích, zejména Face-
book, Twitter, Google Plus v letech 2016 až 2018; 
odůvodnění cílové hodnoty: rozvoj činnosti uni-
verzity v sociálních sítích je v současné době vý-
znamným prostředkem podporujícím informo-
vanost o univerzitě a její marketing; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: infor-
mační působení univerzity na sociálních sítích bylo 
průběžně realizováno, za období 2016 až 2018 byla 
naplněna cílová hodnota,

86) organizace tzv. zlatých promocí, tzn. slavnost-
ních promocí konaných 50 let po absolvování stu-
dia na VFU Brno, tradiční zcela jedinečnou profes-
ní aktivitu organizovanou VFU Brno od roku 1968, 
při níž se  setkávají bývalí absolventi po  50  letech 
od ukončení studií 
[[ výchozí hodnota: stávající organizace tzv. zla-

tých promocí; 
[[ cílová hodnota: zkvalitnění průběhu tzv. zlatých 

promocí ve  smyslu organizace odborného pro-
gramu o univerzitě pro účastníky těchto promo-
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cí v letech 2016 až 2018; odůvodnění cílové hod-
noty: organizace tzv. zlatých promocí je tradič-
ní zcela jedinečnou profesní aktivitou organizo-
vanou VFU Brno, zkvalitnění průběhu této akti-
vity podporuje společenské působení univerzity 
ve smyslu rozšiřování její činnosti v oblasti tzv. 
třetí role univerzit; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: zkva-
litnění průběhu tzv. zlatých promocí bylo realizo-
váno (dokladem jsou vyjádření účastníků těch-
to promocí), v roce 2018 byly zlaté promoce orga-
nizovány v rámci týdne oslav 100. výročí založení 
VFU Brno, za období 2016 až 2018 byla naplně-
na cílová hodnota,

87) podpora aktivit směřujících k péči o historii vete-
rinární medicíny a farmacie 
[[ výchozí hodnota: stávající činnost v rámci péče 

o historii veterinární medicíny a farmacie; 
[[ cílová hodnota: rozšíření činnosti v péči o histo-

rii veterinární medicíny a farmacie o přípravu na 
100. výročí založení univerzity, činnost v letech 
2016 až 2018; odůvodnění cílové hodnoty: uni-
verzita v roce 2016 začíná s přípravou 100 letého 
výročí založení univerzity, podpora aktivit směřu-
jících k péči o historii veterinární medicíny a far-
macie je zejména aktivitou směřující k přípravě 
kvalitního průběhu připomenutí 100. výročí za-
ložení univerzity;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: rozší-
ření činnosti v péči o historii veterinární medicíny 
a farmacie o přípravu na 100. výročí založení uni-
verzity bylo aktivně realizováno, za období 2016 až 
2018 byla naplněna cílová hodnota.

4.13. ROZVOJ S PODPOROU PROSTŘEDKŮ 
STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
Dosažení stanovených cílů, relevantní ukazatele výkonu 
a výchozí a dosažené hodnoty pro období 2016 až 2018 
jsou následující:

88) příprava, podání a  řešení projektu univerzitou 
v rámci OP VVV Prioritní osy 2 Investiční priori-
ty 1 Specifického cíle 1 až 4 („ESF výzva pro VŠ“) 
[[ výchozí hodnota: vyhlášení OP VVV je připravo-

váno a podávání projektů se předpokládá v roce 
2016 i v letech následujících; 

[[ cílová hodnota: příprava, podání a řešení projektu 
univerzitou v rámci OP VVV Prioritní osy 2 In-
vestiční priority 1 Specifického cíle 1 až 4 („ESF 
výzva pro VŠ“) v letech 2016 až 2018; odůvodnění 
cílové hodnoty: podání a řešení projektů v rámci 
OP VVV Prioritní osy 2 Investiční priority 1 Spe-
cifického cíle 1 až 4 („ESF výzva pro VŠ“) umožní 
další rozvoj univerzity a lidských zdrojů pro vý-
zkum a vývoj na univerzitě; 

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: pro-
jekty nebyly podány, cílová hodnota nebyla na-
plněna.

89) příprava, případné podání a řešení projektů uni-
verzitou v rámci OP VVV Prioritní osy 2 Investiční 
priority 2 Specifického cíle 1 („ERDF výzva pro 
VŠ“) a/nebo Investiční priority 1 Specifického 
cíle 5 a/nebo Prioritní osy 1 Investiční priority 1 
Specifického cíle 3 
[[ výchozí hodnota: vyhlášení OP VVV a dalších OP 

je připravováno a podávání projektů se předpo-
kládá v roce 2016 i v letech následujících; 

[[ cílová hodnota: příprava, případné podání a ře-
šení projektu univerzitou v rámci OP VVV Prio-
ritní osy 2 Investiční priority 2 Specifického cíle 
1 („ERDF výzva pro VŠ“) a/nebo Investiční pri-
ority 1 Specifického cíle 5 a/nebo Prioritní osy 1 
Investiční priority 1 Specifického cíle 3 v letech 
2016 až 2018; odůvodnění cílové hodnoty: po-
dání a řešení projektů OP VVV nebo jiných OP 
umožní další rozvoj univerzity;

[[ dosažená hodnota za období 2016 až 2018: pro-
jekty nebyly podány, cílová hodnota nebyla na-
plněna.

4P Ř E H L E D  D O S A Ž E N Ý C H  C Í L Ů  A  I N D I K Á T O R Ů  Z A  O B D O B Í  2 0 1 6 – 2 0 1 8
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Pro naplnění ukazatelů výkonu VFU Brno pro období 
2016 až 2018 byly pro oblast mezinárodního, národní-
ho a regionálního kreditu univerzity, zajištění kvality, 
vzdělávání, tvůrčí činnosti, třetí role univerzity (odbor-
ná činnost, společenské působení, spolupráce s praxí), 
internacionalizace, pracovníků, vnitřních předpisů, dále 
pro oblast prostorového, přístrojového, materiálového, 
informačního a administrativního zajišťování činnos-
tí, financování, řízení univerzity, propagace a marke-

tingu a rozvoje s podporou prostředků strukturálních 
a investičních fondů České republiky učiněny aktivity 
uvedené v Institucionálním plánu Veterinární a farma-
ceutické univerzity Brno pro roky 2016 až 2018 smě-
řující k dosažení stanovených cílů a ukazatelů výkonu. 

Dokladem výsledku aktivit k  naplnění ukazate-
lů výkonu je splnění cílových hodnot na konci roku 
2018 ze stanovených 89 ukazatelů u 77 ukazatelů, což 
je 86,5%.

5 .  Z H O D N O C E N Í  Z P Ů S O B U  A K T I V I T 
K  N A P L N Ě N Í  U K A Z AT E L Ů  V Ý K O N U 
V  O B D O B Í  2 0 1 6  A Ž  2 0 1 8

5Z H O D N O C E N Í  Z P Ů S O B U  A K T I V I T  K  N A P L N Ě N Í  U K A Z A T E L Ů  V Ý K O N U
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Institucionální program Veterinární a farmaceutické uni-
verzity Brno na období 2016 až 2018 byl zaměřen do ná-
sledujících oblastí: 
1) implementace novely vysokoškolského zákona 

do vnitřních předpisů univerzity s realizací v roce 
2016, 

2) modernizace vzdělávací činnosti na univerzitě roz-
šířením zapojení studentů do této činnosti prostřed-
nictvím Interní vzdělávací agentury univerzity (IVA) 
rozšířením zapojení studentů do této činnosti s rea-
lizací v období 2016 až 2018, 

3) rozvoj mobilit na zahraniční pracoviště pro studen-
ty a akademické pracovníky prostřednictvím Interní 
mobilitní agentury univerzity (IMA) ve smyslu aktu-
alizace činnosti Interní mobilitní agentury univerzity 
a efektivnější využití možností mobilit realizovaných 
studenty prostřednictvím projektů Interní mobilit-
ní agentury univerzity (IMA) se zaměřením mobi-
lit na dobu pobytů 30 a více dní a na pobyty na za-
hraničních pracovištích rozvinutých zemí s realizací 
v období 2016 až 2018, 

4) rozvoj mobilit zahraničních studentů a akademic-
kých pracovníků podporou personálního i materi-

álního zázemí na univerzitě k odbornému zajištění 
pobytu zahraničních studentů a akademických pra-
covníků na univerzitě s realizací v období 2016 až 
2018, 

5) rozvoj postupů identifikace nákladů univerzity s vyu-
žitím těchto informací ke zvýšení úrovně řízení uni-
verzity, zejména ve smyslu využití metodiky full cost 
k posílení objektivizace řízení na univerzitě ve smy-
slu dopracování a zavedení systému metodiky full 
cost na univerzitě s realizací v období 2016, 

6) obměna počítačového vybavení na univerzitě spočí-
vající v náhradě starých počítačů počítači moderní-
mi a výkonnými s realizací v období 2016 až 2018,

7) zvýšení úrovně zabezpečení areálu a budov areálu 
z hlediska bezpečnostní ochrany proti nežádoucím 
vstupům a z hlediska ochrany majetku univerzity, 
a to zejména ve smyslu posílení bezpečnostních prv-
ků přístupu do jednotlivých budov nebo jejich částí 
v areálu univerzity v roce 2017,

8) rekonstrukce sportovní haly univerzity ve smyslu 
rekonstrukce podlah a  případně dalších součás-
tí prostorového zabezpečení sportovní haly v roce 
2018. 

6Z A M Ě Ř E N Í  I N S T I T U C I O N Á L N Í H O  P R O G R A M U

6 .  Z A M Ě Ř E N Í  I N S T I T U C I O N Á L N Í H O 
P R O G R A M U  F I N A N C O V A N É  P Ř Í M O 
Z  P R O S T Ř E D K Ů  I N S T I T U C I O N Á L N Í H O 
P R O G R A M U  N A  O B D O B Í  2 0 1 6  A Ž  2 0 1 8
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Institucionální plán VFU Brno byl zaměřen na význam-
né celouniverzitní aktivity rozvíjející činnosti celé uni-
verzity ve smyslu Strategického záměru vzdělávací a vě-
decké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 
až 2020 a  z  podmínek Vyhlášení rozvojových progra-
mů pro veřejné vysoké školy pro rok 2016, 2017 a 2018 
daných MŠMT a dále Strategického záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůr-
čí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 
na období 2016 až 2020 a Plánu realizace strategického 
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a ino-
vační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno na rok 2016, 2017 a 2018.

Celkový finanční objem Institucionálního plánu 
VFU Brno na období 2016 až 2018 byl ve výši 39 339 tis. 
Kč a zahrnoval finanční příspěvek v následujícím členě-
ní na kapitálové a běžné finanční prostředky pro jednot-
livé roky období 2016 až 2018 následovně:

rok 2016
kapitálové prostředky:  0 tis. Kč
běžné finanční prostředky:  13 113 tis. Kč

rok 2017
kapitálové prostředky:  1 013 tis. Kč
běžné finanční prostředky:  12 100 tis. Kč

rok 2018
kapitálové prostředky:  1 013 tis. Kč
běžné finanční prostředky:  12 100 tis. Kč

Rozčlenění těchto finančních prostředků do jednotlivých 
oblastí Institucionálního plánu bylo následující: 
1) Implementace novely vysokoškolského záko-

na do  vnitřních předpisů univerzity, zejména 
na úrovni novelizace Statutu VFU Brno, Volebního 
řádu AS VFU Brno, Jednacího řádu AS VFU Brno, 
Vnitřního mzdového předpisu VFU Brno, Jednacího 
řádu vědecké rady VFU Brno, Studijního a zkušeb-
ního řádu pro studenty VFU Brno, Disciplinárního 
řádu pro studenty VFU Brno, vypracování předpi-
su Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního 
hodnocení kvality činností na  VFU Brno, vytvo-
ření Etického kodexu VFU Brno a  dalších vnitř-
ních předpisů VFU Brno, a dále jejich anglické ver-

7 .  F I N A N C O V Á N Í  Z  P R O S T Ř E D K Ů 
I N S T I T U C I O N Á L N Í H O  P R O G R A M U 
N A  O B D O B Í  2 0 1 6  A Ž  2 0 1 8

7F I N A N C O V Á N Í  Z  P R O S T Ř E D K Ů  I N S T I T U C I O N Á L N Í H O  P R O G R A M U

ze. Implementace novely vysokoškolského zákona 
do  vnitřních předpisů univerzity byla realizována 
v  roce 2016. Finanční prostředky pro  tuto oblast 
Institucionálního plánu: 
v roce 2016 – 1 000 tis. Kč
v roce 2017 – 0 tis. Kč
v roce 2018 – 0 tis. Kč

2) Zkvalitňování vzdělávací činnosti na  VFU Brno 
prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VFU 
Brno (IVA VFU) financující tvůrčí činnost studen-
tů, mladých akademických pracovníků (do 35 let) 
a akademických pracovníků v oblasti inovace vzdě-
lávací činnosti. V období 2016 až 2018 byl realizován 
třetí, čtvrtý a pátý ročník Interní vzdělávací agentu-
ry VFU Brno (IVA VFU) financující tvůrčí vzdělá-
vací činnost. Prostředky byly určeny ke zkvalitnění 
vzdělávací činnosti na VFU Brno prostřednictvím 
Interní vzdělávací agentury VFU Brno (IVA VFU), 
tj. zejména v rámci jednotlivých projektů a jejich re-
alizace. Zkvalitňování vzdělávací činnosti na VFU 
Brno prostřednictvím Interní vzdělávací agentu-
ry VFU Brno (IVA VFU) bylo realizováno v letech 
2016, 2017 a 2018. Finanční prostředky pro tuto ob-
last Institucionálního plánu:
v roce 2016 – 2 800 tis. Kč, 
v roce 2017 – 3 000 tis. Kč, 
v roce 2018 – 3 000 tis. Kč.

3) Zvyšování kvality vzdělávací činnosti prohlubo-
váním znalostí studentů s  využitím zkušenos-
tí ze  zahraničí na  základě rozšiřování mobilit 
studentů a  akademických pracovníků. V  obdo-
bí 2016 až 2018 byly realizovány výjezdy studen-
tů do zahraničí s podporou prostředků přidělených 
na  Institucionální plán VFU Brno. Byl realizován 
třetí, čtvrtý a pátý ročník Interní mobilitní agentury 
VFU Brno (IMA VFU) financující mobility studentů. 
Prostředky byly určeny na financování mobilit stu-
dentů a akademických pracovníků prostřednictvím 
Interní mobilitní agentury VFU Brno (IMA VFU) 
se zaměřením na mobility na dobu pobytů 30 a více 
dní a na pobyty na zahraničních pracovištích rozvi-
nutých zemí, tj. zejména na jednotlivé projekty a je-
jich realizaci. Zvyšování kvality vzdělávací činnosti 
prohlubováním znalostí studentů s  využitím zku-
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šeností ze zahraničí na základě rozšiřování mobilit 
studentů a akademických pracovníků tak bylo rea-
lizováno v letech 2016, 2017 a 2018. Finanční pro-
středky pro tuto oblast Institucionálního plánu: 
v roce 2016 – 3 000 tis. Kč, 
v roce 2017 – 3 000 tis. Kč, 
v roce 2018 – 3 000 tis. Kč.

4)  Rozvoj mobilit zahraničních studentů a akademic-
kých pracovníků podporou personálního i materi-
álního zázemí na univerzitě k odbornému zajištění 
pobytu zahraničních studentů a akademických pra-
covníků na univerzitě. Prostředky byly určeny na fi-
nanční motivaci pro akademické pracovníky zajišťu-
jící personální náplň a průběh mobilit akademických 
pracovníků a dále na materiální podporu ve smyslu 
zvýšení kvality odborné náplně těchto mobilit studen-
tů ze zahraničí. Rozvoj mobilit zahraničních studen-
tů a akademických pracovníků podporou personální-
ho i materiálního zázemí na univerzitě k odbornému 
zajištění pobytu zahraničních studentů a akademic-
kých pracovníků na univerzitě byl realizován v letech 
2016, 2017 a 2018. Finanční prostředky pro tuto ob-
last Institucionálního plánu představovaly: 
v roce 2016 – 2 100 tis. Kč, 
v roce 2017 – 2 100 tis. Kč, 
v roce 2018 – 2 100 tis. Kč.

5)  Rozvoj postupů identifikace nákladů univerzity 
s využitím těchto informací ke zvýšení úrovně ří-
zení univerzity, zejména ve smyslu využití meto-
diky full cost k posílení objektivizace řízení na uni-
verzitě ve smyslu dopracování a zavedení systému 
metodiky full cost na  univerzitě. Prostředky byly 
určeny na dopracování systému metodiky full cost 
a  jeho realizaci v  podmínkách VFU Brno. Rozvoj 
postupů identifikace nákladů univerzity s využitím 
těchto informací ke zvýšení úrovně řízení univerzi-
ty, zejména ve smyslu využití metodiky full cost byl 
s finanční podporou Institucionálního plánu reali-
zován v roce 2016. Finanční prostředky pro tuto ob-

last Institucionálního plánu: 

v roce 2016 – 713 tis. Kč,
v roce 2017 – 0 tis. Kč, 
v roce 2018 – 0 tis. Kč.

6)  Obměna počítačového vybavení na univerzitě spo-
čívající v náhradě starých počítačů počítači moder-
ními a výkonnými. Prostředky byly určeny na ná-
kup počítačů, které nahradily již staré, nefunkční, 
anebo málo výkonné a neefektivní počítače na uni-
verzitě. Obměna počítačového vybavení na univer-
zitě spočívající v náhradě starých počítačů počítači 
moderními a výkonnými byla realizována v letech 
2016, 2017 a 2018. Finanční prostředky pro tuto ob-
last Institucionálního plánu: 
v roce 2016 – 3 500 tis. Kč, 
v roce 2017 – 4 000 tis. Kč, 
v roce 2018 – 4 000 tis. Kč.

7)  Zvýšení úrovně zabezpečení areálu a budov areálu 
z hlediska bezpečnostní ochrany proti nežádoucím 
vstupům a z hlediska ochrany majetku univerzity. 
Prostředky byly určeny na posílení bezpečnostních 
prvků přístupu do  jednotlivých budov nebo jejich 
částí v areálu univerzity: Zvýšení úrovně zabezpe-
čení areálu a budov areálu z hlediska bezpečnostní 
ochrany proti nežádoucím vstupům bylo realizová-
no v roce 2017. Finanční prostředky pro tuto oblast 
Institucionálního plánu: 
v roce 2016 – 0 tis. Kč,
v roce 2017 – 1 013 tis. Kč,
v roce 2018 – 0 tis. Kč.

8)  Rekonstrukce sportovní haly univerzity. Prostředky 
byly určeny na rekonstrukci podlah a případně dal-
ších součástí prostorového zabezpečení sportovní 
haly. Rekonstrukce sportovní haly univerzity byla 
realizována v  roce 2018. Finanční prostředky pro 
tuto oblast Institucionálního plánu: 
v roce 2016 – 0 tis. Kč,
v roce 2017 – 0 tis. Kč,
v roce 2018 – 1 013 tis. Kč.

Tabulka 1

aktivita 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem
2016 1000 2800 3000 2100 713 3500 0 0 13113
2017 0 3000 3000 2100 0 4000 1013 0 13113
2018 0 3000 3000 2100 0 4000 0 1013 13113
celkem 1000 8800 9000 6300 713 11500 1013 1013 39339

Tabulka 2

aktivita 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem
přiděleno 1000 2800 3000 2100 713 3500 0 0 13113
čerpáno 902 2733 2980 2085 706 3498 0 0 12904
převedeno do FPP 98 67 20 15 7 2 0 0 208

Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R Á V A
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Celkově tak na jednotlivé aktivity byly určeny následují-
cí prostředky (v tis. Kč), viz tabulka 1. 

V  roce 2016 byly na jednotlivé aktivity přiděleny 
a čerpány prostředky následovně (v tis. Kč), viz tabulka 2.

V  roce 2017 byly na jednotlivé aktivity přiděleny 
a čerpány prostředky následovně (v tis. Kč), viz tabulka 3. 

V  roce 2018 byly na jednotlivé aktivity přiděleny 
a čerpány prostředky následovně (v tis. Kč), viz tabulka 4. 

Tabulka 3

aktivita 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem
přiděleno 0 3000 3000 2100 0 4000 1013 0 13113
čerpáno 0 2998 2984 2090 0 3993 563 0 12628
převod do FPP/FRIM 0 2 16 10 0 7 450 0 485

Tabulka 4

aktivita 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem
přiděleno 0 3000 3000 2100 0 4000 0 1013 13113
čerpáno 0 2996 2968 2099 0 3998 0 1013 13074
převedeno do FPP 0 4 32 1 0 2 0 0 39

7F I N A N C O V Á N Í  Z  P R O S T Ř E D K Ů  I N S T I T U C I O N Á L N Í H O  P R O G R A M U





41

Realizace Institucionálního plánu VFU Brno na ob-
dobí 2016 až 2018 byla v  souladu se Strategickým 
záměrem vzdělávací a  vědecké, výzkumné, vývo-
jové, inovační a  další tvůrčí činnosti Veterinární 
a  farmaceutické univerzity Brno na  období 2016 až 

8S O U L A D  I N S T I T U C I O N Á L N Í H O  P L Á N U  S  S Z  V F U  B R N O

2020 (SZ VFU Brno), a v souladu s Plánem realiza-
ce Strategického záměru vzdělávací a  vědecké, vý-
zkumné, vývojové a  inovační a další tvůrčí činnosti 
Veterinární a  farmaceutické univerzity Brno na  rok 
2016, 2017 a 2018. 

8 .  S O U L A D  I N S T I T U C I O N Á L N Í H O  P L Á N U 
S  S Z  V F U  B R N O  N A  O B D O B Í  2 0 1 6 
A Ž  2 0 2 0  A  S  P L Á N E M  R E A L I Z A C E 
( A K T U A L I Z A C Í )  S T R AT E G I C K É H O 
Z Á M Ě R U  V F U  N A  R O K  2 0 1 8
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Realizace Institucionálního plánu Veterinární a farma-
ceutické univerzity Brno na období 2016 až 2018 umožni-
la další rozvoj univerzity v souladu se Strategickým zámě-
rem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 
na období 2016 až 2020 a Plánem realizace Strategického 
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a ino-
vační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vyso-
kých škol na období 2016, 2017 a 2018, dále v souladu 

9Z Á V Ě R

9 .  Z Á V Ě R

se Strategickým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkum-
né, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 až 2020, 
a v souladu Plánem realizace Strategického záměru vzdě-
lávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a dal-
ší tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno na rok 2016, 2017 a 2018.

Naplnění ukazatelů výkonu za období 2016 až 2018 
je uvedeno v následující tabulce: 

Tabulka naplnění ukazatelů výkonu za období 2016 až 2018

Ukazatel 
výkonu

Platnost pro období 2016 
až 2018

Naplnění ukazatele v období 
2016 až 2018

1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1

10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1
21 1 1
22 1 0
23 1 0
24 1 0
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1

Ukazatel 
výkonu

Platnost pro období 2016 
až 2018

Naplnění ukazatele v období 
2016 až 2018

30 1 1
31 1 0
32 1 1
33 1 1
34 1 1
35 1 1
36 1 1
37 1 1
38 1 1
39 1 1
40 1 1
41 1 1
42 1 1
43 1 1
44 1 1
45 1 1
46 1 1
47 1 1
48 1 1
49 1 1
50 1 1
51 1 1
52 1 1
53 1 1
54 1 1
55 1 0
56 1 1
57 1 1
58 1 1

pokračování pokračování
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Veterinární a farmaceutická univerzita Brno svými ak-
tivitami naplnila ukazatele výkonu, a v období 2016 až 

Ukazatel 
výkonu

Platnost pro období 2016 
až 2018

Naplnění ukazatele v období 
2016 až 2018

59 1 0
60 1 1
61 1 1
62 1 1
63 1 1
64 1 1
65 1 1
66 1 1
67 1 1
68 1 1
69 1 1
70 1 1
71 1 1
72 1 0
73 1 0
74 1 1
75 1 1
76 1 1

Ukazatel 
výkonu

Platnost pro období 2016 
až 2018

Naplnění ukazatele v období 
2016 až 2018

77 1 0
78 1 1
79 1 0
80 1 1
81 1 1
82 1 1
83 1 1
84 1 1
85 1 1
86 1 1
87 1 1
88 1 0
89 1 0

celkem 89 77

Vysvětlivky: 
pro sloupec platnost pro období 2016-2018: 
1= relevantní ukazatel, 0=nerelevantní ukazatel 
pro sloupec naplnění ukazatele: 
1 = splnění ukazatele, 0=nesplnění ukazatele

2018 a splnila ze stanovených 89 ukazatelů 77 ukazate-
lů, což je 86,5%.

V Brně dne 26. 2. 2019

pokračování

Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R Á V A
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