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Nov˘m rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byl dne 19. fiíjna 2017 Akademick˘m senátem VFU
Brno zvolen prof. MVDr. Alois Neãas, Ph.D., MBA. Funkce se ujal v únoru 2018, pfiedtím ho jmenoval prezident re-
publiky. Mandát rektora trvá 4 roky.

prof. MVDr. Alois Neãas, Ph.D., MBA

Alois Neãas se narodil 21. dubna
1966 v rodinû veterinárních lékafiÛ -
i jeho dûdeãek byl veterinárním léka-
fiem a dcera Andrea konãí studium na
V· veterinární a je tak v rodinném po-
fiadí ãtvrtou generací veterinárních lé-
kafiÛ. KaÏdého hned napadne známé
pfiísloví, Ïe v rodinû NeãasÛ jablko
skuteãnû nepadá daleko od stromu.
Alois Neãas vystudoval Vysokou ‰ko-
lu veterinární v Brnû, promoval v roce
1989 a získal titul MVDr. Po absoluto-
riu nastoupil na V· veterinární v Brnû,
kde v roce 1997 ukonãil doktorandské
studium v oboru chirurgie a ortopedie
a získal titul Ph.D., o dva roky pozdû-
ji obhájil titul docent a v roce 2004 byl
jmenován profesorem.

V letech 2006 - 2010 pÛsobil jako
prorektor pro vûdu, v˘zkum a zahraniã-
ní vztahy VFU Brno, od roku 2010 je

dûkanem Fakulty veterinárního lékafiství
VFU Brno. Zastával funkci prezidenta
Stfiedoevropské asociace veterinárních
fakult V·, pÛsobil v pfiedsednictvu
Evropské asociace veterinárních fakult
a univerzit, v fiídícím v˘boru pro post-
graduální vzdûlávání v Evropû, je také
ãlenem komise expertÛ, ktefií jsou vysí-
láni k provádûní evaluací jednotliv˘ch
veterinárních fakult Evropy a ãlenem
mnoha dal‰ích odborn˘ch a vûdeck˘ch
organizací. 

Profesor Neãas absolvoval ãetné
zahraniãní pobyty zamûfiené na fie‰ení
v˘zkumné problematiky na pfiedních
evropsk˘ch, americk˘ch a kanad-
sk˘ch veterinárních fakultách, je fie‰i-
tel ãi spolufie‰itel 24 v˘zkumn˘ch 
projektÛ, jejichÏ poskytovatelem bylo
Ministerstvo zdravotnictví âR, nebo
Ministerstvo ‰kolství âR. Prezentuje

se na v˘znamn˘ch zahraniãních kon-
gresech svûtového v˘znamu, publiko-
val 335 vûdeck˘ch a pedagogick˘ch
publikací a je jedním z pÛvodcÛ 
patentovaného vynálezu léãby. Doma
i v zahraniãí publikuje odborné ãlánky
a prezentuje se ãetn˘mi pfiedná‰kami.
V˘znamná je jeho práce na 300 paci-
entech s operací pátefie, která je cito-
vána v nejznámûj‰í svûtové uãebnici
chirurgie mal˘ch zvífiat, publikované
ve Spojen˘ch státech americk˘ch.

Profesor Neãas je talentovan˘ a neu-
vûfiitelnû pracovit˘ vûdec a pedagog, je-
hoÏ cílem je vybudovat z Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno jednu
z nejprestiÏnûj‰ích veterinárních univer-
zit v Evropû. Pfiejeme mu v jeho nové
funkci hodnû úspûchÛ.

Text: Karel Synek
Foto: archiv prof. MVDr. Aloise Neãase, Ph.D., MBA.
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a farmaceutické univerzity Brno

Motoristé s motorov˘mi vozidly do 3,5 tuny a nejménû ãtyfimi koly, ktefií ke svému ce-
stování po âeské republice uÏívají zpoplatnûné úseky dálnic, by nemûli zapomenout na
ukonãenou platnost roãních dálniãních známek na rok 2017. Platnost tûchto známek
skonãila k 31. 1. 2018 a od 1. 2. 2018 tak mají povinnost mít na svém vozidle vylepe-
nu dálniãní známku na rok 2018. 

Ilustraãní foto.

Cena dálniãních známek na rok
2018 zÛstává stejná jako v loÀském
roce – za roãní kupón je to 1 500 Kã,
za mûsíãní 440 Kã a za desetidenní
310 Kã. Mûní se pouze prvky zabez-
peãení a grafická podoba známek. 

Dálniãní známky lze zakoupit
v provozovnách âeské po‰ty, na vût-
‰inû benzinov˘ch ãerpacích stanic,
vybran˘ch novinov˘ch stáncích ãi
obchodech (seznam oficiálních pro-
dejních míst je dostupn˘ na webo-

v˘ch stránkách Státního fondu do-
pravní infrastruktury v odkaze:
<http://www.sfdi.cz/dalnicni-kupo-
ny/dalnicni-kupony-2018/seznam-
prodejnich-mist/>). 

Zpoplatnûné úseky dálnic jsou na
zaãátku oznaãeny dopravní znaãkou
„Dálnice” (ã. IZ 1a) a na konci znaã-
kou „Konec dálnice” (ã. IZ 1b). 
Úseky dálnic, které lze uÏít i bez 
vylepené dálniãní známky, jsou ozna-
ãeny dopravní znaãkou „Dálnice”

s dodatkovou tabulkou „Bez ãasového
poplatku” (ã. E 11a), která zachycuje
symbol pfie‰krtnuté dálniãní známky. 

Kontrolu dodrÏování povinnosti
mít vylepenu dálniãní známku na 
zpoplatnûn˘ch úsecích dálnic mÛÏe
provádût jak Policie âR, tak Celní sprá-
va âR. MotoristÛm, ktefií tuto povin-
nost nedodrÏí, hrozí na místû uloÏení
blokové pokuty do 5 000 Kã a ve správ-
ním fiízení aÏ do v˘‰e 100 000 Kã.

MÚ Boskovice, odbor DOP 

Informace k dálniãním známkám na rok 2018 

Bílkova 13, Boskovice, 
Tel.: 516 454 566
rodinná firma s 25letou tradicí

V pfiípadû zájmu rádi poskytneme více informací 
na tel. 605 248 300; 605 248 302, info@kindermann.cz

• Zednick˘ch prací 
• Obkladaãsk˘ch prací
• MontáÏe sádrokartonov˘ch konstrukcí
• MontáÏe krovÛ a stfiech
• Provádûní pomocn˘ch stavebních prací

Nabízí:
• Zauãení nevyuãen˘ch pracovníkÛ
• Celoroãní práci i v zimním období
• Odborná ‰kolení a profesní rÛst
• Individuální pfiístup a odmûÀování

Pfiijme spolupracovníky na provádûní: 


