ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTAVU BIOLOGIE OBRATLOVCŮ ZE DNE 17. LEDNA 2007
Přítomni: J. Bryja, J. Gaisler, M. Homolka, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, M. Macholán,
Z. Řehák, J. Zima
Program
Schůzi zahájil J. Zima a dalšího vedení se ujal nejstarší člen Rady J. Gaisler.
1.Volba předsedy, místopředsedy a jmenování tajemníka Rady
V tajné volbě byl zvolen předsedou Rady ústavu J. Zima.
Výsledek hlasování, 1. kolo: J.Zima 4, M. Honza 2, J.Gaisler 1, M. Homolka 1, Z. Hubálek 1
2. kolo: J. Zima 6, M. Honza 3
V tajné volbě byl zvolen místopředsedou Rady M. Honza.
Výsledek hlasování: M. Honza 7, M. Homolka 1, Z. Hubálek 1
Po rozpravě se Rada shodla na jmenování paní L. Glosové tajemnicí.
Dalšího vedení se ujal nově zvolený předseda Rady.
2. Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele ÚBO
Rada projednala a schválila text oznámení výběrového řízení (viz příloha).
Inzerát bude zveřejněn v Akademickém bulletinu a na webových stránkách ústavu.
Uzávěrka přihlášek: 12. březen 2007.
Do konkurzní komise budou za ústav navrženi členové Rady ústavu.
Z rozpravy vyplynulo, že dosud není znám žádný kandidát na místo ředitele.
3. Schválení základních dokumentů ústavu
Rada projednala a po připomínkách provizorně (s výhradou dalších změn a doplnění po
jmenování nového vedení pracoviště) schválila tyto dokumenty Ústavu biologie obratlovců
AV ČR, v.v.i.:
a)
b)
c)
d)
e)

jednací řád Rady
volební řád pro volbu Rady
organizační řád
vnitřní mzdový předpis
pravidla pro hospodaření s fondy pracoviště

4. Různé
J. Zima upozornil na kritickou situaci s Folia Zoologica a nutnost jejího řešení.
Rada projednala žádost Prof. J. Skleničky o poskytnutí 2 místností pro sekretariát Sdružení
jihomoravských pracovišť s tímto závěrem: Prostorová situace na ÚBO je natolik svízelná, že
nemůžeme žádosti o poskytnutí dvou místností vyhovět.

J. Bryja navrhl zřídit na webu stránky, které by umožnily členům Rady přístup ke všem
důležitým dokumentům a dále stránky, které by sloužily k přístupu všech zaměstnanců,
včetně detašovaných pracovišť, k obecným materiálům ústavu (dosud přístupné jen
pracovníkům na Květné na serveru na X:). J. Zima zajistí ve spolupráci se správcem
počítačové sítě.
Rada vzala na vědomí výroční zprávu ÚBO AV ČR za rok 2006.

Zapsal: M. Homolka

Předseda Rady: J. Zima

Příloha
Rada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště.
Požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, vědecká nebo vědeckopedagogická hodnost, zkušenost s organizační prací v oblasti výzkumu a vývoje, významné
výsledky vědecké tvůrčí činnosti, jazykové znalosti, morální bezúhonnost a splnění
zákonných požadavků na kandidáty podle ustanovení § 17 odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.
Písemné přihlášky s odborným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci,
přehledem dosavadní praxe, publikační činnosti a se stručným rozborem hlavních záměrů a
představ o činnosti ústavu
přijímá do 12. března 2007
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.,
sekretariát
Květná 8
603 65 Brno
telefon 543422540; email ubo@ivb.cz; internetová stránka www.ivb.cz

