Zápis
ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
konaného v Brně dne 16. října 2017
Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): T. Bartonička, J. Bryja, M. Honza, M. Horsák, P.
Jurajda, M. Macholán, M. Reichard, I. Rudolf, J. Zima
Omluveni:
Jednání zahájil a řídil předseda Rady pracoviště J. Bryja.
Projednáno:
1.

Ověřování zápisu z minulého zasedání a shrnutí hlasování per rollam

Předseda Rady shrnul zápis z minulého zasedání. Dále byla shrnuta hlasování per rollam, která
proběhla od posledního jednání Rady pracoviště:
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017
8/2017
9/2017
10/2017
11/2017

Schválení výroční zprávy za rok 2016
Návrh projektu GGBN - Dr. Zemanová
Návrh kandidátů na program podpory perspektivních lidských zdrojů
Návrh projektů NAZV - Dr. Halačka
Návrh projektů NAZV – Dr. Mendel, prof. Koubek
Návrh aktivity programu ROZE – Strategie AV21 – doc. Rudolf
Návrh projektu AZV – Doc. Rudolf
Návrh projektu OPVVV – Doc. Bryja, návrh projektu z programu Life+ - Doc.
Bryja
Návrh realizace investice – VT – Doc. Reichard

Usnesení č. 6/2017 : Rada pracoviště schvaluje zápis z předešlého zasedání a schvaluje
výsledky výše uvedených hlasování per rollam bez výhrad.
2.

Modifikace interních předpisů

Předseda Rady pracoviště předložil členům Rady interní předpisy s návrhem jejich drobných
modifikací:
- Volební řád Rady ÚBO
- Jednací řád Rady ÚBO
- Organizační řád
- Vnitřní mzdový předpis
- Atestační řád
- Pravidla pro hospodaření s fondy
Po diskuzi došlo k hlasování o přijetí modifikovaných předpisů.
Usnesení č. 7/2017 : Rada pracoviště schvaluje vnitřní předpisy v předloženém znění.

Součástí projednání vnitřního mzdového předpisu proběhla i diskuze ohledně financování
spoluúčastí na mzdy v návrzích grantů a o možném stanovení horního stropu mezd
v jednotlivých kategoriích. J. Bryja navrhuje stanovit procentem k průměrným mzdám v dané
kategorii. M. Honza navrhl stanovit částku spoluúčasti dle výše doplňkových režijních
nákladů.
3.

Informace o vývoji rozpočtu 2017 a výhled pro rok 2018

Vedoucí THS informovala členy Rady o vývoji provozního a investičního rozpočtu roku 2017.
Ke konci roku 2017 bude dle stávajícího vývoje Ústav vykazovat kladné hospodaření. M.
Honza navrhl doplnění knižního fondu z provozních prostředků roku 2017 a dále nákup
notebooků pro kmenové vědecké pracovníky. Členové Rady podpořili tento návrh.
Dále P. Bučková zrekapitulovala realizované investice v roce 2017 a seznámila členy Rady se
stavem fondů. Členové Rady pracoviště byli seznámeni s rámcovým rozpočtem roku 2018,
zejména s celkovými výnosy a jejich strukturou.
4.

Diskuze o stavu technického personálu na ÚBO

J. Bryja uvedl informaci o současném a požadovaném stavu technického personálu na ÚBO,
zejména v souvislosti s dokončením budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec.
Na jednání byli přizváni i dotčení vědečtí pracovníci chovů, kteří představili náplň práce a
vytížení požadovaných techniků pro zabezpečení chodu chovů. Po diskuzi, která proběhla, bylo
schváleno vytvoření nových pracovních míst z institucionálních zdrojů na pozici technik pro:
chov ptáků s úvazkem 0,6 (od listopadu 2017), dále chov obojživelníků s úvazkem 0,4 a chov
ryb s úvazkem 0,5 (oba od ledna 2018).
J. Bryja uvedl informaci o nově vzniklých pracovních pozicích v roce 2017 – PR manažerky (+
grant office) a odborného pracovníka pro sbírky ÚBO (včetně genetické banky). Členové Rady
pracoviště se shodli, že je nutné podporovat tyto pracovní aktivity i nadále.
5.

Příprava účasti ÚBO na Týdnu vědy a techniky

Vědecký tajemník podal informace o plánovaných aktivitách, které se budou realizovat v rámci
Týdne vědy a techniky – návštěvy středních škol, přednášky, atd.

6.

Diskuze ke konceptu využití fondu účelově určených prostředků

P. Bučková informovala o stavu a způsobu tvorby FÚUP z institucionálních zdrojů a
upozornila na nutnost čerpání FÚUP dle dlouhodobé koncepce. J. Zima navrhl dofinancovávat
tímto způsobem provoz genetické banky. M. Honza navrhuje využití FÚUP k plnění interních
grantových úkolů a k financování nových technických úvazků nutných k zajištění chodu
chovů. Členové Rady pracoviště toto berou na vědomí a souhlasí s návrhy.

7.

Sbírky ÚBO a jejich využití

J. Bryja podal rámcové informace o stavu sbírek, o jejich historii a nových záměrech. Následně
dr. B. Zemanová doplnila svým komentářem stav sbírek, zejména popisem provozu a práce
Národní genetické banky živočichů a informovala o dalších cílech a záměrech.
8.

Různé

J. Zima informoval o podpisu smlouvy se společností BioOne, týkající se distribuce časopisu
Folia Zoologica. Radu informoval o dalším možném vývoji tohoto časopisu. Dále informoval o
novém členu Ediční rady FZ a o problémech, s kterými se redakce FZ potýká při získávání
kvalitních rukopisů.
M. Honza podal podnět ke zvážení stávající organizační struktury v souvislosti s hodnocením
ústavu v dalších letech.
P. Bučková informovala o nových právních předpisech, jež se dotýkají činností ústavu a
upozornila na změnu mzdového programu k 31.12.2017 a povinnost konsolidace účetní
jednotky od 1.1.2018.
V Brně dne 18.10.2017

Zapsala: P. Bučková

Ověřil: J. Bryja

