Zápis ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR,v.v.i,
konaného v Brně dne 15. září 2009

Přítomni: dle prezenční listiny. K jednání o bodech 3, 4 a 6 byli přizváni vedoucí oddělení
ÚBO (pokud nejsou členy Rady). Omluvili se 3 členové Rady t.č. služebně ve Francii, a
prof. Gaisler (dovolená v zahraničí).
Jednání zahájil a řídil předseda Rady
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
Předseda Rady zrekapituloval průběh volby ředitele ústavu a informoval o jmenování
předsedou Akademie věd ČR do funkce ředitele ÚBO pana doc. Ing. Marcela Honzy, Dr.,
s účinností od 15. června 2009 na pětileté funkční období.
Ostatní body zápisu bez připomínek.
2. Jednání per rollam v uplynulém období
- ve dnech 8.6.-9.6.2009 se uskutečnilo jednání Rady ÚBO AV ČR, v.v.i. per rollam. Rada
ústavu odsouhlasila svolání Shromáždění vědeckých pracovníků na den 1. 7. 2009. Pro
uspořádání Shromáždění vědeckých pracovníků dne 1.7. se vyslovilo 7 z 9 členů Rady
ÚBO, 2 členové se nevyjádřili. Na programu mělo být uvedení nového ředitele ÚBO, a
informace o průběhu a závěrech mimořádného Sněmu AV ČR. Z technických důvodů
(rekonstrukce budovy na Květné) však toto Shromáždění nebylo možné uskutečnit. Jakmile
bude rekonstrukce ukončena, bude navržen nový termín.
- Ve dnech 27.7.- 30.7.2009 Rada ÚBO AV ČR,v.v.i. projednala diskusí per rollam změny v
Dodatku č.1 ke Zřizovací listině ÚBO, který prošel jednáním v předsednictvu AR AVČR.
Při projednávání se k Dodatku č.1 Zřizovací listiny ÚBO vyjádřilo souhlasně 8 z 9 členů
Rady ÚBO AV ČR, v.v.i. Zbývající 1 člen se nevyjádřil.
3. Čerpání FRIM (Fond rozvoje investičního majetku - ústavní investiční prostředky)
Ředitel ústavu seznámil přítomné s návrhem na čerpání FRIM. Přítomným vedoucím
oddělení dal ke zvážení možnosti čerpání zbývající částky a vyzval je k vyjádření do konce
měsíce září.
4. Reorganizace struktury ÚBO
Ředitel ústavu předložil Radě návrh na sloučení dvou oddělení ústavu (ekologie ryb, a
ichtyologického). Přítomní vedoucí obou těchto oddělení dostali možnost se k návrhu
vyjádřit. Rada ústavu se vyjádří na příštím zasedání.
5. Nominace do Vědecké rady AV ČR
Akademická rada na svém 4. zasedání dne 2. června 2009 rozhodla, že je třeba provést
doplňující návrh kandidátů do Vědecké rady, Nominace kandidátů (pro 2. sekci věd chybí
1 člen) bude uskutečněna na shromáždění výzkumných pracovníků, s termínem nejpozději
do 16. října 2009. Rada ÚBO bere na vědomí a jakmile bude hotová rekonstrukce Zasedací
síně na Květné, bude stanoven termín Shromáždění VP.

6. Různé
- ředitel ústavu upozornil na projekt Otevřená věda II – Systematické zapojení
talentovaných středoškolských pracovníků do vědecko-výzkumné práce. Podrobnosti zašle
vedoucím jednotlivých oddělení e-mailem k vyjádření
- Ing. Jurajda upozornil na problémy vozového parku, Rada ústavu souhlasí s tím, že
vedením ústavu ve spolupráci s p. Zdražilem bude vypracován Předávací protokol aut
s platností od 1.října 2009
- ředitel ústavu informoval o zvýšení hodnoty stravenek a změně firmy od října 2009.
Stravenky budou nakupovány od firmy Sodexho.
- ředitel ústavu seznámil přítomné o zájmu MZLU v Brně koupit dřevěnou budovu a
odpovídající pozemek ve Studenci, náležející ÚBO. Po objasňující debatě a vyjádření Dr.
Piálka bude věc předána k projednání Dozorčí radě ústavu.
- ředitel ústavu navrhuje v rámci rekonstrukce budovy na Květné sjednotit štítky na dveřích
a vytvořit logo v čele Zasedací síně. Vzhled loga bude ještě upřesněn .
- Ing. Slabáková informovala přítomné o probíhající revizi knih a upozornila na změny
v nákupu časopisů (bude se více využívat možnosti elektronických, netištěných verzí
časopisů).

Zapsala: Jitka Novotná
Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

V Brně dne 15. září 2009

