Zápis
ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
konaného v Brně dne 5. září 2011

Přítomni: J. Bryja, M. Homolka, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, M. Macholán, J. Zima
Omluveni: J. Gaisler, Z. Řehák
Jednání zahájil a řídil předseda Rady, prof. Z. Hubálek.
1. Ověřování zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání
Předseda rady shrnul zápis z minulého zasedání. Informoval o odeslání dopisu na
Ekonomický odbor KAV ČR a shrnul jednání per rollam.
Ředitel ústavu oznámil přítomným, že Prémie Otto Wichterleho byla udělena oběma
navrhovaným kandidátům (N. Martínková, P. Procházka).
2. Informace o stavu rozpočtu
Ředitel ústavu seznámil přítomné se stavem rozpočtu ÚBO AV ČR,v.v.i.
Zároveň informoval členy RI o průběhu výběrového řízení na obsazení pozice vedoucího
THS.
3. Atestační řízení v roce 2011
Rada instituce projednala a jednohlasně odsouhlasila složení Atestační komise v tomto
složení:
Předseda:
Ing. Pavel Jurajda, Dr.
Interní členové: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Externí členové: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Termín zasedání Atestační komise byl předběžně stanoven na první polovinu měsíce října,
přesný termín bude oznámen během září.
4. Způsob nakládání s dosaženými výsledky – směrnice RI
Rada instituce prodiskutovala Vnitřní směrnici rady instituce č. 1/2011 Způsob nakládání s
novými výsledky a rozhodla, že směrnici doporučuje řediteli ústavu zaslat k ověření na
Právní odbor KAV ČR Mgr. Podrápskému.
5. Usnesení XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Ředitel ústavu informoval o usnesení sněmu, který doporučuje ředitelům ústavů a Radám
institucí využít výsledky hodnocení ústavu k případné restrukturalizaci vědeckého
zaměření pracoviště. RI bere tuto informaci na vědomí a touto problematikou se bude
intenzivně zabývat.

6. Různé
- doc. J. Bryja seznámil přítomné s návrhem projektu KONTAKT (MŠMT)
- doc. J. Bryja informoval přítomné o možnostech využití Mohelenského mlýna v projektu
PROVAZ. Rada instituce v této souvislosti doporučuje využít disponibilní zůstatek
z nájmu na reinvestice do tohoto objektu.
- ředitel ústavu seznámil členy RI s žádostí Mgr. Mendela o spolufinancování opravy
sekvenátoru z prostředků FRIM. Rada tuto žádost odsouhlasila s tím, že se jedná o
nestandardní řešení
- Rada instituce prodiskutovala situaci molekulární laboratoře v ÚBO
- prof. J. Zima informoval o blížícím se termínu podávání návrhů na přístrojové investice

V Brně 6. září 2011
Zapsala: Jitka Novotná
Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

