
Zápis 
ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

 
konaného v Brně dne 6. září 2021 

 
Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): J. Bryja, M. Honza, P. Jurajda, M. Macholán, M. 
Reichard, B. Rolečková, I. Rudolf 
 
 
Omluveni: T. Bartonička, M. Horsák  
 
Host: J. Zukal, A. Fornůsková 
 
Tajemník: P. Bučková 
 
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 a krátce bylo diskutováno plnění jednotlivých 
usnesení. Od minulého zasedání Rady pracoviště proběhlo 5 hlasování per rollam: 
 
6/2021            Schválení návrhu přístrojových investic z konkurzních prostředků AV ČR  
7/2021 Schválení návrhu projektu TAČR (K. Halačka) 
8/2021 Schválení návrhu projektů TAČR (J. Krojerová)  
9/2021 Schválení návrhu projektu USFWS (B. Červená) 
10/2021 Schválení návrhů projektu LIFE Nature (J. Krojerová) 
 
Usnesení č.9/2021: Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per rollam 
bez výhrad. 
 
2.         HR Award a plánovaná implementace do interních předpisů  

 
Ředitel ústavu informoval obecně o ocenění HR Award, o výhodách tohoto ocenění a shrnul, 
co bylo dosud uskutečněno k jeho získání. A. Fornůsková informovala o konkrétních krocích 
pracovní skupiny, shrnula výsledky 3. dotazníkového kola a nastínila kroky, které je třeba 
učinit dále. Do 30.9.2021 musí ústav předložit vyhodnocení dotazníků a zároveň návrh 
opatření ("akční plán"), kterými má v plánu odstranit nedostatky v HR oblasti zjištěné 
v dosavadních dotaznících a pohovorech. Návrh těchto opatření vyhodnotí Rada pracoviště 
před jejich podáním v posledním zářijovém týdnu. V průběhu následujícího období dvou let by 
pak měly být navržené změny implementovány do interních předpisů – např. možnosti využití 
sociálního fondu, překlad významných interních předpisů do angličtiny, ujasnit výklad 
některých pojmů apod. 
 
3.         PR aktivity plánované i uskutečněné (+rekonstrukce chaty ve Studenci a 
spolupráce s krajem Vysočina)  

 
PR manažerka A. Fornůsková informovala o proběhlých PR aktivitách pro širokou i laickou 
veřejnost a představila nejbližší plány PR akcí včetně harmonogramu dokončení Biennial 
Reportu a přípravy Týdne Akademie věd. Rada pracoviště byla informována o návštěvě 



zástupců vedení Kraje Vysočina na detašovaném pracovišti ve Studenci a o nabídce možné 
spolupráce ústavu a Kraje. PR manažerka ve spolupráci s vedoucím pracoviště navrhnou 
některé aktivity.  
 
 
4.         Informace o ekonomické situaci  

 
Vedoucí THS P. Bučková informovala členy Rady pracoviště o průběžném výsledku 
hospodaření, o stavu realizace investic a stavu fondů. Podala informaci o počtu grantů řešených 
na ÚBO, o úspěšnosti ústavu v grantových soutěžích a o finančním přínosu grantů do režijního 
rozpočtu. Upozornila na vhodnost maximálního čerpání finančních prostředků grantů 
v letošním roce tak, aby bylo dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku.  

 
 
5.         Fungování nové struktury ústavu a projektových manažerů, včetně finančních 
dopadů  
 
Předmětem projednání tohoto bodu byla diskuze o již proběhlé změně ve struktuře ústavu na 3 
hlavní vědecké směry, o struktuře vědeckých směrů na jednotlivé týmy a případných 
finančních dopadech na jejich fungování (tj. nové přidělování financí na "interní úkoly" 
jednotlivým týmům, a nikoliv jednotlivým vědeckým pracovníkům). Byla doporučena další 
úprava webových stránek ústavu v souvislosti s recentně vytvořenou strukturou. Dále byla 
hodnocena činnost funkce projektových manažerů a doporučeno, aby na nejbližším 
Shromáždění vědeckých pracovníků byli vědečtí pracovníci informováni o možném rozsahu 
prací projektových manažerů. 
 
6.         Mezinárodní poradní sbor 
 
Ředitel informoval členy Rady o schválení Mezinárodního poradního sboru zřizovatelem, 
k němuž došlo v červnu letošního roku. Vzhledem k epidemiologické situace se dosud 
nepodařilo uskutečnit prezenční jednání MPS. Členové Rady se shodli na možném termínu 
prezenčního jednání v listopadu s tím, že se jeví jako nejvhodnější, aby jednání bylo 3denní. 
Byl navržen konkrétní termín jednání (v týdnu mezi 15.-19.11.2021), a ředitel ústavu byl 
pověřen korespondencí s členy MPS a přípravou prezenčního jednání.  
 
 
7.         Shromáždění výzkumných pracovníků a příprava volby nové Rady pracoviště 
 
Předseda Rady informoval, že k 31.12.2021 končí mandát 8 členům Rady pracoviště z 9 
volených zástupců. Členové Rady pracoviště se shodli na svolání Shromáždění na 1.12.2021. 
Předmětem jednání bude především volba nových členů Rady, dále pak informace o 
ekonomické situaci, o HR Award a další. Rada pracoviště ukládá řediteli, aby učinil všechny 
nutné kroky týkající se Shromáždění a volby členů Rady pracoviště v tomto termínu.  
 
 
8.         Diskuze ohledně dlouhodobého pachtu rybníka ve Studenci  
 
Členové Rady pracoviště prodiskutovali možnost získání rybníka Hlad ve Studenci formou 
dlouhodobého pachtu do roku 2036. Byli seznámeni s výší pachtovného a možném rozložení 
pachtovného v čase, o právních rizicích spojených s pachtem a následnou koupí rybníku. Po 
dlouhé diskuzi a s ohledem na končící funkční období většiny stávajících členů Rady 
pracoviště je vydáno toto unesení: 
 



Usnesení č.10/2021: Rada pracoviště za stávajících podmínek nevyjadřuje souhlas s pachtem 
rybníka Hlad. Zároveň ale Rada pracoviště podporuje nabytí rybníku Hlad z dlouhodobého 
hlediska a vyzývá členy Rady zvolené na období od 1.1.2022, aby se touto situací na některém 
ze svých prvních jednání znovu zabývali, tj. po zhodnocení aktualizovaných ekonomických 
ukazatelů o dlouhodobém pachtu znovu diskutovali. 
 
 
 
9.         Koncepce sbírek ÚBO – možnosti dalšího směřován, využití apod.  
 
Ředitel ústavu informoval o personální situaci ve sbírkách. Nastínil další bezprostřední kroky, 
které budou učiněny, a to fyzická inventarizace sbírek a nutnost jejich kompletní digitalizace. 
Informoval členy rady o nabídce spolupráce ze strany Muzea města Brna a požádal Radu o 
vyjádření k směřování dalšího vývoje sbírek, zejména zda je zájmem ÚBO sbírku zachovat, 
rozšířit, definovat oblasti rozvoje apod. J. Bryja a M. Honza upozornili na provázanost 
s výzkumnými projekty, které jsou na ÚBO řešeny. Členové rady se shodli na vhodnosti 
vytvoření pracovní skupiny, která by v první fázi definovala budoucí koncepci sbírek a tato 
bude následně projednána Radou.  
 
 
Usnesení č.11/2021: Rada pracoviště si je vědoma hodnoty sbírek a pověřuje ředitele, aby 
ustanovil pracovní skupinu, která zpracuje střednědobou koncepci rozvoje sbírek.  
 
 
10.         Různé 
 
J. Bryja informoval o svém jmenování do Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu 
vědeckých pracovníků AV ČR. Zároveň vyzval k případnému podání podnětů, které by mohla 
tato Rada řešit. První jednání se uskuteční 1. října 2021. 
 
M. Reichard položil dotaz týkající se Programu podpory perspektivních lidských zdrojů, 
konkrétně zda byla předposlední výzva k podávání kandidátů rozeslána všem pracovníkům a 
proč nebyl návrh vybraných kandidátů projednán Radou pracoviště. Toto bylo předmětem 
následné diskuze. Ředitel vysvětlil, že výzva byla adresována všem pracovníkům (což bylo 
potvrzeno v e-mailové korespondenci) a zároveň informoval, že došlo ke změně směrnice, a že 
vyjádření Rady ani projednání závěrů výběrové komise v Radě již není potřeba. 
 
M. Honza položil dotaz ohledně možnosti zřízení nových technických míst. Ředitel ústavu 
s ohledem na finanční situaci ústavu toto v tuto chvíli nepodpořil. 
 
M. Reichard vznesl dotaz týkající se plánované přestavby "domečku" v zahradě ÚBO na 
Květné. Tato přestavba dosud nebyla v Radě pracoviště projednávána, přestože se jedná o 
investiční akci a k žádosti o dotaci by se tak Rada vyjadřovat měla.   
 
 
 
 
V Brně dne 9. září 2021 
 
 
Zapsala: P. Bučková      Ověřil: J. Bryja 
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