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

 
konaného v Brně dne 9. prosince 2020 

 
Přítomni (řazeno abecedně bez titulů):  J. Bryja, M. Honza, P. Jurajda, M. Macholán, B. 
Rolečková, I. Rudolf 
 
 
Omluveni: T. Bartonička, M. Horsák, M. Reichard 
 
Host: J. Zukal 
 
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. Od minulého zasedání Rady pracoviště 
proběhla 12 hlasování per rollam: 
 
5/2020            Schválení návrhu projektu NAZV (J. Mendel) a návrhu projektu Mobility Plus 

(O. Mikula)  
6/2020 Schválení návrhu projektu mezinárodní mobility MŠMT (T. Albrecht) 
7/2020 Schválení návrhu projektů TAČR (L. Vetešník), Mobility Plus (J. Bryja) a 2 

návrhu projektů AZV (I. Rudolf)  
8/2020 Schválení návrhu projektu Leeky Foundation (K. Petrželková) 
9/2020 Schválení návrhů projektů TAČR (J. Zukalm 2x, M. Honza, K. Halačka) 
10/2020 Schválení návrhu projektu ERC (M. Reichard) 
11/2020 Schválení memoranda o spolupráci s ČZU 
12/2020 Schválení kandidátů pro MPS  
13/2020 Schválení návrhu projektu Morris Foundation (B. Červená) 
14/2020 Schválení nominace kandidátů do hodnotících panelů GAČR 
15/2020 Schválení návrhu projektu Norway Grants (M. Šálek) 
16/2020 Schválení návrhu projektu Thailand (J. Gouy de Bellocq) 
 
Usnesení č.7/2020: Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per rollam 
bez výhrad. 
 
2.         Informace o rozpočtu ústavu, výhled 2021  

 
Vedoucí THS informovala členy DR o vývoji provozního a investičního rozpočtu roku 2020. 
Ke konci roku 2020 bude dle stávajícího vývoje ústav vykazovat vyrovnané hospodaření. Dále 
zrekapitulovala realizované investice v roce 2020 a seznámila členy Rady se stavem fondů. 
Ředitel ústavu poskytl informaci o úspěšnosti ústavu v grantových soutěžích a vedoucí THS 
uvedla informaci o očekávané výši rozpočtu v roce 2021.  

 
 
 



3.         Změny ve struktuře ÚBO 
 
Předmětem jednání byla diskuze o struktuře ústavu pro účely hodnocení a pro vhodnější 
organizační členění. Členové Rady se shodli na rozdělení do 3 hlavních výzkumných směrů a 
rozdělení do výzkumných skupin (labů). Změny budou formálně implementovány (jmenovací 
dekrety, zařazení pracovníků do nově vytvořených týmů, změna struktury webu, atd.) k 1. 
lednu 2021. 
 
4.         Mezinárodní poradní sbor 
 
Ředitel informoval členy Rady o vyjádření oslovených odborníků, kteří by mohli tvořit 
Mezinárodní poradního sboru (MPS). Z 6 oslovených kandidátů, kteří získali největší podporu 
v Radě ÚBO jich pět souhlasilo s touto funkcí. První prezenční jednání MPS by mělo 
proběhnout v první polovině roku 2021, bude ovšem záležet na epidemiologické situaci.  
 
 
5.         Průběh hodnocení AV ČR 
 
Ředitel ÚBO informoval členy Rady o plánované druhé fázi hodnocení týmů AV ČR, které by 
mělo proběhnout v březnu 2021. Ústav musí navrhnout "pozorovatele" z řad ÚBO, který bude 
přítomen jednání hodnotící komise. Na tuto funkci ředitel navrhuje J. Bryju, jako zástupce pak 
M. Honzu.  
 
 
6.         Různé 
 
Členové Rady pracoviště projednali předložený návrh na změnu jednacího řádu Rady 
pracoviště. Navrhované změny jsou nevýznamné – týkající se ujasnění četnosti jednání Rady a 
doplnění možnosti zasedat distančním způsobem s ohledem na aktuální epidemiologickou 
situaci. Nový návrh jednacího řádu byl členy Rady schválen hlasováním.  
 
Usnesení č.8/2020: Rada pracoviště schvaluje nové znění Jednacího řádu Rady pracoviště.  
 
 
Ředitel informoval o žádostech o podporu některých kandidátů do Akademické a Vědecké rady 
AV ČR. O vyjádření se k podpoře budou požádání všichni vědečtí pracovníci ÚBO a podle 
výsledku hlasování bude vyjádřena podpora za celý ústav.  
 
Členové Rady diskutovali o vědecké náplni některých plánovaných projektů, které se podle 
některých názorů nacházejí na hraně vymezení činnosti ústavu (např. některé biomedicínské 
projekty). Bylo doporučeno, aby případné návrhy těchto projektů byly projednávány 
individuálně s dostatečným předstihem před vlastním podáním. Rada rovněž pověřila ředitele, 
aby s dostatečným předstihem informoval potenciální navrhovatele projektů GA ČR o 
nezbytném dodání podkladů k projektům.  
 
Diskutovány byly plánované investice, např. koupě objektu chaty ve Studenci (s plánovaným 
využitím pro PR a vzdělávací aktivity). Vzhledem k vývoji rozpočtu AV ČR byla prozatím 
odložena rekonstrukce domků pro zaměstnance ve Studenci.  
 
V Brně dne 9. prosince 2020 
 
 
Zapsala: P. Bučková      Ověřil: J. Bryja 


