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

 
konaného v Brně dne 16. dubna 2021 

 
 
Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): T. Bartonička, J. Bryja, M. Honza, P. Jurajda, M. 
Macholán, M. Reichard, B. Rolečková, I. Rudolf 
 
 
Omluveni: M. Horsák 
 
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 
proběhlo 6 hlasování per rollam: 
 
16/2020  Návrh grantu J. Goüy de Bellocq (Thailand) 
  1/2021 Anotace nejdůležitějších výsledků do VZ 
  2/2021 Návrh grantu výzvy REINE M. Šálka   
  3/2021  Návrh kandidátky na Prémii O. Wichterleho  
  4/2021  Návrh kandidáta na Prémii O. Wichterleho 
  5/2021           Návrh projektu BES O. Kauzála 

 
Usnesení č. 1/2021: Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per rollam 
bez výhrad. 
 
 
2.         Schválení Výroční zprávy 2020, účetní závěrky 2020 a schválení hospodářského 
výsledku 2020 
 
Ředitel ústavu okomentoval předložený návrh Výroční zprávy ÚBO za rok 2020. 
 
Vedoucí THS předložila účetní závěrku za účetní období 2020 s kladným výrokem auditora. 
Ředitel ústavu předložil návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, a to 
rozdělením do fondů.  
 
Pro hlasovalo 8 členů Rady. 
 
Usnesení č. 2/2021: Rada pracoviště schvaluje Výroční zprávu ÚBO za rok 2020, účetní 
závěrku za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020. 
 



 
3.         Schválení finálního rozpočtu roku 2020 
 
Členům Rady byl předložen konečný provozní a investiční rozpočet účetního období 2020. P. 
Bučková členy Rady seznámila s jednotlivými zdroji příjmů a s výdajovou částí rozpočtu. 
Zrekapitulovala realizované investice v roce 2020 a seznámila členy Rady se stavem fondů.  
Členové Rady rozpočet odsouhlasili v hlasování, během kterého bylo 8 členů pro.  
 
Usnesení č. 3/2021: Rada pracoviště schvaluje konečný provozní a investiční rozpočet za rok 
2020 v předloženém znění.  
 
 
4.         Návrh rozpočtu pro rok 2021 a střednědobý výhled 2022-2024 
 
Byl projednán návrh rozpočtu provozního, a to jak celkového, tak i režijního, a očekávaného 
vývoje fondů v roce 2021. Dále byl členům Rady předložen ke schválení návrh střednědobého 
rozpočtu pro roky 2022-2024.  
 
Členové Rady provozní rozpočet odsouhlasili v hlasování, během kterého bylo 8 členů pro. 
 
Usnesení č. 4/2021: Rada pracoviště schvaluje návrh provozního rozpočtu pro rok 2021 a 
střednědobý rozpočet pro roky 2022-2024 v předloženém znění.  
 
5.         Návrh přístrojových investic z vlastních (FRM) prostředků  
 
Byl projednán předložený návrh přístrojových investic z institucionálních investičních zdrojů 
(FRM). Z předložených návrhů Rada pracoviště schvaluje tyto návrhy: 
 
 
Temperovaná deska pro biologické experimenty 
Dewarova nádoba pro dlouhodobé uchování vzorků v tekutém dusíku 
Výhřevný stolek pro CX 
Quick Photo Industrial a Record It 
Geneious 10 licencí  
Dekontaminační box se stolkem 
Analytické váhy 
Dataprojektor 
Imerzní objektiv UPLXAPO100XO s měničem zvětšení U-CA pro stávající světelný mikroskop 
BX40  
Baterie a rekordér k respirometrii 
EndNote 5 licencí 

Benzínový zádový rybolovný agregát 
Zvýšení výkonu virtuálního prostředí - Dell power Edge M640 
Osobní automobil do terénu pro pracoviště Studenec 

 
Pořízení jedné navrhované položky (Real-time PCR pro molekulárně-genetickou laboratoř v 
Brně není ve finančních zdrojích ústavu, proto Rada pracoviště navrhla požádat o její pořízení 
z akademických konkurzních prostředků.  
 
Usnesení č. 5/2021: Rada pracoviště schvaluje návrh přístrojových investic, které budou 
realizovány z institucionálních zdrojů.  



 
 
6.         Projednání návrhů grantových projektu GA ČR 
 
Rada pracoviště projednala 22 návrhů projektů do soutěží GA ČR, z toho 1x Junior Star, 13x 
návrh grantu do panelu P506, 4x do panelu P505, 3x do panelu P502 a 1x návrh grantu post-
doc.  
Po projednání a diskuzi návrhů Rada pracoviště schvaluje podání návrhů grantů. V rámci 
tohoto bodu přispěl do diskuze ředitel ÚBO, který upozornil na to, že Rada pracoviště nemá 
zpětnou vazbu o změnách týkajících se finální podoby návrhu grantů a jejich rozpočtů. Pro 
příští roky doporučuje stanovit dřívější termín pro interní projednání návrhů projektů. 
 
Pro hlasovalo 8 členů Rady. 
 
Usnesení č. 6/2021: Rada pracoviště schvaluje předložené projektové návrhy. 
 
7.         Mezinárodní poradní sbor 
 
Rada pracoviště podporuje vznik mezinárodního poradního sboru (MPS). Podle hlasování 
členů Rady byli osloveni nejvhodnější kandidáti, většina z nich účast v tomto poradním sboru 
přijala. První prezenční zasedání MPS je plánováno na 9/2021. Oficiální návrh na zřízení MPS 
byl podán zřizovateli.  
 
Pro hlasovalo 8 členů Rady. 
 
Usnesení č. 7/2021: Rada pracoviště podporuje a schvaluje vznik Mezinárodního poradního 
sboru. 
 
8.         PR – Biennial report a změny webových stránek 
 
Předseda Rady informoval členy o PR aktivitách, ať již proběhlých nebo nově plánovaných. 
V této souvislosti proběhla diskuze nad návrhem ředitele ústavu o využití nové nemovitosti 
ústavu ("chata Studenec") k PR aktivitám a její přestavbě na popularizační centrum. Za tímto 
účelem bude vypracován stavební projekt na přestavbu nemovitosti. Dále členové rady 
diskutovali o dalších úpravách webových stránek ústavu. 
 
9.         Pravidla pro hospodaření s fondy – změna v souvislosti s aplikací stravenkového 
paušálu 
 
Vedoucí THS přednesla členům rady návrh změn v Pravidlech pro hospodaření s fondy. 
Důvodem změny je využití stravenkového paušálu namísto poskytnutí poukázek na stravu a 
nutná změna terminologie. Ostatní ujednání Pravidel zůstávají nedotčena.   
 
Pro hlasovalo 8 členů Rady. 
 
Usnesení č. 9/2021: Rada pracoviště schvaluje nové znění pravidel pro hospodaření s fondy 
v předloženém znění.  
 
10.         Různé 
 
 
J. Zukal – ředitel pracoviště informoval o stavu implementace nového EIS. Dále vyvolal 
diskuzi ohledně možnosti a vhodnosti koupě rybníka Hlad v k.ú. Studenec u Třebíče. Spolu 



s předsedou Rady vysvětlil důvody, proč uvažovat o koupi zmiňovaného rybníka. Po následné 
širší diskuzi vyjádřili členové Rady podporu vedoucí k nabytí rybníka a pověřili ředitele 
k jednání se současným vlastníkem ve věci ceny, platebních podmínek atd. Dále ředitel 
informoval členy Rady o dokončeném převodu vlastnictví chaty v k.ú. Studenec, kdy od 
31.12.2020 je vlastníkem chaty ústav, a představil záměr přestavby na popularizační centrum.  
 
M. Reichard otevřel otázku náplně práce nově přijatých pracovníků z institucionálních zdrojů, 
zejména podle jakých kritérií budu atestováni. Na základě této diskuze bude Radě pracoviště 
navržen nový Atestační řád, který definici vědeckých pracovních pozic a způsob jejich 
hodnocení bude detailněji specifikovat. Rada rovněž po diskuzi pověřila ředitele, aby nově 
přijaté pracovníky o kritériích jejich budoucího hodnocení co nejdříve informoval. 
 
M. Reichard upozornil na vhodnost informovat vědecké pracovníky o problematické kvalitě 
některých časopisů z vydavatelství MDPI.  
 
M. Reichard upozornil na přetrvávající problémy s aktuálností adresářů hromadných mailů, 
které mohou vést k chybnému informování nebo ztrátě některých důležitých informací (např. 
neúplné svolání Shromáždění výzkumných pracovníků). Po diskuzi Rady bylo doporučeno 
zřízení "alias" mailových adres (které budou aktualizovány na základě pracovních smluv) jako 
nejúčinnější řešení.  
 
J. Zukal otevřel téma získání osvědčení z kurzu proti týrání zvířat. J. Bryja informoval o 
současné velmi nízké kvalitě (a vysoké ceně) tohoto kurzu. Ředitel rovněž sdělil, že nově bude 
moci pořádat tyto kurzy i AV ČR a jejich úroveň se tím snad zlepší, další informace podá na 
příštím jednání Rady. 
 
 
 
 
V Brně dne 16.4.2021 
 
 
 
 
Zapsala: P. Bučková      Ověřil: J. Bryja 


