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ROČNÍ ZPRÁVA ÚBO AV ČR 

ZA ROK 2006 

 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, 

Květná 8, 603 65 Brno 

IČ : 68081766 

Tel.: 543 422 540,  fax: 543 211 346 

ubo@ivb.cz,  www.ivb.cz 
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1.Úvod 

Roční zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2006 je předkládána v souladu s § 21 odst.3 zákona č. 

218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).   

Zřizovatelem Ústavu biologie obratlovců AV ČR je Akademie věd ČR. Ústav byl zřízen na základě zákona 

č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky a to usnesením Akademického sněmu AV ČR ze dne 22. 

dubna 1998 s účinností od 1. června 1998. 

Nadřízeným orgánem ÚBO AV ČR je Akademická rada, která prostřednictvím místopředsedy pověřeného 

řízením II. oddělení věd koordinuje rozvoj a vědecké zaměření ústavu. 

Statutárním orgánem ÚBO AV ČR je ředitel ústavu prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. 

Orgány ÚBO AV ČR byli ředitel a Vědecká rada ústavu.  

 

2.Organizační struktura 

Viz příloha č.1 

 

3.Přehled hlavních činností 

 

Předmětem hlavní činnosti ÚBO AV ČR je všestranný vědecký výzkum volně žijících obratlovců v oborech 

ichtyologie, herpetologie, ornitologie, mammalogie a medicínské zoologie, pro získání originálních 

poznatků o jejich vztazích k prostředí a ke zdraví člověka a hospodářských zvířat a pro vypracování metod 

udržitelného využívání produkce populací a ochrany ohrožených druhů. Ústav přispívá ke zvyšování úrovně 

poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje 

vědecké informace, vydává vědecké publikace, časopisy, sborníky apod., poskytuje vědecké posudky, 

stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami 

uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí 

mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a 

vysílání stážistů, setkání, konference semináře, včetně mezinárodních. Úkoly realizuje samostatně i ve 

spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi veřejného i soukromého 

sektoru. Ústav dále zajišťuje chovy experimentálních zvířat. 

 

4. Základní personální údaje 

     

       

 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2006 (fyzické osoby) 
       

 věk muţi Ţeny celkem  %  

 do 20 let 0   0   0   0,0    

 21 - 30 let 11   25   36   37,1    

 31 - 40 let 11   7   18   18,6    

 41 - 50 let 7   9   16   16,5    

 51 - 60 let 9   8   17   17,5    

 61let a více 8   2   10   10,3    

 celkem 46   51   97   100,0    

 % 47,4   52,6   100,0   x  
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 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2006 (fyzické osoby) 
       

 vzdělání dosaţené muţi Ţeny celkem  %  

 základní 0   1   1   1,0    

 vyučen 1   1   2   2,1    

 střední odborné 1   2   3   3,1    

 úplné střední 0   5   5   5,2    

 úplné střední odborné 4   11   15   15,5    

 vyšší odborné 0   0   0   0,0    

 vysokoškolské 40   31   71   73,2    

 celkem 46   51   97   100,0    

            

       

 3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2006  (Kč)   
       

   celkem     

 průměrný hrubý měsíční plat 22 943       

       

       

 
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 
2006 

       

   Počet     

 nástupy 25       

 odchody 12       

       

       

 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2006 
       

 Doba trvání Počet %    

 do 5 let 57   58,8      

 do 10 let 6   6,2      

 do 15 let 8   8,2      

 do 20 let 10   10,3      

 nad 20 let 16   16,5      

 celkem 97   100,0      

       

       

 

5. Majetek 

Nemovitý majetek : 

 

1. Seznam budov ve vlastnictví státu, s nimiž je Ústav biologie obratlovců AV ČR příslušný 

hospodařit  
kat.území Pisárky, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  
jiná stavba stojící na pozemku par.č. 431, č. popisné 170  

 
kat. území Kameničky, obec Kameničky, zapsáno u Katastrálnĺho úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Chrudim  

objekt bydlení stojící na pozemku st.parc.č. 36, č.popisné 17  
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kat.území Mohelno, obec Mohelno, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 

Třebíč  

průmyslový objekt stojící na pozemku St. parc.č. 218, č. popisné 134  

průmyslový objekt stojící na pozemku st.parc. 219  

 

kat.území Studenec u Třebíče, obec Studenec, zapsáno u Katastrálního úřadu pro  

Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč  

objekt bydleni stojící na pozemku st. parc. č.176, č. popisné 122  

objekt bydlení stojící na pozemku st. parc. č.319, č. popisné 172  

objekt bydlení stojící na pózemku st. parc. č.320, č. popisné 171  

objekt bydlení stojící na pozemku St. parc. č.321, č. popisné 170  

objekt bydleni stojící na pozemku st. parc. č.322, č. popisné 169  

objekt bydlení stojící na pozemku st. parc. č.323, č. popisné 168  

 

kat.území Valtice, obec Valtice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Břeclav  

občanská vybavenost stojící na pozemku parc.č. 631, č.popisné 212  

 

2. Seznam pozemků ve vlastnictví státu, s nimiž je Ústav biologie obratlovců AV ČR příslušný 

hospodařit  

 

kat.území Pisárky, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  

parc.č druh pozemku  

431 zastavěná plocha, nádvoří  

430 ostatní plocha, zeleň  

 

kat.území Kameničky, obec Kameničky zapsáno u Katastrálního úřadu pro  

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim  

parc.č druh pozemku  

st. 36 zastavěná plocha, nádvoří  

219/4 ostatní plocha, ostatní komunikace -—podíl 2/24  

854/32 ostatní plocha, silnice - podíl 2/24  

 

 

kat.území Mohelno, obec Mohelno, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,  

Katastrální pracoviště Třebíč  

parc.č. druh pozemku  

st. 218 zastavěná plocha, nádvoří  

St. 219 zastavěná plocha, nádvoří  

4262 vodní plocha, vodní tok v korytě umělém  

4263 vodní plocha, vodní tok v korytě umělém  

4264 vodní plocha, vodní tok v korytě umělém  

775/1 zahrada  

776 zahrada  

777 trvalý travní porost  

 

kat.území Studenec u Třebíče, obec Studenec, zapsáno u Katastrálního úřadu pro  

Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč  

parc.č. druh pozemku  



 5 

St. 176 zastavěná plocha, nádvoří  

St. 319 zastavěná plocha, nádvoří  

st. 320 zastavěná plocha, nádvoří  

st. 321 zastavěná plocha, nádvoří  

st. 322 zastavěná plocha, nádvoří  

st. 323 zastavěná plocha, nádvoří  

235/2 ostatní plocha, jiná plocha  

236/1 trvalý travní porost  

236/2 ostatní plocha, neplodná půda  

240 lesní pozemek  

242/5 lesní pozemek  

242/6 lesní pozemek  

244/3 orná půda  

244/4 lesní pozemek  

244/9 orná půda  

700 ostatní plocha, ostatní komunikace  

241/4 zahrada  

244/5 orná půda  

244/6 orná půda  

244/7 orná půda  

244/8 orná půda  

 

POZEMKY VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI — PARCELY PŮVOD POZEMKOVÝ KATASTR (PK)  

kat. území Studenec u Třebíče  

241/2 112m2 díl2  

 

kat.území Valtice, obec Valtice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Břeclav  

parc.č. druh pozemku  

631 zastavěná plocha, nádvoří  

 

 

 

 

 

Využití nemovitého majetku 

Budova v Brně je hlavním sídlem Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. a zároveň jsou zde bezúplatně 

umístěny brněnské pobočky Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. a Ústavu české literatury AV ČR, v.v.i. 

K plnění některých vědeckých a jiných významných úkolů disponuje ústav detašovanými pracovišti; 

nemovitosti v k.ú. Valtice využívá Oddělení medicínské zoologie, nemovitosti v k.ú. Studenec u Třebíče 

využívá Oddělení populační biologie (vč. ubytoven pro vědecké pracovníky). Areál Mohelnský mlýn byl 

v roce 2006 využíván jako terénní základna  a zároveň jako archiv pro ÚBO AV ČR, v.v.i a do konce 

června 2006 též pro AÚB AV ČR. 

Od 1.2.2006 byl areál Mohelnský mlýn včetně technologického zařízení pronajat firmě AMAPRINT-

Kerndl, s.r.o. 

Využití movitého majetku 

Součástí přístrojového vybavení pracoviště jsou dva automatické sekvenátory, které jsou plně využívány 

(nejméně 8 hod. denně) pro řešení výzkumného záměru a dalších grantových projektů. 

 

Účetní metoda odpisování: rovnoměrné odpisování 
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Věcná břemena: nejsou 

 

Celková hodnota majetku:    78 529 950,- Kč 

 

Celkové pohledávky:      14 107 070,- Kč,   z toho 12 179 020 převedeno zřizovateli. 

 

Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti:  626 310,- Kč 

 

Celkové závazky:             krátkodobé  3 243 990,-  Kč 

                                           dlouhodobé   0,- Kč 

 

 

 

6. Roční účetní závěrka     

 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - viz příloha č.2 

 

 

7. Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření 

 

Výnosy:   celkem  50 976 520,- Kč 

 

Podíl státního rozpočtu na financování činnosti:   32 393 000,- Kč, tj.  63,5 %. 

 

 

 

                                  Rozbor čerpání mzdových prostředků za rok 2006  
   

  1.  Porovnání závazného ukazatele (limitu) mzdových prostředků a skutečného čerpání za rok 
2006 
   

  Prostředky  Ostatní osobní  
  na platy náklady (OON) 

  Ukazatel tis. Kč tis. Kč 

 závazný ukazatel (limit) 14 953   283   

 skutečnost za rok 2006 20 028   679   

      z toho mimorozpočtové prostředky  4 857   396   

      z toho fond odměn 218   0   

   

  2. Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2006  
   

  Platy OON 

  Článek - zdroj prostředků tis. Kč tis. Kč 

  0 - Zahr. granty, dary a ostat. prostředky rezervního fondu - mimorozpočtové 606   79   

  1 - Granty Grantové agentury AV ČR – účelové 1 888   228   

  2 - Program Nanotechnologie pro společnost – účelové 0   0   

  3 - Granty Grantové agentury ČR  - mimorozpočtové 1 877   243   

  4 - Projekty ostatních poskytovatelů  - mimorozpočtové 1 843   30   
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  5 - Tématický program Informační společnost – účelové 0   0   

  6 - Program podpory projektů cíleného výzkumu - účelové 108   5   

  7 - Zakázky hlavní činnosti  - mimorozpočtové 531   44   

  Institucionální prostředky 13 175   50   

  Celkem 20 028   679   

   

  3. Členění mzdové prostředky podle zdrojů  za rok 2006   
   

  Mzdové prostředky tis. Kč % 

  Institucionální 13 225   63,9         

  účelové (kapitola AV- čl.1, 2, 5 a 6) 2 229   10,8         

  mimorozpočtové (čl. 3 a 4) 3 993   19,3         

  ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0 a 7) 1 260   6,1         

       z toho jiná činnost 0 0,0         

  Mzdové prostředky celkem 20 707   100,0         

   

  4. Vyplacené platy celkem za rok  2006 v členění podle složek platu  
   

  Sloţka platu tis. Kč % 

  platové tarify 13 987   69,8         

  příplatky za vedení 275   1,4         

  zvláštní příplatky 41   0,2         

  ostatní sloţky platu 0   0,0         

  náhrady platu 1 782   8,9         

  osobní příplatky 840   4,2         

  Odměny 3 103   15,5         

  Platy celkem 20 028   100,0         

   

  5. Vyplacené OON celkem za rok 2006    
   

  tis. Kč % 

  dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 679   100,0         

  autorské honoráře, odměny ze soutěţí, odměny za vynálezy a zlepš. návrhy 0   0,0         

  Odstupné 0   0,0         

  náleţitosti osob vykon. základní (náhradní) a další vojenskou sluţbu 0   0,0         

  OON celkem 679   100,0         

   

  6. Průměrné měsíční výdělky podle kategorií zaměstnanců v r. 2006  
   

  Kategorie zaměstnanců 

Průměrný 
přepočt. 

počet 
zaměstnanců 

Průměr. měsíční 
výdělek v Kč 

  vědecký pracovník (s atestací, kat. 1) 33   31 859   

  odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2) 13   20 024   

  odborný pracovník s VŠ (kat. 3) 4   21 587   

  odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4) 8   16 315   

  odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5) 0   0   

  technicko-hospodářský pracovník (kat. 7) 7   19 673   

  dělník (kat. 8) 3   13 954   

  provozní pracovník (kat. 9) 4   8 385   

  Celkem  73                 22 943 
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Náklady na výzkum a vývoj:  celkem  50 895 000,- Kč. 

 

 

Počty realizovaných projektů a grantů financovaných ze státního rozpočtu či z jiných zdrojů a 

přínos realizace  

Ústav řeší Výzkumný záměr AV0Z60930519 „Biodiverzita a ekologie obratlovců: Strategie ochrany a 

využívání přírodních populací―. Pracovníci ústavu byli v roce 2006 dále řešiteli resp. spoluřešiteli 49 grantů 

a projektů, z toho  35 národních (Grantová agentura AV, Grantová agentura ČR, ministerstva a jiné 

subjekty) a 14 mezinárodních (EU, NATO, evropské i mimoevropské univerzity a jiné organizace). Jejich 

řešení probíhalo v souladu se stanoveným plánem a bylo doprovázeno vysokou publikační aktivitou 

s celkovým objemem 48 vědeckých prací v mezinárodních impaktovaných časopisech se souhrnnou 

hodnotou IF 71,622.  Grantové agentury ani ostatní poskytovatelé finančních prostředků nevznesly vůči 

řešitelům žádné podstatné námitky.  

 

Čerpání finančních prostředků na projekty financované z EU:  2 655 500,- Kč     

 

Náklady na konferenční poplatky:                                                     143 090,- Kč 

 

Náklady na zahraniční služební cesty:                                            2 300 820,- Kč 

 

Zhodnocení přínosu zahraničních služebních cest pro činnost zpracovatele 

Pracovníci ÚBO uskutečnili celkem 161 služebních cest do zahraničí. Cílem cest byly terénní výzkum a 

sběr dat v rámci mezinárodní spolupráce při řešení grantů a projektů, účast a prezentace dosažených 

výsledků formou referátů a posterů na mezinárodních kongresech, konferencích, workshopech a seminářích, 

stáže vědeckých pracovníků, jednání řešitelů mezinárodních projektů a výměny v rámci dvoustranných 

dohod. Mezi nejdůležitější výstupy zahraničních cest patří publikační činnost – viz bod Přínos realizace 

projektů a grantů financovaných ze státního rozpočtu či z jiných zdrojů. 

 

Jiná činnost :  nebyla v r. 2006 realizována 

 

 

Hospodářský výsledek  

Ústav inkasoval mj. i tržby z 18 zakázek hlavní činnosti, výsledek hospodaření v roce 2006 skončil ziskem 

81 880,- Kč. 
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Příloha č.1 

 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA  ÚSTAVU  BIOLOGIE  OBRATLOVCŮ  AV ČR BRNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ředitel 
Ústavní rada 

Vědecký tajemník 

Vědecká rada 

Zástupce ředitele 

Vědecký sektor 
Pomocné útvary 

Odděleni medicínské 
zoologie 

Oddělení populační 
biologie 

 

Ichtyologické 
oddělení 

Oddělení ekologie 
ryb  

Oddělení ekologie 
ptáků 

Středisko vědeckých 
informací a knihovna 

Redakce vědeckých 
časopisů 

Technicko-hospodářská 
správa 

Sbírky 

Terénní stanice 
Mohelno, Kameničky 

Oddělení ekologie 
savců 
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