
Zápis 

ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců‚ v.v.i. konaného v Brně dne 18.května 2009 

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

Jednání zahájil a řídil předseda Rady. 

1. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚBO AV ČR, v.v.i.                               
Předseda výběrové komise prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. seznámil členy Rady se 
závěry výběrového řízení konaného dnešního dne. Jediným účastníkem  výběrového řízení 
byl  Ing. Marcel Honza, Dr.  Podle zápisu z jednání výběrová komise na základě výsledku 
tajného hlasování všech svých členů doporučuje přihlášeného uchazeče jako vhodného 
kandidáta na funkci ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

Po rozpravě přistoupila Rada k tajnému hlasování o návrhu uchazeče předsedovi AV ČR 
s následujícím výsledkem. 

 

Jméno kandidáta Počet 
odevzdaných 

hlasů 

Počet 
hlasů 
PRO 

Počet 
hlasů 

PROTI 

Zdrželo se 
hlasování 

Počet 
neplatných 

hlasů 

 

Ing. Marcel Honza,Dr. 

 

7 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Na základě tohoto výsledku hlasování se Rada ÚBO AV ČR rozhodla podat předsedovi 
Akademie věd ČR příslušný návrh. 

 

 

2. Harmonogram jednání Rady ústavu                                                                                  
Po krátké diskusi Rada ústavu osmi přítomnými členy jednohlasně odsouhlasila změnu 
 Jednacího řádu Rady pracoviště v Čl. 2:                                                                                                              
2. Rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce ( zbývající 
text bodu 2 i bodů dalších zůstává beze změny) 

 



3. Zřizovací listina                                                                                                                  
Byl projednán návrh předsedovi AV ČR k doplnění dodatku do Zřizovací listiny ÚBO AV 
ČR v.v.i.:  

 
DODATEK č. 1 

ke zřizovací listině Ústavu biologie obratlovců AV ČR v.v.i. 
 

 
 
Ve zřizovací listině Ústavu biologie obratlovců AV ČR v.v.i.  IČ 38081766, se sídlem  v Brně 
Květná 8, PSČ 603 65, (dále jen „ÚBO“) ze dne 28.června 2006 se v článku III navrhuje 
doplnit nový odstavec 3, který zní:  
 
3)   Předmětem další činnosti ÚBO je poskytování expertních stanovisek a posudků, včetně 
znaleckých, řešení projektů vypsaných veřejnými zakázkami v oborech vědecké činnosti 
pracoviště pro organizační složky státu, zejména ministerstva a jimi řízené organizace, pro 
orgány státní správy ochrany přírody, pro orgány samosprávných celků a pro další veřejné 
instituce. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných 
výzkumných institucích.  

Návrh dodatku byl Radou ústavu po objasňující rozpravě odsouhlasen. 

 

4. Různé                                                                                                                                             
-  prof. Zima seznámil členy Rady ústavu s výsledky jednání s manželi Fischerovými ohledně 
placení nájemného. Byl projednán návrh smlouvy na výši nájemného 4 000,- Kč měsíčně. 
Navrhované řešení bylo jednohlasně doporučeno.                                                                                                
- RNDr. Bryja informoval o stavu žádosti o Strukturální fond.                                                       
-  prof. Zima informoval o stávající situaci s rozpočtem AV ČR. 28.května se koná schůze 
vedení Akademie věd s řediteli a předsedy Vědeckých rad ústavů týkající se této záležitosti. 
Náš ústav bude zastoupen oběma reprezentanty.                                                                          
- Ing. Jurajda upozornil na problémy oddělení  související s rekonstrukcí budovy na Květné.                       
- prof. Zima zmínil nabídku projektu SoMoPro s možností zvát zahraniční vědce na 
pracoviště. 

5. Dodatek                                                                                                                          
Počátkem května 2009 Rada ÚBO projednala per rollam dopis předsedy AVČR č. 8 z dubna 
2009 (rekonstrukce komisí AVČR), a navrhla a schválila kandidaturu Ing. Pavla Jurajdy, Dr., 
do Ekonomické rady AVČR.                                   

Zapsala : Jitka Novotná                                                                                                      
Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. 
 

V Brně dne 18.května 2009 


