
ZÁPIS Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ RADY ÚSTAVU BIOLOGIE OBRATLOVCŮ AV ČR V.V.I., VE 
STUDENCI,  KONANÉ 20. ČERVNA 2008  

 
 
Přítomni: J. Bryja, J. Gaisler,  M. Homolka, M. Honza, Z. Hubálek, M. Macholán, 
J. Zima, L. Glosová 
Hosté: A. Horák, L. Mrňová, J. Piálek  
Omluveni: P. Jurajda, Z. Řehák  
 
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady 
 
Bez připomínek 
 
2. Elektronické diskuse a schvalování Radou pracoviště od poslední schůze Rady  
 
- v období od 21. 3. do 28. 3. 2008 proběhlo projednání a schválení Výroční zprávy ÚBO AV 
ČR za rok 2007. Hlasovalo 9 členů Rady, doc. RNDr. Z. Řehák navrhuje drobné úpravy, 8 
členů (J. Bryja, J. Gaisler, M. Homolka, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, M. Macholán, J. 
Zima) se vyslovilo pro přijetí Výroční zprávy ÚBO, a ta byla 28. 3. 2008 Radou pracoviště 
schválena. Následně byla tato VZ ÚBO AV ČR, v.v.i. za rok 2007 schválena také Dozorčí 
radou ÚBO na jednání 7. 5. 2008 a poté odeslána na příslušná místa dle Hromadného dopisu 
č. 7 předsedy AV ČR. 
 
- v období od 21. 4. do 22. 4. 2008 projednala RP udělení plného mandátu vedoucímu 
redaktorovi časopisu Folia Zoologica k jednání s nakladatelstvím Francis and Taylor o možné 
spolupráci. Sedm členů RP se vyjádřilo kladně a souhlasí s tím, aby vedoucí redaktor zahájil 
jednání. 
 
3. OP VVpI: návrh Regionálního centra výzkumu 
 
J. Piálek seznámil přítomné členy Rady pracoviště s Operačním programem vědy a výzkumu 
pro Inovace a vysvětlil důvody, které je vedou k podání žádosti, dále pak prezentoval cíle, 
výstupy, výsledky a stavební plány projektu. Následně byla zahájeny diskuse členů RP, ze 
které vyplynuly připomínky k projektu. Vedoucí oddělení OPB J. Piálek byl požádán, aby 
dále pracoval na projektu a přihlédl k připomínkám RP a vedení ústavu (viz příloha k zápisu). 
 
4. Volba předsedy AV ČR a Akademické rady 
 
Členové RP se dohodli, že v 1. polovině září bude svoláno shromáždění vědeckých 
pracovníků ohledně posouzení návrhů kandidátů na předsedu AV ČR. 
 
5. Žádost o stavební investici na rekonstrukci budovy Květná v roce 2009 
 
Ing. Horák podal podrobnější informace členům RP o rámcovém výhledu stavebních prací,   
o podání žádosti na realizaci akce velkého rozsahu opravy budovy Květná a objasnil důvody 
k nákupu nábytku před rekonstrukcí budovy Květná (zastaralý inventář, výhodná cenová 
nabídka, nejistota, zda se rekonstrukce Květné bude konat). RP vzala tuto informaci bez 
připomínek na vědomí. 
 



 
 
6. Různé 
 
- prof. Zima vyslovil poděkování M. Honzovi za vytvoření nových webových stránek ústavu 
 
- prof. Zima poblahopřál J. Bryjovi k udělení ceny O. Wichterleho 
 
- Prof. Zima informoval přítomné o poklesu impakt faktoru časopisu Folia Zoologica, o 
neúspěšném jednání s nakladatelstvím Francis and Taylor a pokračujícím jednání s ČZU 
 
- Dr. Reichard připravuje akreditaci chovu ryb, návrh byl odeslán předsedovi ústavní komise, 
prof. Tkadlecovi. V červnu 2008 bylo akreditováno uživatelské zařízení OMZ ve Valticích.  
 
- ceny nakladatelství Academia – s podporou RP navrhne prof. Zima knihu Příroda České 
republiky - průvodce faunou 
 
- do konce července podají členové RP návrhy na aktualizaci expertů na webových stránkách 
AV ČR 
 
- semináře o komercionalizaci vědy „Centrum ICAVI – propojení vědecko-výzkumné 
činnosti s privátním sektorem“ konaném 26. června 2008 v Praze se pracoviště aktivně 
nezúčastní 
 
- řešitelé grantů jsou zodpovědní za přípravu smluv se spoluřešiteli 
 
 
 
 
 
Zapsala: Glosová Lenka     Předseda Rady: Z. Hubálek 
 


