
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTAVU BIOLOGIE OBRATLOVCŮ, KONANÉ 25. ÚNORA 2008,  
které bylo v první části (body 1 a 2) rozšířeno o vedoucí oddělení 

 
 
Přítomni: J. Bryja, M. Čapek, J. Gaisler, K. Halačka,  M. Homolka, M. Honza, A. Horák, Z. 
Hubálek, P. Jurajda, P. Koubek, J. Piálek, H. Slabáková, J. Zima, L. Glosová 
Omluveni: Z. Řehák, M. Macholán 
 
 
1. Hospodaření ústavu a rozpočet na rok 2008 
 
Ing. Horák předložil Radě ústavu rozpočet na rok 2008 a podal podrobnější vysvětlení 
k jednotlivým položkám. Rada ústavu rozpočet v předložené podobě jednohlasně schválila. 
Byly projednány výsledky čerpání rozpočtu roku 2007. Vedoucí oddělení byli vyzváni, aby 
připravili a předložili návrhy na čerpání prostředků z Fondu rozvoje majetku (rozdělené na 
neinvestiční a investiční) do 7. 3. 2008. Ing. Horák dále informoval přítomné o záměrech 
v oblasti stavebních investic a údržby. Členové Rady ústavu doporučují co nejdříve realizovat 
generální opravu budovy ÚBO AV ČR, v.v.i.,  Květná 8. Ing. Horák  podal podrobné 
vysvětlení o čerpání Sociálního fondu. Rada ústavu návrh rozpočtu SF schválila jednohlasně.  
 
2. Aktuální informace z ekonomické a provozní oblasti 
 
Ing. Horák požádal vedoucí oddělení, aby do 7. 3. 2008 vyplnili tabulky pro kategorizaci 
prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tabulku pro vyhodnocení rizik pro 
používání ochranných prostředků. Sdělil také, že 12. 3. 2008 navštíví s požárním technikem 
Valtice a 14. 3. 2008 Studenec. Dále upozornil ved. oddělení, aby všechno zboží, které lze, 
objednávali u firem, které poskytují náhradní plnění. Rada pracoviště po krátké debatě 
odhlasovala jednohlasně Pracovní řád (s připomínkami).  
 
3. Příprava na průběžné hodnocení Výzkumného záměru 
 
Prof. Zima upozornil, že tento rok proběhne pololetní hodnocení Výzkumného záměru a 
podal stručně hodnocení VZ za ÚBO AV ČR, v.v.i. Podklady pro hodnocení budou rozeslány 
vedoucím oddělení, kteří se do 28. 2. 2008 vyjádří k jejich úplnosti a správnosti. 
 
4. Elektronické diskuse a schvalování Rady pracoviště 
 
- Od 11. 12. 2007 do 7. 1. 2008 proběhla diskuse o Pracovním řádu. 
 
- Od 8. 1. do 11. 1. proběhla volba anotací (nejlepší výsledky ústavu za uplynulé období) 
k Výroční zprávě ÚBO AV ČR, v.v.i. 
 
- Ve dnech 22. a 23.1. proběhla diskuse o problematice „Východiska Reformy systému 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR“. 
 
- Od 25.1. do 1.2.2007 proběhla elektronická diskuse členů rady k návrhu Smlouvy o sdružení 
jihomoravských pracovišť AV ČR a žádosti o prodloužení výzkumného záměru do roku 2011. 
Oba dokumenty vzala Rada na vědomí a po drobných formálních úpravách v textu žádosti o 
prodloužení výzkumného záměru s nimi souhlasí. 
 



5. Různé 
 
- Prof. Zima informoval o možnosti žádat o projekty ve strukturálních fondech EU. 
 
- Vedoucí Ichtyologického oddělení byl požádán o úklid vybavení IO na Mohelnu. 
 
- Jednotlivá čísla Folia zoologica se budou předávat jen kmenovým zaměstnancům, 
s minimálním úvazkem 0,5. 
 
- Dr. Honza rozešle vedoucím oddělení návrh webových stránek k vyjádření. 
 
- P. Koubek informoval RP o tom, že při další schůzce navštíví Dozorčí rada Valtice, 
Studenec, Mohelno a Kameničky. 
 
- Prof. Zima vyjádřil přání o pořádání většího počtu ústavních seminářů. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Glosová Lenka     Předseda Rady: Z. Hubálek 
 
 


