Zápis
ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
konaného v Brně dne 19. prosince 2011
Přítomni: J. Bryja, J. Gaisler, M. Homolka, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, Z. Řehák,
J. Zima
Omluven: M. Macholán
Host:
P. Bártová
Jednání zahájil a řídil předseda Rady instituce (RI), prof. Z. Hubálek.
1. Předseda RI shrnul zápis z minulého zasedání a jednání per rollam, k nimž nebyly připomínky.
2. Předseda RI přednesl zprávu o činnosti Rady ÚBO AV ČR, v.v.i. v letech 2007 – 2011. Členové
Rady přijali zprávu bez připomínek, bylo však doporučeno zařadit do ní ještě spolupráci Rady při
přípravě hodnocení ÚBO.
3. Ředitel ústavu doc. Honza informoval členy rady o průběhu příprav na volbu RI v novém volebním
období, která se uskuteční na Shromáždění výzkumných pracovníků ÚBO dne 3. ledna 2012.
Seznámil přítomné s nominovanými kandidáty, jak interními (8), tak i externími (5). Požádal vedoucí
oddělení o dodání seznamů výzkumných pracovníků s právem volit.
Prof. J. Zima navrhuje do budoucna uskutečnit drobné změny ve volebním řádu RI. Zmínil také
následnou volbu interního člena ústavu do Dozorčí rady ÚBO v příštím roce.
4. Vedoucí THS Ing. P. Bártová seznámila členy RI s čerpáním rozpočtu ústavu v roce 2011.
V souvislosti s režijními náklady seznámila přítomné s počty zaměstnanců.
Informovala o změnách v rozpočtu na příští rok a plánem na rok 2012 (FRM, stavební investice) a
zodpověděla dotazy členů rady.
5. Vedoucí THS také informovala přítomné členy RI o novele Zákoníku práce se zaměřením na změny
v uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
od 1.1.2012.
6. Na podkladě návrhu předloženého vědeckým tajemníkem doc. J. Bryjou byla zahájena diskuse o
koncepci rozvoje ÚBO AVČR. Diskuse bude pokračovat v nově volené Radě ÚBO v příštím roce.
7. Delegáti Akademického sněmu informovali o usnesení XXXIX. zasedání Akademického sněmu
AV ČR, které schvaluje rozpočet na rok 2012 a hodnocení ústavů.
8. Různé
- ředitel ústavu doc. M. Honza zmínil průběh přijetí pracovníka Ing. Šálka
- prof. J. Zima informoval o plánované schůzce s novým rektorem MU prof. Bekem
- ředitel ústavu doc. M. Honza seznámil přítomné s interní normou 4/2011 – Statut ceny
předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací. Rada instituce odsouhlasila navrhnout na toto ocenění doc. K. Hudce.

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

