
Zápis 

ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR‚ v.v.i.  

konaného v Brně dne 1. dubna 2011 

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

Jednání zahájil a řídil předseda Rady. 

 
1. Hodnocení vědecké činnosti ÚBO AV ČR, v.v.i. za léta 2005 - 2009  
Ředitel ústavu seznámil přítomné s výsledky Hodnocení vědecké činnosti ÚBO AV ČR, 
v.v.i. za léta 2005 – 2009.  Nebyly vzneseny žádné námitky, RI a vedení ústavu proto plně 
akceptuje výsledek hodnocení ÚBO AV ČR, v.v.i. za léta 2005 – 2009. 
Prof. Zima přítomné seznámil s následným průběhem hodnocení ústavů.  

 
2. Výroční zpráva ÚBO AV ČR, v.v.i. 2010 

Rada ústavu schválila vědeckou část výroční zprávy s připomínkami (v části anotací 
výsledků) a žádá ředitele ústavu, aby po doplnění rozeslal zprávu per rollam. Po obdržení 
Zprávy auditora o ověření účetní uzávěrky bude rovněž tato zpráva rozeslána členům Rady 
k projednání per rollam. 

 
3. Rozpočet ÚBO AV ČR, v.v.i. 2010  
    Vedoucí THS Ing. A. Horák představil a komentoval Rozpočet ÚBO AV ČR, v.v.i. na rok        
    2011, seznámil s čerpáním rozpočtu za rok 2010, a to za celý ústav i za část režie ústavu,     
    který byl po diskusi Radou ÚBO jednohlasně schválen. Rada ústavu konstatuje, že     
    institucionální dotace není dostatečná na provoz ústavu. Na základě tohoto konstatování    
    předseda rady pošle upozornění na Ekonomický odbor KAV ČR.  
    Rozpočet sociálního fondu ÚBO na rok 2011 a jeho čerpání v roce 2010 byl rovněž      
    jednohlasně schválen. 
 
4. Rozdělení financí FRM pro rok 2011  
   Vedoucí THS Ing. Horák seznámil RI s čerpáním Fondu rozvoje majetku v roce 2010 a s    
    rozdělením financí na rok 2011. Rada ústavu jednohlasně schvaluje. 
 
5. Různé 
- předseda RI shrnul jednání per rollam. Ve dnech 14.1.-18.1.2011 proběhla diskuze    
  k návrhu Výroční zprávy ústavu za rok 2010 a stanovení pořadí anotací. Dne 24.1.2011    
  proběhla  diskuze per rollam k návrhu projektu „EDENext“ 7. RP. 
- ředitel ústavu seznámil přítomné s nominací na cenu Otto Wichterleho. Všichni souhlasí s   
  oběma kandidáty (Dr. Petr Procházka a Dr. Natálie Martínková). 
- doc. J. Bryja upozornil na zápis z jednání Rady pro popularizaci vědy týkající se    
   Popularizace získaných vědeckých výsledků. 
- doc. J. Bryja navrhuje na webových stránkách jasně oddělit kmenové pracovníky od      
   „grantových“ z důvodu evaluace. 
- dne 1.4.2011 byly předsedou RI rozeslány vedoucím oddělení a členům RI materiály k  
   internímu hodnocení ÚBO za léta 2008-2010 k připomínkování. 



- ředitel ústavu informoval členy Rady o končící smlouvě firmě Amaprint na provoz mlýna  
  Mohelno. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásil jeden zájemce. 
  Rada instituce bere na vědomí. 
- ředitel ústavu informoval o průběhu jednání týkajícího se pozemku pod zahradním   
  domečkem. 
- doc. J. Bryja informoval Radu o možnostech a současném stavu podávání projektů  
   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
                                                                                                                                                                              
- předseda RI připomněl, že bude probíhat schvalování návrhů projektů pro GAČR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 4. dubna 2011  
 
Zapsala: Jitka Novotná 
Schválil : prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. 
 


