
Zápis ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 
konaného v Brně dne 20 .listopadu 2009 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Jednání zahájil a řídil předseda Rady 
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 
    Předseda RI informoval přítomné o doplňovací volbě členů Vědecké rady AV ČR, která          
    proběhne na XXXV. zasedání Akademického sněmu dne 15. prosince 2009. 
    Ostatní body zápisu bez připomínek. 
 
2. Jednání per rollam v uplynulém období
    - ve dnech 10.-13.11.2009 proběhlo jednání per rollam ohledně schvalování grantů a    
     projektů Radou pracoviště. Tohoto elektronického jednání se zúčastnilo 8 z 9 členů rady.  
     Výsledek jednání viz bod 5.  

- dne 11.-12.11.2009 proběhlo další jednání per rollam. RI projednávala návrh na investiční 
přístroje.  
Jednání se zúčastnilo všech 9 členů rady, 2 členové nehlasovali (střet zájmů), 1 člen se 
vyjádřil až po termínu. 

  Navrženy byly následující přístroje či sestavy v tomto pořadí: 
   1)  Autokláv Tuttnauer, OMZ: 520 kKč 
   2)  Systém pro měření bazálního metabolizmu (SMBM), OPB: 555 kKč 
   3)  Hlubokomrazící box Sanyo (HMB), OPB: 332 kKč 
     
3. Rozpočet ÚBO AV ČR, v.v.i. na rok 2010
    Ředitel ústavu informoval přítomné o rozpočtu na příští rok a o způsobu, jak byl navržen s                         
    ohledem na nezbytnost úsporných opatření. Členové rady rozpočet schválili hlasováním:  
    pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
    Profesor Zima navrhl odsouhlasit hlasováním dočasné neobsazování uvolněných       
    pracovních míst. 
    Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2. 
     
4. Reorganizace struktury ÚBO 

Na minulém jednání RI podal ředitel ústavu členům rady návrh na sloučení dvou oddělení 
ústavu (ekologie ryb, a ichtyologického) z důvodu nesystematičnosti.  
V diskusi se ing. Jurajda vyjádřil k personálním změnám, které by nastaly sloučením 
oddělení; prof. Zima navrhl oddělení sloučit nejen formálně; Mgr. et Mgr. Bryja navrhuje 
rozdělení oddělení na skupiny; prof. Macholán navrhuje diskusi o směru vývoje oddělení. 
Výsledky hlasování o tom, zda rada souhlasí se sloučením OER a IO: 
pro 7, proti 0, zdrželi se 2. 
Rada navrhuje vyzvat zájemce o pozici vedoucího nově vzniklého oddělení k předložení 
představ o chodu a fungování oddělení, a ponechává na řediteli ÚBO zvážení konkrétního 
organizačního řešení a postupu 

 
 
 
 



5. Projednávání návrhů výzkumných projektů 
    Ředitel ústavu navrhuje změnit stávající praxi ve schvalování grantových projektů. Po    
    následné debatě rada jednohlasně odsouhlasila tento návrh: navrhovatelé 10 dní před    
    termínem daným grantovou agenturou odešlou elektronicky návrh v plné dokumentaci 
řediteli ústavu a předsedovi RI. 

    Předseda rady doporučil řediteli ústavu vydat odpovídající směrnici adresovanou všem    
    potenciálním navrhovatelům grantových projektů na ÚBO. 
 
6. Různé 
    - proběhla diskuse o využití molekulární laboratoře na Květné 
    - předseda RI zmínil konání atestací 7. prosince 2009  
    - předseda RI připomněl setkání s předsedou AV ČR 25. listopadu na BFÚ AV ČR, v.v.i.  
       v Brně 

- Mgr. et Mgr. J. Bryja zmínil jednání v aule PřF MU dne 3. prosince 2009  
- Mgr. et Mgr. J. Bryja informoval o podaných projektech ze strukturálních fondů 
- ředitel ústavu informoval o průběhu auditu účetních dokladů 
- Doc. Honza upozornil na nutnost schválení Výroční zprávy 
- v 1. polovině prosince je plánováno Shromáždění pracovníků, termín bude upřesněn 
- Ing. Jurajda navrhuje zřídit tzv. kolegium ředitele složené z vedoucích oddělení a      
  interních členů  RI . Členové rady souhlasí. 
- předseda rady navrhuje a členové odsouhlasili další zasedání RI v lednu příštího roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Novotná 
Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. 
 
V Brně dne 23. listopadu 2009  


