
Zápis 

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

konaného v Brně dne 30.8.2013 

 

 

Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): J. Bryja, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, M. 

Macholán, M. Reichard 

 

 

Omluveni: J. Zima, V. Bejček, M. Gelnar  

 

Jednání zahájil a řídil předseda Rady pracoviště J. Bryja. 

 

Projednáno: 

 

 

1.          Ověřování zápisu z minulého zasedání a shrnutí hlasování per rollam 

      Předseda Rady shrnul zápis z minulého zasedání. Od minulého zasedání Rady pracoviště 

proběhlo pět  hlasování per rollam : 

- 18.4.2013 Schvalování návrhů investic 

- 24.4.2013 Schvalování výsledků konkurzní komise pro program podpory 

perspektivních lidských zdrojů 

- 13.5.2013 Schvalování projektů Centra excelence 

- 24.7.2013 Záměr nákupu užitkového automobilu 

- 26.8.2013 Schvalování projektů KONTAKT II a INGO II 

 

Usnesení č. 7/2013 : Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per 

rollam bez výhrad. 

 

 

2.         Plán stavebních investic 

 

Ředitel ústavu předložil návrh plánu stavebních investic k realizaci do konce roku 2013 a 

následně výhled na roky 2014 a 2015.  

 

Rada pracoviště doporučuje realizovat investici na Mohelském mlýně dle předložené varianty 

č. I, tj. v rozsahu rekonstrukce střechy hospodářské budovy.  

 

Ředitel ani Rada pracoviště nedoporučuje k realizaci investici dostavby podkroví v areálu 

detašovaného pracoviště Valtice vzhledem k obdržené výzvě k vydání majetku ze dne 

24.7.2013. Vzhledem k této nejistotě nebyla doporučena ani příprava této stavební akce. Prof. 

Hubálek vyjádřil své znepokojení a uvedl, že obdržená výzva k vydání majetku a především 

důsledky s tímto spojené mohou mít výrazný negativní vliv na další existenci pracoviště 

Valtice.  

 

Rada pracoviště schvaluje zahájení přípravy podkladů ke stavební investici výstavby chovů ve 

Studenci. Doc. Bryja vysvětlil důležitost a jedinečnost chovů na tomto pracovišti. Ředitel 

ústavu navrhuje jmenovat pracovní skupinu pro výstavbu budovy, která bude zodpovědná za 



tvorbu prvotních návrhů stavby a především za definici požadavků na tuto stavbu, které se 

promítnou do projektu stavby. 

 

 

Usnesení č. 8/2013 : Rada pracoviště schvaluje stavební investici na Mohelském mlýně a 

přípravu projektu pro výstavbu nových chovů ve Studenci. 

 

 

3.         Strategie rozvoje AV ČR 

 

Doc. Bryja představil základní teze Strategie rozvoje AV ČR předložené prof. Drahošem a 

tato byla členy Rady prodiskutována.  Dále doc. Bryja požádal členy Rady pracoviště o 

aktivní účast na tvorbě programu výzkumné činnosti. 

 

 

4.         Různé 

 

Doc. Bryja upozornil na nově vypisované kolo Programu podpory perspektivních lidských 

zdrojů. Schvalování kandidátů radou pracoviště proběhne v polovině září 2013 formou per 

rollam. 

 

Předseda rady navrhuje na příštím jednání Rady řešit koncepci interních evaluací pro roky 

2014-2016. 

 

Na podnět Doc. Bryji byly prodiskutovány www stránky ústavu. Ředitel ústavu zajistí 

základní návrh stránek (tak aby v nich byla zahrnuta i propojenost s databází ASEP a 

vyhledávání fulltextů publikací pracovníků ústavu) a rozešle je členům Rady k rámcovému 

schválení.  

 

Doc. Bryja představil rámcově návrhy 2 nových projektů, které zamýšlí pracoviště Studenec 

podat v rámci připravované výzvy z Norských fondů. 

 

Rada pracoviště schvaluje prodej terénního automobilu Nissan za cenu minimálně stanovenou 

posudkem znalcem.  

 

M. Reichard upozornil na neplatné akreditační číslo chovatelského zařízení pro projekty 

pokusů. 

 

 

 

V Brně dne  06.09.2013 

 

Zapsala: P. Bártová 

Ověřil: J. Bryja 


