Usnesení ze 12. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i.
3/2008

Zasedání se konalo dne 25. června 2008 od 10:00 v čítárně ÚEB - Rozvojová 263,
v Praze - Lysolajích.

1.

Kontrola zápisu z minulé schůze ukázala, že nesplněno zůstává:
a) některá z přidělených čísel úkolů Rozpisu dosud nejsou zavedena do
VERSA - toto bylo uloženo již v usnesení 09 (bod 6), termín splnění byl k 1.1
2008!
b) Rada před jednáním nedostala jakékoli písemné materiály týkající se
průběžného čerpání Rozpisu (bod 6 usnesení 11), kvalifikovaného odhadu
vybraných režií ze zahraničních úkolů, měsíčních přehledů spotřeby elektrické
energie a plynu v areálech a typického denního průběhu odběru elektrické
energie pro pracovní a volný den (bod 6 usnesení 11), a přehled financí
uložených ve fondech (bod 10 usnesení 11).

2.

Rada v období mezi 11. a 12. schůzí schválila per rollam návrhy sedmi
projektů (5 x agentura NAZV (MZe), 3x spolupráce Kontakt (MŠMT).

3.

Rada schválila Výroční zprávu ÚEB s opravami, týkajícími se spolupráce mezi
ústavy a přesných názvů DSP programů. Rada vyslechla informaci o průběhu
a výsledcích auditu.

4.

Předseda Rady informoval o přípravě materiálů pro hodnocení laboratoří a
vztahujících se problémech. Dále seznámil Radu s výsledky hodnocení
laboratoří, tj. součtem pořadí jednotlivých laboratoří.

5.

Rada doporučila, aby dílčí hodnocení jednotlivých vedoucích laboratoří byla
považována za důvěrná a nerozšiřoval se dále okruh osob, které mají
k tomuto hodnocení přístup.

6.

Rada se rozhodla zabývat výhradně dokončením hodnocení do konkrétního
rozdělení institucionálních osobních příplatků. Systémové změny hodnocení,
možná zlepšení systému a připomínky a návrhy vedoucích laboratoří bude
Rada řešit až na dalším zasedání.

7.

Předseda Rady shrnul několik způsobů, jak by bylo možné provést rozdělení
osobních institucionálních příplatků na základě hodnocení, a nakonec
přednesl konkrétní návrh na jejich rozdělení. Rada možnosti prodiskutovala.
Návrh předsedy poté upřesnila a posléze schválila.

8.

Rada pověřila předsedu, aby matematicky definoval způsob rozdělení
příplatků u schváleného návrhu (příloha 1 usnesení).

9.

V souvislosti se zavedením diferencovaných institucionálních příplatků podle
kvality laboratoře Rada změnila přílohu 4 Mzdového předpisu ÚEB. Text nové
přílohy, platné od 1. července 2008, je v příloze 2 tohoto usnesení.

10.

J. Doležel Radu informoval o opakování výběrového řízení na pořízení
sekvenátoru.

11.

Ředitelka ÚEB shrnula situaci týkající se zajištění stravování pro
zaměstnance. S navrženým řešením, tedy pronájmem přípravny firmě DORA
Gastro, vyslovila Rada souhlas.

11.

Ředitelka ÚEB informovala o aktuálním stavu přípravy stavby budovy
nahrazující objekty na Karlovce a Pernikářce. Na objekt, situovaný do areálu
Lysolaje, byla zhotovena zadávací studie. V nejbližších dnech bude podán ke
zřizovateli „Záměr“ realizovat tuto akci jako „stavbu velkého rozsahu“. Rada
tento záměr podpořila.

12.

Byl aktualizován rámcový výhled přestavby jídelny v Lysolajích v rámci akce
malého rozsahu. I tento výhled Rada podpořila.

13.

Ředitelka ÚEB seznámila Radu se záměrem uspořádat mezinárodní kongres
Auxins and Cytokinins in Plant Development v Praze, v červenci roku 2009.

14.

ÚEB podpořil návrh na udělení medaile University Palackého prof. Thomasi
Schmüllingovi.

15.

Ředitelka ÚEB informovala o hromadném dopise předsedy Akademie věd č.
11/2008, týkajícím se přípravy volby předsedy Akademie. Rada pověřila
ředitelku jednáním o společném kandidátovi.

16.

Rada diskutovala o přípravě smlouvy mezi ÚEB a UP o prostorách a úhradě
nákladů za provoz společného pracoviště. Rada doporučila doplnit smlouvu o
přílohy a znovu diskutovat nejasné body.

17.

Vedoucí THS podal rámcovou informaci o čerpání Rozpisu 2008.

18.

Vedoucí THS informoval, že požadované spotřeby energií a denní profily
spotřeby dosud nebyly zjištěny.

19.

Vedoucí THS uvedl částky, které aktuálně jsou uloženy ve Fondu účelově
určených prostředků, Sociálním fondu, Rezervním fondu a Fondu rozvoje
majetku.

20.

L. Kohout podal informaci o podávání nových patentových přihlášek.

Zapsal a za správnost: RNDr. Martin Vágner, CSc.

Příloha 1 zápisu a usnesení 12. zasedání Rady ÚEB:
EVALUACE LABORATOŘÍ, ROZDĚLENÍ INSTITUCIONÁLNÍCH PŘÍPLATKŮ
Matematicky:
S = celková měsíční suma určená na institucionální osobní příplatky po odečtení
příplatků vedoucích laboratoří, příplatků pracovníků THS a dalších pracovníků,
kteří nespadají pod laboratoře
a = konstanta daná lineární rovnicí, je rovna − 2/225
b = konstanta daná lineární rovnicí, je rovna 707/225
xnnn = součet pořadí konkrétní laboratoře
dnnn = počet úvazků konkrétní laboratoře s odečtením úvazku vedoucího laboratoře
S = [(axANG + b) . dANG] + [(axBIN + b) . dBIN] + [(axBUR + b) . dBUR] ..... pro všechny
laboratoře

(koeficient, který se násobí základní výměra příplatku)
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Výsledky hodnocení:
vedoucí laboratoře

Strnad
Zažímalová
Žárský
Doležel
Wilhelmová
Holík
Cvikrová
Čeřovská
Vaněk
Juříček
Burketová
Honys
Binarová
Štorchová
Martinec
Angelis
Malbeck

název laboratoře
Laboratoř růstových regulátorů
Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Laboratoř buněčné biologie
Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie
Laboratoř stresové fyziologie
Izotopová laboratoř
Laboratoř biologicky aktivních látek
Laboratoř virologie
Laboratoř rostlinných biotechnologií
Laboratoř interakce rostlin a patogenů
Laboratoř patofyziologie rostlin
Laboratoř biologie pylu
Laboratoř buněčného cyklu a cytoskeletu rostlin
Laboratoř reprodukce rostlin
Laboratoř přenosu signálů
Laboratoř pěstování molekul a reparace DNA
Laboratoř hmotnostní spektrometrie

součet
pořadí

32,5
35
46
52,5
95,5
110,5
112,5
139,5
139,5
146,5
150,5
150,5
181,5
206,5
218
239
průměr

koeficient

2,8533
2,8311
2,7333
2,6755
2,2933
2,1600
2,1422
1,9022
1,9022
1,8400
1,8044
1,8044
1,5288
1,3066
1,2044
1,0177
2,0000

Příloha 2 zápisu a usnesení 12. zasedání Rady ÚEB:

PŘÍLOHA 4 Mzdového předpisu ÚEB na rok 2008

Pravidla pro rozdělování osobních příplatků
V roce 2008 budou osobní příplatky rozděleny následovně:
1. ředitelka celkovou sumu finančních prostředků určených na mzdy rozdělí na
části nutné k pokrytí tarifní složky mzdy, osobní příplatky, příplatky za vedení
a výkon funkce, odměny a náhrady mzdy.
2. ředitelka sumu určenou na osobní příplatky dále rozpočítá na
a) část, určenou na osobní příplatky přímých podřízených, a
b) část, kterou postoupí k rozdělení vedoucím laboratoří a vedoucímu
THS.
3. vedoucí laboratoří vypracují návrh rozdělení přidělených osobních příplatků
mezi podřízené ve své laboratoři. Návrh postoupí ke schválení ředitelce.
4. suma finančních prostředků, určená k rozdělení vedoucími laboratoří a
vedoucím THS mezi podřízené, bude rozdělena mezi laboratoře tak, aby
odrážela velikost laboratoře (počty, zařazení a úvazky zaměstnanců).
5. výše příplatků z institucionálních zdrojů na laboratoř bude diferencovaná podle
Hodnocení laboratoří 2005-2007.
6. stanovení výše osobních příplatků z institucionálních zdrojů pro konkrétní
laboratoř bude provedeno podle pravidel přijatých na 12. zasedání Rady ÚEB
(25. června 2008).
7. příplatky rozdělené podle bodu 5 a 6 této přílohy platí od 1. července 2008.

