Usnesení ze 13. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i.
4/2008

Zasedání se konalo dne 3. října 2008 od 10:00 v čítárně ÚEB - Rozvojová 263,
v Praze - Lysolajích.
1.

Všechny body zápisu z minulé schůze byly splněny nebo byly znovu
projednávány v dnešním programu.

2.

Rada v období mezi 12. a 13. schůzí schválila per rollam návrhy šesti projektů
pro MŠMT v programu Kontakt a COST. Dále Rada s výhradami schválila dva
projekty OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (Strnad a Fellner). Výhrady se
týkaly pozdního a neúplného zaslání materiálů.

3.

Rada pověřila svého předsedu, aby neprodleně formuloval zpřísněná pravidla
pro předkládání navrhovaných projektů Radě a o těchto pravidlech informoval
potenciální řešitele projektů.

4.

Rada schválila projekt v programu CONICET akademické spolupráce mezi AV
ČR a Argentinou (dr. Vaněk).

5.

Rada aktualizovala plán čerpání investic z dotace na rok 2008. Z
institucionální dotace na investice ve výši 9 585 tis. Kč je velká většina investic
již zaúčtována, z původního schváleného rozpisu zbývá realizovat ještě čtyři
investice. Většinu investic se podařilo pořídit za nižší částku než bylo
schváleno.

6.

Rada rozdělila dosud nerozdělenou rezervu, navýšenou o úspory při realizaci
investic, ve výši 663 tis. Kč takto: z rezervy bude v roce 2008 zakoupen
výrobník ledové tříště (havárie, Karlovka) za 58 tis. Kč, a dataprojektor, který
bude zakoupen v rámci náhradního plnění (125 tis. Kč, čítárna Lysolaje).
K dočerpání přídělu byla vybrána investice plánovaná na rok 2009 HPLC –
1200 fluorescenční detektor (487 tis. Kč, předkladatel Martinec, Lysolaje).

6.

Na rok 2009 bylo shromážděno celkem 14 požadavků na přístroje (investice)
v celkové ceně přesahující 17 074 tis. Kč.

7.

Rada souhlasila se zařazením sestavy 2D-HPLC/MS/MS (6 340 tis. Kč,
předkladatel Dobrev, Lysolaje) do konkursu Akademie (velké investice nad 5
mil. Kč).

8.

Do soutěže o přístroje pod 5 mil. Kč Rada vybrala tři investice v pořadí: 1)
GC/MS/MS systém Varian (2 777 tis. Kč, předkladatel Matucha, Krč), 2)
traktor John Deer 2520 (600 tis. Kč, předkladatel Tupý, Střížovice) a 3)
luminometr Turner Designs 538 tis. Kč, předkladatel Moravec, Karlovka).

9.

Ostatní požadované investice budou posuzovány až po jednání konkursní
komise pro dotace na nákladné přístroje v rámci II. vědní oblasti Akademie
věd a po stanovení výše institucionální dotace na investice v roce 2009.

10.

Vedoucí THS podal rámcovou informaci o čerpání rozpočtu ÚEB za měsíce
leden až srpen 2008. Rada vzala informaci na vědomí.

11.

Rada projednala rozpis institucionálních nákladů a jeho čerpání za měsíce
leden až srpen 2008. V příjmové části lze proti plánu čekat mírné navýšení
částky vybraných režií z projektů a nižší příjem za vrácenou DPH
z evropských projektů.

12.

Rada konstatovala, že institucionální mzdové náklady za sledované měsíce
roku 2008 odpovídají schválenému plánu.

13.

Rada navýšila režie areálů (příloha 1).

14.

Rada opakovala svou námitku z minulých zasedání, že čerpání za energie,
vyjádřené zaúčtovanými položkami ve sledovaném období, dává jen velmi
přibližnou představu o celkové spotřebě za rok.

15.

Rada v minulých zasedáních požadovala předložení reálně spotřeby
elektrické energie, plynu a vody po areálech, a průběhu denní spotřeby
elektrické energie v typický pracovní a volný den. Toto zůstává nesplněno,
s výjimkou požadovaného grafu denní spotřeby elektrické energie pro jeden
pracovní den v Lysolajích tyto materiály nedostala. Rada na předložení těchto
materiálů stále trvá, bez znalosti spotřeby v areálech a čase nelze učinit
efektivní úsporná opatření. Ředitelka ÚEB provede opatření ke splnění tohoto
úkolu.

16.

Rada rozdělila část rezervy ve velké údržbě (rozpis institucionálních
prostředků, ř. 1) takto: 250 tis. Kč je určeno na opravu části plotu areálu
v Čejeticích, 102 tis. Kč na rekonstrukci a dovybavení kultivační místnosti pro
hydroponické pěstování rostlin (Vaněk, Ruzyně), 30 tis. Kč na adaptaci
místnosti na laboratoř (Holík, Krč).

17.

Předseda Rady zjistí další případné drobné požadavky vedoucích areálů na
velkou údržbu. Tyto budou následně projednány per rollam.

18.

Ředitelka ÚEB informovala o problémech s přípravou smlouvy o financování
společného pracoviště s UP Olomouc. Rada sdílí výhrady k návrhu smlouvy a
pověřuje vedení k dalšímu jednání se zástupci University Palackého
v Olomouci.

19.

Předseda Rady informoval o Shromáždění výzkumných pracovníků, které se
konalo 2. října 2008. Shromáždění zvolilo v doplňovací volbě svého zástupce
do Akademického sněmu na zbývající část funkčního období. Stal se jím prof.
Strnad. Shromáždění dále podpořilo kandidaturu prof. ing. Jiřího Drahoše,
DrSc. na funkci předsedy Akademie věd ČR.

20.

Ředitelka ÚEB informovala o hodnocení ústavu Komisí pro hodnocení
výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů
z oblasti věd o živé přírodě a chemických věd.

21.

Rada nedoporučila vyhovět žádosti dr. Fellnera snížit odvod režie v projektu
česko-americké spolupráce. Žádost nepokládá za dostatečně zdůvodněnou.
Rada navíc varuje, že takový nesystémový krok by mohl v budoucnu
znamenat výrazný propad příjmů z režií projektů.

22.

Ředitelka ÚEB informovala o výsledcích výběrového řízení na pozici
vedoucího THS ÚEB. Nová vedoucí, vybraná v konkurzu, nastupuje k 1.
prosinci 2008. Rada podporuje s tímto spojené organizační změny (příkaz
ředitelky č. 5/2008 o zrušení pracovní pozice „ekonom práce“). Rada znovu
pověřuje ředitelku, aby neprodleně zefektivnila chod THS.

23.

Rada schválila Atestační komisi na rok 2008, která bude pracovat ve složení:
předseda: Mgr. Tomáš Moravec, PhD. (ÚEB), interní členové: RNDr. David
Honys, PhD. (ÚEB), Ing. Klára Hoyerová, PhD. (ÚEB), RNDr. Martin Vágner,
CSc. (ÚEB), RNDr. Naděžda Wilhelmová, CSc. (ÚEB), externí členové: Mgr.
Jan Pačes, PhD. (ÚMG AV ČR), RNDr. Kateřina Schwarzerová, PhD. (PřF
UK) a RNDr. Olga Votrubová, CSc. (PřF UK).

24.

Předseda Rady informoval o postupu při uzavírání pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škody způsobené členy orgánů právnických osob. Došlo ke
schůzce vedení ÚEB se zástupci pojišťovny, kteří připraví konkrétní nabídku
pro ÚEB. Je předpoklad, že by pak pojistná smlouva mohla být podepsána.

25.

Termín příštího 15. zasedání Rady byl předběžně stanoven na 3. prosince
2008.

26.

Bod Hodnocení laboratoří, původně zařazený do programu jednání, byl
přesunut na příští zasedání. Předseda Rady předloží písemný materiál
shrnující námitky a návrhy vedoucích laboratoří a přehled problematických
míst hodnocení tak, jak je vidí zpracovatelé.

Zapsal a za správnost: RNDr. Martin Vágner, CSc.
Příloha 1 usnesení 13. zasedání Rady ÚEB:
Navýšení částek určených na režie areálů
úkol
801520
801200
801900
801100
801700
801800
801400
801300
801420
801600

areál
Čejetice
Karlovka
Krč
Lysolaje
Olomouc-Holice
Olomouc-Sokolovská
Pernikářka
Ruzyně
Střížovice
revize, servis, smlouvy

vedoucí areálu
Březinová
Synková
Holík
Vaňková
Strnad
Doležel
Tupý
Vaněk
Tupý
Březinová

původní částka
(tis. Kč)

upravená částka
(tis. Kč)

100
54
25
123
21
51
17
15
5
919

125
78
36
188
30
85
25
22
7
734

