
Usnesení z 29. (61.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i. 

5/2016 

Zasedání se konalo dne 2. 11. 2016 v 10:00 
ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře, 10:00 

 
Přítomni:  Brzobohatý, Burketová, Honys, Lipavský, Nedělník, Spíchal, Strnad, Vágner, 

Valentová, Vaňková, Wimmer 
Omluveni: - 
Zapsala:  Plchová 
Přizváni:  Martinec, Malbeck  
 
Program jednání: 
 
1. Projednání zápisu a usnesení z 28. zasedání, přijetí programu R. Vaňková 
2. Informace o hlasování per rollam  H. Plchová  
3. Projednání a aktualizace příloh Mzdového předpisu M. Vágner  
4. Projednání pravidel pro hodnocení laboratoří R. Vaňková 
5. Informace o současném stavu vypořádávání se s rozhodnutím 

finančního úřadu týkajícím se skleníku CRH M. Vágner 

6. Projednání příprav SVP týkajícího se volby nových členů Rady M. Vágner 
7. Projednání příprav volby ředitele  R. Vaňková 
8. Informace o přihláškách do výběrového řízení na vedoucího Stanice 

šlechtění jabloní a vedoucího Laboratoře hormonálních regulací u 
rostlin 

M. Vágner 

9. Různé  
 
 
1.1. Rada projednala přílohy Mzdového předpisu a aktualizovala je (11/0/0). 
 
2.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se současné situace plateb za 

neuznané náklady a penále na skleník Centra strukturní a funkční genomiky 
v Olomouci. Rada doporučila řediteli ÚEB učinit všechny nezbytné právní kroky 
k dosažení snížení či prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a následného 
penále.   

3.1. Rada projednala harmonogram volby členů Rady instituce – do 20. listopadu budou 
shromážděny kandidatury, 5. prosince proběhnou volby v jednotlivých areálech. Rada 
schválila aktualizaci volebního řádu Rady (11/0/0). Rada schválila rovněž aktualizaci 
přílohy Volebního řádu Rady s tím, že se doplní č. místností voleb a případně datum 
začátku funkčního období nové Rady (11/0/0). Složení Mandátové a Volební komise 
bude vyřešeno per rollam. 

 
4.1. Rada vyhlásila výběrové řízení na funkci ředitele ÚEB v období 1. 6. 2017 – 31. 5. 

2022. Stanovila požadavky a schválila znění inzerátu vyhlášení tohoto výběrového 
řízení (11/0/0). Tento inzerát bude uveřejněn na webu ústavu, v Akademickém 
bulletinu a v MF Dnes s celostátní působností. 

 
5.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o přihláškách do výběrového řízení na 

vedoucího Stanice šlechtění jabloní a vedoucího Laboratoře hormonálních regulací u 
rostlin. 

 



6.1.  Rada souhlasí s vložením zisku za rok 2015 do rezervního fondu (11/0/0). 
 
7.1. Příští zasedání Rady se bude konat v první polovině prosince 2016, pokud nevznikne 

potřeba sejít se dříve.  
 
 
 
Počet příloh: 0 
Zapsala: H. Plchová 
Za správnost: R. Vaňková 
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