
Usnesení z 19. (81.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i. 

1/2020 
 

Zasedání se konalo dne 5. února 2020 v 10:00 
ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře 

 
Přítomni:  Bartoš, Lipavský, Moravec, Motyka, Vágner, Vaňková 
Omluveni: Brzobohatý, Martinec, Nedělník, Strnad, Valentová 
Zapsala: Plchová 
Přizváni: Novák 
 
Program jednání: 

 
1. Projednání zápisu a usnesení z 80. zasedání, přijetí programu Vaňková 
2. Informace o hlasování per rollam  Plchová 
3. Informace o stavu rozpočtu za rok 2019 Vágner 
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020 Vágner 
5. Rozpočtový výhled na roky 2021/2022 Vágner 
6. Informace o hodnocení Vágner 
7. Přehled výše výdělků v jednotlivých kategoriích Vágner 
8. Informace o stavebních aktivitách Vágner 
9. Informace o aktuálním stavu investic Vágner 
10. Vize ÚEB Vaňková 
11. Různé   

 
1.1. Rada vyslechla zprávu Martina Vágnera o předběžném (zatím neauditovaném) stavu 

rozpočtu za rok 2019. Rada vzala informace na vědomí. 
 

2.1. Rada vyslechla návrh Martina Vágnera na rozpočet ÚEB na rok 2020. Rada rozpočet 
projednala a schválila (6/0/0).  

 
3.1. Rada vyslechla zprávu Martina Vágnera týkající se rozpočtového výhledu na roky 

2021/2022. Rada vzala informace na vědomí.  
 
4.1.  Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se hodnocení. Rada vzala tyto 

informace na vědomí.  
 
5.1. Rada vyslechla návrh Radky Vaňkové týkající se vize ÚEB. Rada o návrhu jednala s tím, 

že se k němu vrátí při dalším zasedání. Návrh bude zaslán všem členům, kteří do něj mají 
do příštího zasedání napsat svoje připomínky. 

 
6.1. Rada jednala o aktuální situaci časopisu Biologia Plantarum a o vypsání výběrového řízení 

na šéfredaktora. Rada vzala na vědomí informaci, že toto řízení bude v nejbližší době 
vypsáno.  

 
7.1. Rada projednala návrh odborů na zvýšení tarifů. Rada souhlasí s navýšením tarifů a žádá, 

aby byla vyvinuta iniciativa k navýšení institucionální dotace. Pokud by navýšení tarifních 
mezd bylo realizováno ze stávajícího rozpočtu ústavu, nutně by došlo pouze k přesunu 
nadtarifních složek mzdy do tarifů (odměny za publikace, příplatky z hodnocení laboratoří a 
refundace). Toto řešení Rada odmítla jako demotivující.  

 
8.1. Koncem ledna skončilo 1. kolo Nadačního fondu Dr. Tupého – bylo podáno 6 návrhů 

projektů. Financovány budou pravděpodobně 1 až 2 nejkvalitnější. 
 
9.1. Příští zasedání Rady se bude konat koncem dubna 2020, pokud nevznikne potřeba svolat 

zasedání dříve.  
 



Počet příloh: 0 
Zapsala: H. Plchová 
Za správnost: R. Vaňková 
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