
Usnesení z 6. (98.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i. 

6/2022 

Zasedání se konalo dne 12. 12. 2022 v 10:00 
ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře B1  

Přítomni (dle abecedy, bez titulů): Bartoš, Burketová, Fischer, Honys, Janda, Martinec, 
Novák, Petrášek, Smýkal, Strnad, Vágner,  

Distanční on-line účast:  
Omluveni: Nedělník 
  

 
1. Rada schválila navržený program na zasedání 6/2000. Rada schválila i znění zápisu 

a usnesení ze zasedání 5/2022 z 23. září 2022. 
 
2. Rada v per rollam hlasování v období mezi 97. a 98. schůzí (od 23. září 2022) 

schválila jeden projekt GAČR – NCN (Kamil Růžička).  
 

3. Rada vyslechla informaci předsedy Rady a vedoucího Izotopové laboratoře o situaci 
v Izotopové laboratoři. Z důvodu neuspokojivých výsledků Rada doporučuje řediteli 
Izotopovou laboratoř zrušit. 

 
4. Rada vyslechla presentaci Radka Černého o činnosti Stanice šlechtění jabloní. 

Členové rady následně per rollam zařadí Stanici šlechtění jabloní do pořadí 
hodnocení laboratoří pro výpočet příplatků na rok 2023. 

 
5. Předseda Rady Martin Vágner rezignoval k 31. prosinci 2022 na post předsedy Rady. 

Ve volbě nového předsedy ze dvou kandidátů zvítězila Lenka Burketová, na druhém 
místě se umístil Jan Bartoš. Lenka Burketová se tak od 1. ledna 2023 stává 
předsedkyní Rady ÚEB, Jan Bartoš zůstává místopředsedou Rady ÚEB.  

 
6. Rada prodiskutovala a schválila návrh zvýšení tarifních mezd.  
 
7. Rada upravila a schválila přílohy Mzdového předpisu ÚEB na rok 2023. 
 
8. Rada prodiskutovala a schválila Směrnici o práci z domova. 
 
 9. Rada prodiskutovala a schválila Směrnici o poskytování informací. 
 
10. Rada vyslechla informaci ředitele ústavu o konečném návrhu na složení 

Mezinárodního poradního sboru. Rada schválila pětičlenný sbor v tomto složení: 
 

• Eva Benková – ISTA, Klosterneuburg, Austria 

• Stanislav Kopřiva – Cologne Biocenter, Germany 
• Kirsten Leiss – Wageningen University & Research, The Netherlands 

• Moritz Nowack – Ghent University, Belgium 

• Robbie Waugh – University of Dundee, UK 

 
11. Rada schválila návrh projektu JAK „Centrum civilizačních chorob“, ve kterém ÚEB 

figuruje jako spolunavrhovatel (Jiří Pospíšil). V případě projektu JAK, ve kterém je 
ÚEB navrhovatelem (Jaroslav Doležel), Rada schvaluje celkové rozdělení financí 
mezi zúčastněné instituce. Rada dále požaduje snížení poměru osobních nákladů 
k celkovým nákladům, a to tak, že osobní náklady seniorních pracovníků, klíčových 
pracovníků a excelentních pracovníků se sníží o 5 %. 



 
12. Rada rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. Částka 261 823,41 

Kč je rozdělena následovně: do Rezervního fondu 13 100 Kč, do FRM pak 
248 723,41 Kč.  

 
13.  Rada projednala čerpání investičních peněz z vlastních zdrojů za rok 2022 a schválila 

ho. 
 
14. Rada prodiskutovala principy vnitřní grantové podpory pro juniorní neúspěšné 

žadatele o granty GAČR.  
 


