Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
(ÚEB)
IČ:

61389030

Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2007

Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 16.6.2008
Radou pracoviště schválena dne:

25.6.2008

V Praze dne 26.6.2008
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i., Českou zemědělskou univerzitou a Asociací výzkumných organizací).
Přípravné práce pro návrh výstavby nové budovy v Praze 6 – Lysolajích (cílem je
přesun pracovníků ÚEB z pracoviště Pernikářka a Karlovka do jednoho areálu
s hlavní budovou ÚEB v Lysolajích a tím snížení počtu pražských (detašovaných)
pracovišť ÚEB z pěti na tři; v současnosti je připravována architektonická studie).
Vydání příkazů ředitelky (inventarizace, škodní komise, likvidační komise, platba
ústavní kartou) a směrnice ÚEB (o zahraničních cestách a pobytech).
Součinnost při kontrolách (Kontrolní odbor Kanceláře AV ČR; Finanční úřad pro
Prahu 6, oddělení dotací; Pražská správa sociálního zabezpečení; Grantová
agentura České republiky, kontrolní sekce; Krajská hygienická stanice
olomouckého kraje; kontrola odstranění závad ve spisové a skartační službě,
Archiv AV ČR; kontrola dodržování zákona č. 78/2004 o GMO na pracovišti
v Olomouci-Holici).
Organizační práce, součinnost a podpora při konstrukci ústavních elektronických
databází řešených projektů, podaných grantů, a publikací.
Součinnost při přípravě popularizačních aktivit v ÚEB a jejich podpora (Týden
vědy a techniky a Dny otevřených dveří 2007 a příprava pro 2008, organizace
soutěže „Rostlina s příběhem“ při Týdnu vědy a techniky 2008, prezentace ÚEB
v časopisu Vesmír, atd.).
Příprava pro rekonstrukci webových stránek ÚEB.
Průběžná agenda, organizační a personální práce.

Rada pracoviště:
V roce 2007 Rada ÚEB zasedala celkem devětkrát: poprvé v den svého zvolení, tj.
19. ledna, pak 20. února, 5. března, 2. dubna, 18. června, 17. července, 10. září, 26.
října a 4. prosince. Usnesení z jednání Rady jsou pravidelně zveřejňována na webu
ÚEB na adrese: http://www.ueb.cas.cz/cz/organizacni_schema.htm .
Z náplně práce Rady ÚEB v roce 2007 je níže shrnuto to nejpodstatnější.
Rada:
•

zvolila svého předsedu a místopředsedu, jmenovala tajemnici Rady

•

vypsala výběrové řízení na funkci ředitele ÚEB a schválila komisi pro výběr
ředitele ÚEB, rozhodnutí komise pak Rada doporučila

•

schvalovala Výroční zprávu ústavu za rok 2006

•

projednala a schválila Jednací řád Rady

•

projednala a schválila Organizační řád ÚEB

•

stanovila pravidla pro rozdělování investičních prostředků

•

projednala a schválila rozdělení finančních prostředků na investice a velkou
údržbu na rok 2007, aktuálně je doplňovala a kontrolovala jejich čerpání

•

připravila, projednala a schválila Mzdový předpis ÚEB, v závěru roku 2007 pak
aktualizovala jeho přílohy na rok 2008

•

průběžně posuzovala návrhy projektů do soutěží GAČR, GAAVČR, grantových
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Zápis
z 50. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 30. září 2008

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR V. Pačes.
I.

Ověření zápisu ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. září
2008
Zápis byl ověřen bez připomínek.

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních
otázkách AV ČR

V. Pačes informoval o závěrech 42. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR.
Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 42. zasedání předsednictva AR ze dne 23. září 2008.
III.

Návrh na svolání, program a zabezpečení XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Návrh uvedl V. Pačes. V diskusi bylo dohodnuto, že bude ještě upraven časový harmonogram voleb členů Akademické rady a Vědecké rady AV ČR a bude
zároveň uváženo vydání mimořádného čísla Akademického bulletinu k této volbě.
Akademická rada
1.

v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XXXIII. zasedání Akademického
sněmu AV ČR (páté zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006–2010)
na úterý 16. prosince 2008 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu
a navrhuje mu tento program:
1.

Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu

2.

Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXII. zasedání Akademického sněmu – V. Pačes (písemný materiál rozesílán s pozvánkou)

VIII. Nakládání s nemovitým majetkem
1)

Nakládání s nemovitým majetkem I.
Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada
1.

souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku
parc. č. 1984/4 v katastrálním území České Budějovice 2, za podmínky
předchozího souhlasu dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.,

2.

ukládá R. Vlčkovi, aby informoval F. Sehnala, ředitele Biologického centra
AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí,

3.

pověřuje R. Vlčka, aby připravil po uzavření smlouvy schvalovací doložky
zřizovatele ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

2)

Nakládání s nemovitým majetkem II.
Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada
1.

souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na směnu nemovitostí v oblasti usedlosti Pernikářka, v Praze 6, mezi Střediskem společných činností AV ČR,
v. v. i., a Městskou částí Praha 6 dle předloženého návrhu,

2.

pověřuje R. Vlčka, aby na směnné smlouvě jménem Akademické rady vyjádřil podpisem souhlas s jejím uzavřením,

3.

souhlasí s předloženým záměrem dalšího užívání nemovitostí na Pernikářce
a nakládání s nimi, který je obsažen v Memorandu mezi Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., Ústavem experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i., a Multiprojekt Group a. s.

3)

Nakládání s nemovitým majetkem III.

Materiál uvedl R. Vlček. V diskusi bylo doporučeno sjednotit v předloženém
materiálu označování bytových jednotek č. C14 a D14.
Akademická rada
1.

souhlasí se směnou rodinného domku Na Usedlosti 10, k. ú. Braník, včetně
dvou pozemků za 2 nové byty a uděluje předchozí souhlas k uzavření
smlouvy o budoucí směnné smlouvě,

2.

ukládá R. Vlčkovi, aby předložil Akademické radě k odsouhlasení návrh
směnné smlouvy.
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Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
(ÚEB)

IČ: 61389030
Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 ‐ Lysolaje

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2011

Dozorčí radou pracoviště projednána dne:

21. června 2012

Radou pracoviště schválena dne:

12. června 2012

V Praze dne 6. června 2012
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• Další činnosti v souvislosti s výstavbou Budovy 2: dokončení prodeje objektů na
Pernikářce.
• Organizační práce v souvislosti s přestěhováním pracovníků ÚEB z objektu Pernikářka do
areálu Lysolaje (dokončeno k 30. dubnu 2011), přípravné práce pro stěhování pracovníků
z dalších pražských pracovišť.
• Součinnost při řešení projektu „Modernizace vybavení pro výzkum rostlin jako zdroje
zdravotnicky využitelných látek“ realizovaného v rámci Operačního programu Praha
Konkurenceschopnost.
• Vydání směrnic (Směrnice č. 1/2011 o realizaci práv duševního a průmyslového
vlastnictví; Směrnice č. 2/2011 o autoprovozu; Směrnice č. 3/2011 o používání
mobilních telefonů; Směrnice č. 4/2011 o hlášení publikací (Pravidla pro hlášení o
pracech publikovaných pracovníky ÚEB); Dodatek č. 3 Směrnice č. 1/2010 o metodice
vykazování skutečných nepřímých nákladů (Full Cost) a rozhodnutí (Rozhodnutí o
cestovních náhradách).
• Podpora popularizačních aktivit v ÚEB a součinnost při jejich přípravě (Týden vědy a
techniky a Dny otevřených dveří 2011 a příprava pro 2012, apod.);
• Jednání s odborovou organizací, zejména o Kolektivní smlouvě.
• Průběžná agenda, organizační a personální práce.
• Součinnost při kontrolách:
o
kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Svaz odborových organizací, 13.
června 2011.
o
kontrola k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové
kázně při použití peněžních prostředků poskytnutých podle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. 92, vydaného dne 16. dubna 2009 na zabezpečení realizace
individuálního projektu CZ 0135 „Monitoring chloru v lesním ekosystému‐jeho
koloběh a účinky“ financovaného v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska ‐
Finanční úřad pro Prahu 1, 7. listopadu 2011.

RADA PRACOVIŠTĚ:
V roce 2011 Rada ÚEB pracovala ve svém původním složení bez personálních změn.
Schůze Rady ÚEB se v roce 2011 konala celkem šestkrát, mimo schůze členové Rady řešili
množství agendy per rollam a také připravovali podklady pro jednání Rady. Z náplně práce
Rady ÚEB v roce 2011 je níže shrnuto to nejpodstatnější:
Rada:
• dvoufázově projednala a schvalovala Výroční zprávu ústavu za rok 2010 (nejprve v lednu
2011 její vědeckou část, posléze v červnu 2011 doplněnou i o ekonomické ukazatele a
zprávu auditora),
• projednala a schválila Rozpočet ÚEB na rok 2011 a průběžně se vracela k jeho čerpání,
rozpočet v průběhu roku korigovala,
• projednala a schválila rozdělení finančních prostředků na investice na rok 2011, aktuálně
toto rozdělení doplňovala a kontrolovala čerpání,
• projednala pravidla pro čerpání Sociálního fondu a schválila jeho rozpočet,
• přijala změnu metodiky výpočtu full‐cost režií pro jednotlivá pracoviště,
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•
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•
•

přijala stimulační opatření zvýhodňující řešitele projektů, které uspěly v soutěži,
projednala a částečně upravila stanovisko vedení ÚEB k hodnocení útvarů ÚEB AV ČR,
podílela se na následných negociačních jednáních s představiteli Akademické rady AV ČR,
podílela se na provedení každoročního vnitřního hodnocení Laboratoří ÚEB,
podílela se na řešení ekonomické situace a personální koncepce ústavních redakcí
mezinárodních vědeckých časopisů (Biologia Plantarum a Photosynthetica),
projednala a schválila změnu Organizačního řádu ÚEB v souvislosti se vznikem C.R. Haná,
aktualizovala Mzdový předpis ÚEB, v závěru roku 2011 pak aktualizovala jeho přílohy na
rok 2012,
průběžně posuzovala návrhy projektů do soutěží GAČR, grantových agentur MŠMT, MŽP,
MZe, MZ, MPO, mezinárodních projektů a dalších,
projednala a schválila záměry ÚEB v programu VaVpI,
doporučila provedení mimořádných atestací všech vědeckých pracovníků a schválila
složení Atestační komise,
připravila Volební shromáždění výzkumných pracovníků ÚEB, které v listopadu 2011
zvolilo členy Rady ÚEB pro druhé funkční období Rady (2012 až 2017).

Usnesení z jednání Rady jsou pravidelně zveřejňována na webu ÚEB na adrese:
http://www.ueb.cas.cz/cs/rada/usneseni, z těchto webových stránek je také možné získat
detailní představu o rozsahu práce Rady ÚEB.

DOZORČÍ RADA:
DR zasedala během roku 2011 dvakrát, 10. zasedání se konalo 1. června a 11.
zasedání proběhlo 12. prosince.
Na zasedáních DR projednávala a brala na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•

projednala a schválila zprávu o činnosti DR ÚEB za rok 2010,
souhlasila s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚEB AV ČR, v. v. i., za rok 2010 dle
předloženého návrhu,
projednala rozpočet a jeho čerpání na rok 2011, přehled přístrojových investic ÚEB AV
ČR, v. v. i. a předpokládaný rozpočet na rok 2012,
projednala kupní smlouvu na pozemky mezi ÚEB AV ČR, v. v. i. a firmou Multiprojekt –
Hanspaulka a.s. – schváleno,
projednala nájemní smlouvu mezi ÚEB AV ČR, v. v. i. a firmou Multiprojekt – Hanspaulka
a.s. – schváleno,
projednala žádost o finanční prostředky z fondu OPPK na nákup dvojdimenzionálního
plynového chromatografu s průletovým hmotnostním spektrometrem – schváleno,
sledovala průběh stavby nové budovy ÚEB v areálu Lysolaje.

Informace z vedení ústavu, přehled publikační činnosti a řešených projektů podávala
ředitelka ústavu Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Informace z Rady instituce podával její
předseda RNDr. Martin Vágner, CSc.
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DR projednala formou per rollam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

návrh kupní smlouvy mezi ÚEB AV ČR, v. v. i. a firmou AB Sciex s.r.o. na dodávku sestavy
hmotnostního hybridního spektrometru – schváleno,
návrh kupní smlouvy mezi ÚEB AV ČR, v. v. i. a firmou Scholler instrumens, s.r.o. na
dodávku sestavy fytotronových komor – schváleno,
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní na pozemky uzavřené 5. února 2009
mezi firmou Multiprojekt – Hanspaulka a.s. a Ústavem experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i. – schváleno,
záměr nakládání s vodovodními řady v areálu AV ČR v Praze 6 – Lysolajích – schváleno,
nájemní smlouvu na pozemek mezi Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i. a
Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. – schváleno,
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ
Distribuce, a. s., zastoupenou firmou ENPRO Energo s. r. o. a Ústavem experimentální
botaniky AV ČR, v. v. i. – schváleno (Haná),
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parcela č. 513/171 v k. ú. Lysolaje,
obec Praha, uzavřené dne 8. 12. 2010 mezi Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.
a Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. – schváleno,
soubor smluv mezi Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. a Ústavem
experimentální botaniky, v. v. i., zahrnující Smlouvu o pronájmu nebytových prostor –
neschváleno,
kupní smlouvu na budovy mezi ÚEB AV ČR, v. v. i. a firmou Multiprojekt – Hanspaulka
a.s. – schváleno,
žádost o finanční prostředky na nákup konfokálního mikroskopu s pořizovací cenou větší
než 8 mil. Kč včetně DPH – schváleno,
nájemní smlouvu na pozemek k umístění klimatizačních jednotek mezi Ústavem
chemických procesů AV ČR, v. v. i. a Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. –
schváleno.

Informace o změnách zřizovací listiny:

V roce 2011 k žádným změnám zřizovací listiny nedošlo.

III.

Hodnocení hlavní činnosti:

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. se zabývá základním, cíleným a aplikovaným
výzkumem v oblastech genetiky, fyziologie a rostlinných biotechnologií a v roce 2011 řešil
výzkumný záměr s názvem Mechanismy regulace růstu a vývoje rostlin na úrovni buněk,
orgánů a celých organismů: fyziologické, genetické a molekulárně biologické základy
(AV0Z50380511, 2005‐2011). V oblasti genetiky rostlin je práce ústavu zaměřena na vývoj
metod třídění chromozómů a mapování velkých rostlinných genomů, na určení umístění a
funkce některých genů na chromozómech a na poznání mechanismu(ů) poškození a reparace
DNA. V oblasti fyziologie rostlin se věnujeme objasňování základních mechanismů regulace
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ÚOCHB AV ČR, v. v. i.
IČ: 61388963
Sídlo: Flemingovo nám. 2, 16610 Praha 6

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2007

Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 25. 6. 2008
Radou pracoviště schválena dne: 26. 6. 2008

V Praze dne 18. 6. 2008

-1-

I.

Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
či o jejich změnách
a) Výchozí složení orgánů pracoviště
Pověřen vedením od 1. 1. 2007: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
Ředitel pracoviště: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
jmenován s účinností od : 1. 6. 2007
Rada pracoviště zvolena dne 11. 1. 2007 ve složení:
předseda: Havlas Zdeněk, RNDr., DrSc., ÚOCHB AVČR, v.v.i.
místopředseda: Kraus Tomáš, Mgr., PhD., ÚOCHB AVČR, v.v.i.
členové: Holý Antonín, Prof., DrSc., Dr. h.c. mult., ÚOCHB AVČR, v.v.i.
Moravcová Jitka, Prof., CSc., VŠCHT Praha
Sychrová Hana, RNDr., DrSc., FGÚ AVČR, v.v.i.
Hodačová Jana, Ing., CSc., VŠCHT Praha
Valterová Irena, Doc., CSc. , ÚOCHB AVČR, v.v.i.
Konvalinka Jan, Doc., CSc., ÚOCHB AVČR, v.v.i.
Buděšínský Miloš, RNDr., CSc., ÚOCHB AVČR, v.v.i.

Dozorčí rada jmenována dne 17. 4. 2007 ve složení:
předseda: Rákosník Jiří, RNDr., CSc., Akademická rada AVČR
místopředseda: Šaman David, Ing., CSc., ÚOCHB AVČR, v.v.i.
členové: Illnerová Helena, Prof., DrSc., Vědecká rada AVČR
Drahoš Jiří, Prof., DrSc., Akademická rada AVČR
Chalupa Tomáš, Mgr., Městská část Praha 6
Šebek Pavel, Ing., CSc., Zentiva, a.s.
Šebo Peter, Ing., CSc., ÚMG AVČR, v.v.i.

-2-

Rada projednala a schválila návrh zásad hodnocení výkonnosti pracovníků i týmů
vždy za poslední tři roky (v roce 2007 za rok, v roce 2008 za dva roky); návrh
vychází z metodiky Rady pro vědu a výzkum.
9. zasedání – 4. prosince 2007
Rada schválila Volební řád a po široké diskusi i upravený záměr vedení
založení společnosti zajišťující optimální „technolgy transfer“.

na

Radou schválené důležité dokumenty jsou součástí Vnitřních směrnic
ÚOCHB AVČR, v.v.i.
Dozorčí rada:
V r. 2007se uskutečnila 2 jednání Dozorčí rady (DR) ústavu.
1. zasedání – 6. června 2007
Přítomni (dle prezenční listiny v abecedním pořadí bez titulů): Drahoš J., Illnerová
H., Rákosník J., Šaman D., Šebek P., Šebo P.
Omluveni: Chalupa T.
Hosté: Havlas Z. (ředitel ústavu), Petschová B. (zástupkyně ředitele pro věci
ekonomické)
Nejdůležitější projednávané body:
•

projednání a schválení Jednacího řádu DR

•

seznámení se základními fakty týkajícími se ÚOCHB – základní právní
dokumenty související s přechodem organizace na VVI, přehled hospodaření
za rok 2006, vnitřní mzdový předpis

2. zasedání – 14. prosince 2007
Přítomni (dle prezenční listiny v abecedním pořadí bez titulů): Drahoš J., Chalupa
T., Illnerová H., Rákosník J., Šaman D., Šebek P., Šebo P.
Hosté: Havlas Z. (ředitel ústavu), Petschová B. (zástupkyně ředitele pro věci
ekonomické), Fusek M. a Johnson S. (firma LSC)
Nejdůležitější projednávané body:
•

představení úmyslu ÚOCHB vytvořit společnost IOCB Technology Transfer,
s.r.o., DR si vyžádala další materiály s tím, že konečné stanovisko bude
přijato na některém z příštích zasedání DR v roce 2008.

•

DR vyslovila předchozí souhlas s prodejem nemovitosti v areálu Perníkářka
v Praze 6 Středisku společných činností AVČR, v.v.i..

•

DR vyslovila předchozí souhlas se záměrem odstoupit od vymáhání
pohledávky za zaniklou firmou Polytechna.

•

DR vyslovila předchozí souhlas s nákupem přístroje
hmotnostního spektrometru s jednotkovým rozlišením.

•

DR vyslovila předchozí souhlas s prodloužením smlouvy o provozování
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