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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ÚŽFG AV ČR, v. v. i.
17. 10. 2012, 10:00 hod., Praha – Krč
Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 14. 6. 2012
Zápis byl jednohlasně schválen přítomnými členy Rady ÚŽFG.
Prof. Ráb předal vedení zasedání místopředsedovi rady RNDr. Šolcovi, na jehož žádost bylo toto
setkání svoláno.
2. Projednání Směrnice pro určení kompetencí a účtování v projektu ExAM
Ing. Kubelka seznámil přítomné s důvody, proč musela být tato směrnice vypracována a
zodpověděl dotazy přítomných členů Rady.
Centrum PIGMOD bude organizační složkou ústavu, ředitel Centra bude podřízen řediteli ústavu
(vzhledem k požadavkům Ministerstva školství ČR to nemůže být jedna a tatáž osoba) a bude na
úrovni zástupce ředitele ústavu, přičemž tyto dvě funkce se nevylučují.
Současně bude v této souvislosti nutné změnit Organizační řád ÚŽFG tak, aby byl v souladu
s předloženou směrnicí.
Dále byl řešen vztah mezi dozorčí radou ústavu a dozorčí radou Centra. Ing. Kubelka uvedl, že
Technický anex ExAM byl změněn v tom smyslu, že dozorčí radu Centra jmenuje dozorčí rada
ústavu, a tudíž dozorčí rada Centra je dozorčí radě ústavu podřízena. Členem dozorčí rady
Centra je i ředitel ÚŽFG.
Rada instituce schvaluje Směrnici pro určení kompetencí a účtování v projektu ExAM s tím, že
vedení ÚŽFG ukládá zapracování změn v organizačním řádu nejpozději do konce roku 2012,
tak, aby byl v souladu s touto Směrnicí. Tyto změny budou následně schváleny Radou per
rollam. Ve Směrnici byly dále schváleny tyto úpravy:
-

Bod II.: Centrum PIGMOD je organizační součástí ÚŽFG….

-

Management, bod 1) …Své návrhy předkládá řediteli ÚŽFG ke schválení pracovně právních
vztahů.
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-

Management, bod 1) … podepisuje smlouvy s dodavateli v realizační fázi projektu do výše
1000 tis. Kč (smlouvy nad 1000 tis. Kč podepisuje ředitel Centra společně s ředitelem
ústavu)

-

Management, bod 2) Aplikační manager je podřízen řediteli Centra a je odpovědný za
komunikaci a tvorbu smluv s aplikační sférou.

Uvedené změny ve směrnici zajistí Ing. Kubelka.

2. Patenty
Rada by měla rozhodovat o spolupodílení se ústavu na poplatcích za patenty. V současnosti se
jedná o patent Dr. Kovářové s nadnárodní farmaceutickou firmou, podrobnější informace budou
členům Rady rozeslány.
3. Diskuze nad koncepcí ÚŽFG
RNDr. Šolc uvedl, že vzhledem ke konkurenci v oboru je nutné zabývat se koncepcí ÚŽFG do
dalších let tak, aby ústav obstál. Nyní je v jednání nástup Ing. Vacíka, který se zabývá excelentní
genomikou savců, a mohla by tak být vytvořena nová perspektivní laboratoř. Je třeba najít
postup, jak zajistit získávání kvalitních vědců a jak úzce spolupracovat s vysokými školami.
Přechází do dalšího jednání.

Konec jednání: 11:20
Předpokládaný termín příštího jednání: bude dohodnut
Zapsala: Jana Zásmětová
Přílohy:
1.
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Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
předseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

RNDr. Petr Šolc, PhD.
místopředseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.
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