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       Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) – je přítomno 10 členů z 11, Rada je tedy usnášení schopná.  

Předseda Rady prof. Ráb uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání gratulací Dr. Hejnarovi 
k udělení ceny Praemium Academiae. 

 

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 5. 6. 2018 

Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

2. Schválení jednání per rollam od posledního zasedání, tj. od 5. 6. 2018 

21. 6. 2018 – projednání návrhů projektů AZV 

9. 7. 2018 – schválení rozdělení zisku a určení auditora pro účetní závěrku 2018 

23. 7. 2018 - projednání návrhu projektu Dr. Šolce 

25. 7. 2018 – schválení nového Volebního řádu 

22. 8. 2018 – schválení Směrnice pro výdej obědů 

6. 9. 2018 – projednání návrhu projektu Dr. Vodičky 

24. 9. 2018 - projednání návrhů PPLZ 

4. 10. 2018 – projednání návrhu projektu prof. Motlíka 

18. 10. 2018 – projednání návrhu projektu Mgr. Baxy 

Usnesení: Rada schválila všechny body projednávané per rollam od minulého zasedání. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 
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3. Prezentace nové laboratoře Mgr. Pavla Krejčího, PhD. 

Dr. Krejčí představil svou novou Laboratoř buněčné signalizace, která by měla být zřízena od 1. 1. 2019. 
Dr. Krejčí představil své současné výsledky a publikace, mezinárodní spolupráci, představil důvody, proč 
chtějí být součástí ÚŽFG a předpokládanou náplň své práce v Liběchově. Zřízení nové laboratoře bude 
dobrým argumentem pro podporu výstavby nové budovy akademických ústavů v Brně. 

Usnesení: Rada souhlasila a plně doporučila zřízení nové laboratoře. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

4. Interní grantová agentura 

Dr. Šušor představil svůj návrh na obnovu Interní grantové agentury, viz. příloha č. 2. Uvedl, kdo by mohl 
aplikovat, kdo by návrhy posuzoval a na co by mohly být použity finanční prostředky. Aby nedocházelo ke 
střetu zájmu, bylo by dobré, kdyby návrhy posuzovali externí hodnotitelé. Jednalo by se opravdu o 
excelentní návrhy perspektivních studentů a postdoktorandů, kteří nejsou řešitelé žádného vlastního 
grantu. Byly by vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 300 000 Kč. 

Usnesení: Rada schválila obnovení Interní grantové agentury a žádá vedení ústavu, aby dopracovalo 
detaily, které budou případně projednány per rollam a vyhlásilo soutěž. Externí členové Rady souhlasí 
s tím, že by podávané návrhy hodnotili. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace související se zajištěním hodnocení pracoviště AV ČR v roce 2018 
Institucionální peníze z Akademie se nedají poslat rovnou, ale musí se podat žádost. Ústav má možnost 
žádat o 200 tis. Kč na administrativní zajištění hodnocení pracoviště.  

Usnesení: Rada vzala na vědomí podání žádosti. Ředitel se bude informovat o detailních podmínkách. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

6. Externí (mezinárodní) poradní sbor pracoviště 
Dr. Kubelka informoval o Směrnici o podpoře mezinárodních poradních sborů, ke které mají být 
momentálně zasílány připomínky. V budoucnu by bylo jistě dobré zřídit takový sbor i na našem ústavu, 
tento rok je to zatím nerealizovatelné. 

Usnesení: Rada schválila záměr tento poradní sbor zřídit a zároveň vzala na vědomí, že tak ještě nebude 
z časových důvodů učiněno letos. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

7. Schválení finální verze koncepce pracoviště 

Dr. Vodička zpracoval finální verzi koncepce pracoviště na roky 2018-2022, viz. příloha č. 3. V této 
souvislosti bylo zmíněno, že je nutné, aby byla na publikacích uváděna afiliace ústavu i u pracovníků 
s částečným úvazkem. 

Usnesení: Rada schválila finální verzi Strategii výzkumné činnosti na příštích pět let a pověřila ředitele, aby 
zajistil uvádění afiliace ÚŽFG na publikacích. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
8. Úprava atestačních kritérií 

Na základě dopisu Dr. Šolce byla projednána další úprava atestačních kritérií. V minulém roce byla 
schválena změna v podobě vyřazení semestrálních cyklů a výuky na VŠ z tabulky atestačních kritérií. Dr. 
Šolc navrhuje, aby body za výuku byly vráceny a zároveň byla u tohoto bodu poznámka: „Badatelská a 
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výzkumná činnost pracovníka je jeho hlavní pracovní náplní, pedagogická činnost je žádoucí doplňující 
aktivita, která však nemůže nahradit absenci či nízkou aktivitu badatelské a výzkumné činnosti“. Atestační 
komise bude vyžadovat průkazné vykázání pedagogické činnosti. 

Usnesení: Rada schválila změnu atestačních kritérií a pověřuje dr. Kopečného, aby tuto změnu zajistil. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
9. Návrh na rozdělení finančních prostředků laboratořím 

Dr. Kubelka informoval o tom, že přichází období, kdy se bude hodnotící období pro rozdělení výkonnostní 
složky prostředků pro laboratoře překlápět na výsledky z let 2012-2018. Nyní je potřeba stanovit případná 
nová kritéria, která budou zahrnovat i poměr výkonnostní složky. Dr. Vodička navrhl pro rozdělení fixní 
části prostředků zavést váženou velikost laboratoře. Dr. Kubelka preferoval hodnocení 100% na základě 
výkonnosti. Probíhala diskuze ohledně kritérií rozdělení financí, členové Rady se shodli na přidělení fixní 
částky při vzniku nové laboratoře. Dr. Hejnar uvedl, jak funguje přidělování financí skupinám na jejich 
ústavu. Ředitel navrhl, aby se LAPA přesunula do kategorie střední laboratoře. Byl také projednán návrh 
ponechat částku 1 mil. Kč (nebo 5% z přiděleného rozpočtu) k dispozici řediteli pracoviště. Tato částka 
může být využita např. jako dotace na vznik nové laboratoře. 

Usnesení: Rada schválila zachování systému 30% výkonnostní složky pro rok 2019 a ředitele pověřila 
vypracováním dokumentu, ve kterém bude počítáno s novou laboratoří Dr. Krejčího a s výkonností na 
základě výsledků z let 2012-2018. Tento dokument by měl být projednán per rollam a schválen do konce 
roku 2018. Do budoucna by měl být vypracován doplněný návrh rozdělení financí, řešící přechod laboratoří 
mezi kategoriemi (v současnosti malá, střední, velká laboratoř) a vznik/zánik laboratoří. Tento návrh bude 
projednán na některém z příštích zasedání Rady ÚŽFG.  

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

10. Různé  
Elektronické informační zdroje 
 
Financování elektronických zdrojů (konsorcium Czech ELib) bude probíhat zčásti z finančních prostředků 
OP VVV. Bude uspořádána přednáška týkající se aktuálního přístupu k elektronickým zdrojům. 

Usnesení: Rada vzala na vědomí.  

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
Cena Dr. Matouška 

Bude vybrán jeden excelentní výsledek ústavu, který obdrží tuto cenu, je určena pouze pro zaměstnance 
ústavu, Rada by měla vybrat vítěze. Cena by měla být vyhlášena na konci tohoto roku. 

Usnesení: Rada vzala na vědomí. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

Vysazení lípy 

Ředitel navrhuje Shromáždění vědeckých pracovníků při příležitosti 100. výročí republiky spojené 
s vysazením lípy v liběchovském areálu ÚŽFG.  

 

Konec jednání: 12:30 hod. 

Předpokládaný termín příštího jednání: únor 2019 
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Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Pravidla pro Interní grantovou agenturu 

3. Koncepční záměr a strategie výzkumné činnosti ÚŽFG na roky 2018-2022 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová 

 

          

              Liběchov, 16. 11. 2018                            prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. 

                     předseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i. 

 

Mgr. Petr Vodička, Ph.D. 

           místopředseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.   

   

 


