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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ÚŽFG AV ČR, v. v. i.
5. 11. 2019, 10:30 hod., Praha - Krč

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) – je přítomno 9 členů z 11, Rada je tedy usnášení schopná.
Místopředseda Rady Mgr. Vodička uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání.

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 5. 6. 2019
Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek
pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

2. Schválení jednání per rollam od posledního zasedání, tj. od 5. 6. 2019
30. 9. 2019 – schválení auditorské firmy
25. 9. 2019 - projednání návrhu projektu Dr. Ellederové
23. 9. 2019 - projednání návrhů na PPLZ
12. 9. 2019 - projednání návrhu projektu Dr. Tylečkové
26. 8. 2019 – projednání návrhu projektu Dr. Nagyové
23. 7. 2019 - projednání návrhu projektu MŠMT Inter-Action Dr. Ellederové
1. 7. 2019 – projednání návrhů projektu Norských fondů
26. 6. 2019 – projednání návrhu projektu Dr. Šušora
21. 6. 2019 - projednání návrhů projektů AZV
19. 6. 2019 – návrh na rozdělení zisku
Usnesení: Jednání per rollam byla schválena bez připomínek
pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

3. Žádost prof. Macholána o přeřazení Laboratoře evoluční genetiky savců do kategorie „střední“ a s tím
související pravidla financování laboratoří
Prof. Macholán prezentoval činnost své laboratoře, řešené projekty, publikační činnost, popularizaci vědy,
výuku na VŠ, pořádané konference. Uvedl, že mají připravených 8 publikací k tisku. Probíhala diskuze nad
problémem sehnání kvalitních studentů. Zodpověděl dotaz na plány laboratoře do budoucna.
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Dr. Kubelka, uvedl, že v tomto případě se jedná o typickou malou laboratoř, jak výkonností, tak počtem
výzkumných pracovníků. Probíhala diskuze nad možností případného rozšiřování laboratoře. Dr.
Ellederová uvedla, že jí vadí, že laboratoř nemá v plánu další rozšiřování.
Dr. Kubelka uvedl, že Laboratoř se vyskytla v potížích, podle nových pravidel by neměla být přeřazena, ale
pomocí ředitelského fondu by jí mohlo být finančně pomoženo.
Dr. Krylov uvedl souvislost s přeřazením Laboratoře integrity DNA, která také nesplňovala výkonnostní
předpoklady, ale přeřazena byla v souvislosti s předpokládaným rozvojem. Tím, že LEGS přeřazena
nebude, tak se jí dává najevo, že se ani s žádným rozvojem nepočítá.
Proběhlo tajné hlasování, ve kterém se členové Rady měli vyjádřit, jestli souhlasí s přeřazením Laboratoře
evoluční genetiky savců do střední laboratoře.
Usnesení: Rada na základě tajného hlasování rozhodla o tom, že Laboratoř evoluční genetiky savců by
měla být přeřazena do kategorie střední laboratoř od začátku roku 2020, s tím, že podle nových pravidel
proběhne po třech letech hodnocení laboratoře.
pro: 7, proti: 2, zdrželi se: 0

V souvislosti s tímto bodem byl projednán i nový návrh na pravidla financování laboratoří, který byl
vypracován na základě rozhodnutí Rady instituce z minulého zasedání. Záměrem změny je lepší využití
mezd v rámci dané laboratoře, jejich snadnější kontroly i efektivní využití režijních prostředků.
Dr. Kubelka uvedl, že určitou finanční část si nechá pro jednotlivé případy, pro různá překlenovací období.
Dále zmínil bonifikaci laboratoře navýšením přidělených mzdových prostředků za vyprodukování
vynikajících publikací, v případě, kdy korespondenční autor bude mít jedinou afiliaci u ústavu. V případě,
že bude výborná publikace a nebude mít korespondenčního autora s výhradní afiliací, tak by laboratoř
dostala polovinu.
Laboratoře se od nynějška budou podle nových pravidel přeřazovat až při jejich pravidelném hodnocení.
Usnesení: Rada souhlasí s principem uvedených pravidel, budou provedeny ještě nějaké drobné změny a
finální verze bude odsouhlasena per rollam.

4. Advisory Board – návrhy členů
Na základě návrhů z minulého zasedání Rady byli osloveni a s účastí v Advisory Board IAPG souhlasili
následující odborníci: prof. Sandrine Humbert (neurovědy), prof. Jeremy Searle (evoluční biologie), prof.
Jammie Newbold (mikrobiologie), prof. Jeremy Green (vývojová biologie), prof. Hugh J. Clarke (McGill
University, vývojová biologie - embrya).
Dr. Hejnar uvedl, že na ÚMG je ISAB využíván zejména k vnitroustavní evaluaci, což se velmi osvědčilo.
ISAB je k posouzeni evaluovaných skupin vyzýván 1 x až 2 x ročně, členové jsou jednotlivě zváni k
přednáškám a na výroční konferenci UMG.
První zasedání by mělo proběhnout v první půlce příštího roku, ideálně při Dnech ÚŽFG, členové obdrží
oficiální jmenování a požadavky na jednání, podrobnosti budou projednány ještě na KŘ, finální verze
projde per rollam Radou.
Advisory Board by měla mít svého tajemníka.
Usnesení: Rada se usnesla, že navržení kandidáti by byli vhodní jakožto členové Advisory Board a pověřuje
ředitele jejich oficiálním jmenováním, podrobnosti budou projednány na Kolegiu ředitele.
pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0
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5. Různé
Vyhlášení IGA
Rada vzala na vědomí, že byla vyhlášena soutěž IGA pro příští rok a externí členové budou posuzovat
předkládané návrhy během ledna 2020.

Konec jednání: 13:00 hod.

Předpokládaný termín příštího jednání: bude dohodnut – v souvislosti se schválením rozpočtu na rok
2020

Přílohy:
1.

Prezenční listina

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová

Liběchov, 6. 11. 2019

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.
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