Usnesení ze 7. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i.
Zasedání se konalo dne 10. září 2007 od 10:00 v čítárně ÚEB v Lysolajích.
1.

Po souhlasu Rady se stálým zvaným hostem zasedání Rady bez hlasovacího
práva stal zástupce ředitelky ÚEB, dr. David Honys, PhD.

2.

Při kontrole zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno, že nesplněn zůstává
požadavek sladění rozpočtu ÚEB s rozpočtem sociálního fondu (vedení ústavu
ve spolupráci s předsedkyní odborů) a upřesnění požadavků sběrných
kontejnerů na třízený odpad pro jednotlivé areály (zajistí vedoucí areálů ve
spolupráci s THS).

3.

Rada posoudila stav čerpání rozpočtu ÚEB za měsíce 1-6/2007 a porovnala jej
s plánem. Konstatovala, že z přehledu dosavadního čerpání za první půlrok lze
obtížně odhadovat čerpání za celý rok. Čerpání mnoha položek je
nerovnoměrné v čase, odráží pouze zaúčtované položky, v některých
případech navíc nejde výhradně o spotřebu za první pololetí. Rada doporučila,
aby položka příspěvky na obědy (ř. 10) byla rozúčtována v dohodnutém
poměru mezi ústavní financování a sociální fond, a to zpětně již od počátku
roku 2007.

4.

Rada plánuje na příštím zasedání (26. října 2007) znovu posoudit stav čerpání
rozpočtu a případně učinit změny v plánovaném rozpočtu. Z tohoto důvodu
Rada vyžaduje předložení průběžného čerpání rozpočtu za měsíce 1-9/2007 ve
lhůtě dané jednacím řádem Rady.

5.

Rada projednala předložený návrh rozpisu institucionálních prostředků (příloha
1). Rozpis schválila s tím, že schválené částky považuje za závazné a
v budoucnu se vrátí k jeho průběžnému čerpání. Rada však vyjádřila
nespokojenost se strukturou rozpisu a vágní definicí jednotlivých položek. Pro
další fiskální rok Rada požaduje novou strukturu tohoto rozpisu, kdy jednotlivé
položky budou odděleny na zvláštních úkolech a podstatně přesněji
definovány.

6.

Rada požaduje neprodlené určení limitů malé údržby pro jednotlivé areály a
zavedení těchto limitů do VERSA, aby bylo možno čerpat.

7.

Vedoucí THS informoval o stavu čerpání osobních nákladů. Předložená
informace se opírala o odhad čerpání osobních nákladů v prázdninových
měsících a neobsahovala propočet potřeby osobních nákladů do konce roku.
Na základě této dílčí informace Rada schválila prodloužení institucionálních
osobních příplatků o 3 měsíce, tedy do konce roku 2007.

8.

Rada požaduje detailní analýzu spotřebovaných osobních nákladů za měsíce
1-9/2007. Tuto analýzu předloží vedoucí THS předsedovi Rady nejpozději 20.
října 2007.

9.

Rada upravila a schválila principy k vymezení pravidel pro zahraniční pobyty a
pověřila ředitelku, aby v tomto smyslu vytvořila závazný příkaz ředitelky.

10.

Rada vyslechla obsáhlý příspěvek M. Strnada o podaných a získaných
patentech a licencích, a komentář L. Kohouta, který je v ÚEB pověřen agendou
patentů a licencí. Rada doporučila urychleně dohledat originály smluv a ujasnit
jejich podmínky, finanční toky, zvážit případné změny.

11.

Rada znovu doplnila seznam investic pořizovaných z institucionálních zdrojů.
Byly uzavřeny investice pro dr. Angelise, kde se ústav podílel na nákupu dvou
přístrojů z evropských projektů, naproti tomu se finančně neúčastnil nákupu
bioreaktoru z projektu MŠMT (celá tato investice byla placena z grantových
prostředků). Z rezervované částky 1 mil. Kč tak bylo ušetřeno 390 tis. Kč, které
byly převedeny do rezervy.

12.

Rada vyslovila souhlas s částečným rozpuštěním rezervy investic. Povolila
financování ultramrazícího boxu (Lysolaje, 180 tis. Kč) a koncentrátoru
(Olomouc,183 tis. Kč). Zbytek rezervy zatím zůstává nerozpuštěn. Rada
pověřila THS, aby urychleně zjistili náklady na pořízení vysokokapacitního
kontejneru na tekutý dusík a propočítali finanční náklady dovozu dusíku
svépomocí a najatou firmou.

13.

Předseda Rady před zasedáním rozeslal členům Rady materiály
s předkládanými grantovými návrhy pro MŠMT (programy COST, Kontakt).
Tyto materiály na zasedání dále doplnil o připravované návrhy pro program
NPV 2. Rada souhlasila s podáním těchto projektů, v případě návrhu projektu
NPV 2 (dr. Vaněk) je tento souhlas podmíněný dodatečným vyjasněním
financování požadované investice.

14.

Rada vzala na vědomí výhrady SSČ k zakladatelské smlouvě a stanovám
Středočeského centra rostlinných biotechnologií.

15.

Jaroslav Doležel informoval o projektu v rámci Strukturálních fondů, ve kterém
by došlo k přesunu ÚEB v Olomouci (Sokolovská) do Holic. Upozornil, že
Universita Palackého v Olomouci dala zpracovat projekt, jehož relevantní část
by měl financovat ÚEB. Rada si vyžádala další informace o výši částky a
případném splátkovém kalendáři.

16.

Ředitelka ÚEB podala návrh, aby na Cenu ministryně školství byl nominován
RNDr. Jan Petrášek, PhD. Rada s tímto návrhem vyslovila souhlas a pověřila
ředitelku formálním zpracováním návrhu.

17.

Proběhla diskuse o principech hodnocení laboratoří pro zamýšlenou
diferenciaci osobních příplatků z institucionálních zdrojů v roce 2008. Vedení
ÚEB bylo vyzváno, aby předložilo do příštího zasedání konkrétní návrh
hodnocení.

18.

Termín příštího (8.) zasedání Rady byl stanoven na 26. 10. 2007. Toto
zasedání bude uspořádáno v Olomouci (Sokolovská).
RNDr. Martin Vágner, CSc. v.r.

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
a/ zdroje :

dotace:

- příloha - rozpis institucionálních prostředků

61 342 000,- Kč

režijní náklady z projektů :

6 308 440,- Kč

zisk z licencí :

1 174 000,- Kč

zisk z časopisů :

1 382 000,- Kč

prodej majetku :

185 000,- Kč

ostatní :

760 000,- Kč

CELKEM :

71 151 440,- Kč

b/ náklady : mzdové náklady :

39 226 000,- Kč

OON :

269 000,- Kč

zák. odvody 37% :

14 513 620,- Kč

osobní náklady celkem :

54 008 620,- Kč

rozdíl pro použití na běžné výdaje činí :
Číslo úkolu

Název

Velká údržba :

17 142 820,- Kč

Částka Kč

Poznámka
0,00

800100 velká údržba Lysolaje

382 000,00 tyto částky budou placeny dle charakteru práce buď ze služeb nebo

800200 velká údržba Karlovka

600 000,00 opravy a udržování.

800400 velká údržba Pernikářka

58 000,00

800700 velká údržba Olomouc - Str.

355 000,00

800800 velká údržba Olomouc - Dol.

160 000,00

800900 velká údržba Krč

100 000,00

840520 velká údržba Čejetice

200 000,00

Ostatní náklady :
spotřeba el. energie

3 500 000,00 celkem za všechna střediska

spotřeba osttaních energií

3 400 000,00 celkem za všechna střediska

801600 stálé nájemné ploch
malá údržba
804100 kuchyně Lysolaje

202 000,00
300 000,00 celkem za všechna střediska
130 000,00

809100 skleníky Lysolaje

85 000,00

zahrady

216 000,00

úklid

650 000,00

801600 pojištění

450 000,00 včetně úrazového za zaměstnance

sítě web

350 000,00

daň

224 000,00

801600 příspěvek na obědy
režie ředitelství
800110 režie THS
801600 školení

400 000,00
200 000,00
350 000,00
30 000,00

801600 lékař

50 000,00

801600 audit

110 000,00

časopisy

1 000 000,00

autoprovoz

250 000,00

výkony spojů

350 000,00

RA odpad

200 000,00

Mrázová

180 000,00

BOZP

150 000,00

daňový poradce,právník

150 000,00

revize

550 000,00

ostraha

450 000,00

Čejetice

100 000,00

ochranné prostředky

150 000,00

výtah - údržba

50 000,00

stěhování - Ruzyně

200 000,00

nábytek Ruzyně

100 000,00

režie Ruzyně
náklady na reprezentaci

50 000,00
60 000,00

rezerva k rozpuštění

150 820,00

likvidace chemikálií a el.odp.

500 000,00

17 142 820,00

