Usnesení ze 8. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i.
Zasedání se konalo dne 26. října 2007 od 10:00 v zasedací místnosti v ÚEB
v Olomouci, Sokolovská.
1.

Kontrola zápisu z minulé schůze ukázala, že nesplněn zůstává požadavek
sladění rozpočtu sociálního fondu (příloha kolektivní smlouvy) s plánovaným
plněním sociálního fondu v rozpočtu ÚEB. Tento požadavek zůstává nesplněn
opakovaně (usnesení 07, bod 2; usnesení 06, bod 3; s uloženým termínem
splnění do 31. srpna!). Obdobně dosud nebyl zakoupen kontejner na sběr
hliníku (usnesení 07, bod 2).

2.

Závažným problém je že Rada neobdržela detailní analýzu spotřebovaných
osobních nákladů za měsíce 1-9/2007, kterou měl vedoucí THS předsedovi
Rady předložit nejpozději 20. října 2007 (usnesení 07, bod 8). Problémy s tím,
že požadované materiály vedoucí THS předkládá pozdě nebo vůbec, jsou
trvalé a Rada žádá v tomto směru nápravu.

3.

Předseda Rady informoval o čerpání dotace na investice na rok 2007. Všechny
plánované investiční nákupy již byly realizovány. K dočerpání dotace na
investice zbývá cca 70 tis. Kč. Rada souhlasila s nákupem vysokokapacitního
kontejneru na tekutý dusík. Tím bude investiční dotace na rok 2007 vyčerpána.

4.

Pro konkurs na nákup investic pro rok 2008 se v termínu sešlo 21 požadavků v
celkové výši 17,2 mil Kč (příloha 1).

5.

Rada souhlasila s výběrem investic, zaslaný do konkursu „jmenovité dotace“,
který obsahoval návrhy na zakoupení následujících přístrojů v tomto pořadí:
pořadí
1.
2.
3.
4.

přístroj
sekvenátor
kapilární ELFO
HPLC
mikroskop

ved. laboratoře,
pracoviště
Doležel, Olomouc
Strnad, Olomouc
Malbeck, Lysolaje
Angelis, Karlovka

spoluúčast
ÚEB
20%
20%
20%
37%

požadovaná dotace
z KAV
3800
1240
896
600

Rada pověřila zástupce ÚEB v jednání o investičních dotacích pravomocí
případně navýšit spoluúčast ÚEB na investici.
6.

Rada diskutovala rámcová pravidla, podle kterých bude stanoveno pořadí
nákupu investic z dotace. Návrh nových kritérií bude zformulován do příští
schůze.

7.

Rada posoudila stav čerpání rozpočtu ÚEB za měsíce 1-9/2007 a porovnala jej
s plánem. Předseda upřesnil či podal vysvětlení k některým položkám. Rada
znovu konstatovala, že z přehledu čerpání lze obtížně odhadovat čerpání za
celý rok. Stav čerpání Rada vzala na vědomí a nenavrhla žádné další úpravy.

8.

V souvislosti s čerpáním rozpočtu Rada žádá, aby byl vypracován seznam
pracovníků ÚEB používajících služební mobilní telefony a zpracován seznam
těchto služebních telefonních čísel. Dále požaduje informace o proplácených
limitech na jednotlivé telefony a přehled vyúčtování ústavem hrazených

mobilních hovorů v roce 2007. Důvodem je neustále se zvyšující platba za
spoje. Požadované zajistí vedoucí THS do 30. listopadu 2007.
9.

RI vyjádřila nutnost racionalizovat devizovou politiku ústavu. Vedoucí THS
bude pověřen vypracováním rozboru současné situace a vypracováním
konkrétních návrhů pro optimalizaci práce s korunovými s devizovými účty
ústavu, zejména pro jejich využívání, převody a výběry peněz a převody
devizových prostředků. Jako termín splnění popsaných aktivit bylo stanoveno
příští zasedání RI.

10.

Rada vzala na vědomí rozpis institucionálních prostředků. Rozpis obdržel
předseda Rady po termínu v pondělí 22. října večer. Průběžný stav čerpání
řady položek není uveden. Rada konstatovala, že s dodaným materiálem
prakticky není možné pracovat.

11.

Přestože Rada požadovala detailní analýzu spotřebovaných osobních nákladů
za měsíce 1-9/2007 (usnesení 07, bod 8), tento materiál v termínu ani po
termínu nedostala. Čerpání osobních nákladů by tak bylo možné posuzovat jen
z předloženého čerpání rozpočtu a z rozpisu institucionálních prostředků. I tato
čísla však spolu nekorespondují. Za této situace se Rada k čerpání osobních
nákladů nemůže vyjádřit.

12.

Rada vyjádřila znepokojení nad stavem kontroly čerpání osobních prostředků.
Stávající situace, kdy zřetelně neexistuje propočet čerpání osobních prostředků
z institucionálních a jiných zdrojů, může snadno vést k přečerpání a
znemožňuje včasné stanovení částky určené na odměny. Rada se obrací na
ředitelku ÚEB, aby přijala neprodleně příslušná opatření.

13.

Rada se usnesla, že od vedoucího THS důrazně požaduje neprodlené
vypracování detailní analýzy čerpání osobních prostředků v roce 2007, a to na
základě zadání ze 7. zasedání Rady. Obdobně Rada požaduje doplnit čerpání
Rozpisu institucionálních nákladů. Mezním termínem dodání analýzy byl
stanoven 9. listopad 2007. Rada doporučila paní ředitelce, aby v případě
nesplnění úkolu odebrala vedoucímu THS osobní ohodnocení na dobu dvou
měsíců. Paní ředitelka vyjádřila s doporučením souhlas.

14.

Předseda Rady předložil návrh hodnocení laboratoří, který vypracoval spolu
s vědeckou tajemnicí ÚEB. Rada diskutovala celkovou strategii hodnocení a
následně i jednotlivé body předloženého návrhu.

15.

Rada ÚEB pověřila vědeckou tajemnici ÚEB, aby ve spolupráci s předsedou
Rady a se zástupcem ředitelky vypracovali zásady hodnocení laboratoří na
základě podkladů přijatých na 8. zasedání Rady.

16.

Rada pověřila skupinu svých interních členů k vypracování struktury rozpisu
institucionálních nákladů pro rok 2008. Skupina bude pracovat ve složení doc.
Zažímalová, dr. Vágner, dr. Martinec, dr. Honys, ing. Kudlík. Materiál bude
rozeslán členům Rady ke schválení per rollam do 30. 11. 2007.

17.

Předseda Rady před zasedáním rozeslal členům Rady materiály se
dvěma připravovanými grantovými návrhy pro MŽP. Rada souhlasila s podáním
návrhů těchto projektů.

18.

Termín 9. zasedání Rady nebyl pevně stanoven. Předběžně se však počítá
s termínem v první polovině prosince. Toto zasedání bude uspořádáno
v Lysolajích.

RNDr. Martin Vágner, CSc. v.r.

Příloha 1 k usnesení z 8. Zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i.
Přehled požadovaných investic na rok 2008:
PŘÍSTROJ

AREÁL

PŘEDKLADATEL

PŘIBLIŽNÁ
CENA (Kč)

NanoDrop
Mikroskop

Karlovka
Karlovka

Karlovka
Angelis

Centrifuga
vysokootáčková
HPLC
UV-VIS spektrofotometr
Upgrade mikroskopu
Váhy (0,001 mg)
Isofokusace
Laminarní box
Mrazák -80°C
Klimatizace
Sušárna
Sekvenátor
Třepačka
Kapilární ELFO
Doplnění mikroskopu
Třepačka
Centrifuga
vysokootáčková
Blot- Semi-Dry
GC-MS
AAS

Krč

Krč

1 525 509

Lysolaje
Lysolaje
Lysolaje
Lysolaje
Lysolaje
Lysolaje
Lysolaje
Lysolaje
Lysolaje
Olomouc (Sokol.)
Olomouc (Sokol.)
Olomouc(Spol. lab.)
Olomouc(Spol. lab.)
Olomouc(Spol. lab.)
Olomouc(Spol. lab.)

Malbeck
Martinec
Petrášek
Malbeck
Vaňková
Honys
Lysolaje
Lysolaje
Lysolaje
Doležel
Binarová
Strnad/Doležal
Voller
Spíchal
Kryštof

1 120 436
552 553
499 980
418 770
390 000
320 128
225 000
173 381
160 000
4 750 968
402 434
1 550 165
784 019
199 920
114 240

Olomouc(Spol. lab.)
Ruzyně
Ruzyně

Lenobel
Vaněk
Soudek

POZNÁMKA

279 650
960 000 Příspěvek ÚEB
ke grantu

Celkem

46 410
2 237 676
505 750
17 216 989

2 x 80 000

