Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci při provozování
Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

STATUT CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

Preambule
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 8, 779 00 Olomouc
(dále jen „UP“)
a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
se sídlem: Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
(dále jen „VÚRV “)
a
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 – Lysolaje
(dále jen „ÚEB AV ČR“)
společně dále také „partneři“
– vycházejíce z toho, že základním posláním Centra je obohacovat lidské poznání a

vytvořit propojení mezi podnikatelským a vědeckým světem,

– ve snaze rozvíjet činnost Centra jako významného výzkumného střediska, se

soustavou vědeckých pracovišť a laboratoří, které mají nezastupitelnou úlohu
v systému výzkumu, vývoje a vzdělávání v České republice,
– s představou podporovat aktivity a výzkum za účelem řešení ekonomického

rozvoje, rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti v Olomouckém kraji, přenosu
znalostí Centra a vědeckých pracovišť do sféry praxe,
přijaly jako součást Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci při provozování
Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum tento Statut.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1

„Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ (dále jen
„Centrum“) tvoří níže uvedená pracoviště vytvořená jednotlivými partnery za účelem
jejich zapojení do Centra. Centrum bylo vytvořeno v rámci společného projektu partnerů
se shodným názvem realizovaným v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace.

1.2

Centrum je tvořeno následujícími pracovišti partnerů:
– fakultním pracovištěm Přírodovědecké fakulty UP s názvem „Centrum regionu

Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ zřízeným rozhodnutím
Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP ze dne 18. 12. 2018 s účinností
od 1. 1. 2009,
– dvěma samostatnými organizačními jednotkami ÚEB AV ČR s názvem „Centrum

strukturní a funkční genomiky rostlin“ a Laboratoří růstových regulátorů
– samostatnou organizační jednotkou VÚRV s názvem „Centrum aplikovaného

výzkumu zelenin a speciálních plodin“
1.3

Centrum není právnickou osobou, má však jednotnou organizační strukturu a skládá se
z následujících organizačních a výzkumných jednotek:
– Řídicí úsek Centra, který je zařazen do fakultního pracoviště Přírodovědecké

fakulty UP
–

Sekce biochemie a biofyziky UP, které je zařazeno do fakultního pracoviště
Přírodovědecké fakulty UP

–

Sekce biologie a chemie UP, které je zařazeno do fakultního pracoviště
Přírodovědecké fakulty UP

–

Sekce genomiky a metabolomiky, která je tvořena dvěma samostatnými
organizačními jednotkami ÚEB AV ČR: Centrem strukturní a funkční genomiky
rostlin a Laboratoří růstových regulátorů

–

Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, která je zařazena do
samostatné organizační jednotky VÚRV
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1.4

Centrum se při své činnosti řídí tímto Statutem, Rámcovou smlouvou o partnerství a
spolupráci při provozování Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský
výzkum uzavřenou mezi partnery, vnitřními předpisy partnerů a obecně závaznými
právními předpisy.

1.5

Sídlem Centra je budova F2 na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice.

1.6

Cizojazyčný název Centra: anglicky – Centre of the Region Haná for Biotechnological
and Agricultural Research.

1.7

Centrum je regionální kanceláří – kontaktním místem Evropské biotechnologické
federace.

1.8

Do roku 2022 UP a ÚEB AV ČR kofinancují provoz svých příslušných výzkumných
jednotek mj. z prostředků finanční podpory poskytnuté na realizaci projektu „Rostliny
jako nástroj globálního udržitelného rozvoje“ realizovaného těmito partnery v rámci
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1.9

Centrum je budováno a provozováno na základním principu spolupráce rovnocenných
partnerů. Pod záštitou Centra vykonávají partneři zejména činnosti, do kterých jsou
zapojeni všichni partneři, případně se kterými všichni partneři souhlasí. Partneři se
budou navzájem pravidelně informovat o možnostech získání účelové podpory.

Článek 2
Předmět činnosti Centra
2.1

Centrum je založeno především za účelem plnění úkolů na poli biotechnologického a
zemědělského výzkumu a vývoje, navazování a rozšiřování spolupráce s odběrateli
výsledků výzkumu a vývoje (především z oblasti podniků), mezinárodní spolupráci ve
výzkumu a vývoji, a v neposlední řadě i rozšíření a modernizaci vysokoškolského studia
v dotčených oborech. Centrum usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni,
vychovává studenty a vědecké pracovníky a šíří a uplatňuje výsledky své činnosti pro
zvyšování úrovně vzdělanosti, kultury a konkurenceschopnosti Olomouckého kraje.

2.2

V rámci výzkumných a vývojových činností se Centrum se zaměřuje zejména na
následující činnosti:
a)

centralizace a posílení infrastruktury vědy a výzkumu v oblasti biotechnologií a
zemědělského výzkumu,

b) integrace nových výzkumných týmů,
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c)

vývoj inovativních biotechnologických a šlechtitelských postupů pro zvýšení
produktivity v zemědělské výrobě,

d) příprava buněčných kultur pro produkci rekombinantních proteinů,
e)

šlechtění rostlin a hub pro produkci alkaloidů,

f)

koncepce, rozvoj a tvorba nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů,

g) spolupráce mezi výzkumnými týmy a komerční praxí za účelem využití
inovativních produktů na trhu a zavádění do praxe,
h) pořádání odborných konferencí a školení,
i)

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
v oblasti biotechnologie, šlechtitelství, genetických zdrojů a mikroorganismů.

2.3

Ve vzdělávací oblasti bude spolupráce orientována na podporu magisterských a
doktorských studijních programů uskutečňovaných na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, zejména programů Biochemie, Biofyzika,
Molekulární biofyzika, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství, Buněčná a
molekulární biologie, Botanika, Experimentální biologie a Experimentální biologie
rostlin, na přípravu všeobecných vzdělávacích kurzů a programů celoživotního
vzdělávání, případně i na studijních oborech jiných vysokých škol prostřednictvím
mobility studentů i pracovníků pracovišť partnerů zařazených do Centra.

2.4

Centrum se při přípravě koncepcí a programů své činnosti řídí potřebami rozvoje vědy,
techniky a kultury, politikou výzkumu a vývoje jak v rámci České republiky, tak v rámci
Evropské unie i mezinárodně uznávanými standardy vědecké práce. Rovněž přihlíží k
podnětům a připomínkám státních orgánů, dalších veřejných institucí a podnikatelské
sféry.
Článek 3
Účel činnosti Centra

3.1

Účelem Centra je účast UP, VÚRV a ÚEB AV ČR na transferu znalostí (tj. nových
postupů, vědomostí, vědění, znalostí a zlepšení) do praktického využívání a tím jejich
přeměny v přímý socioekonomický prospěch. Stěžejním aspektem je rovněž
management a rozšiřování odborného know-how výše uvedených subjektů.

3.2

Činnost Centra je vytvořena v souladu se zásadami obsaženými v dokumentu „Rámec
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ (Sdělení Evropské komise č. 2014/C
198/01) (dále jen jako „Rámec“) a v souladu s dokumentem „Doporučení pro nakládání
s intelektuálním vlastnictvím v průběhu aktivit transferu znalostí a Zásady praktik pro
univerzity a jiné veřejné výzkumné organizace“ (dále jen jako „Doporučení“).

3.3

V souladu s Rámcem a Doporučením směřuje výzkumná činnost UP, VÚRV a ÚEB AV
ČR do soukromého sektoru (tj. průmyslového sektoru) a očekává se, že soukromý sektor
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bude identifikovat své technologické požadavky a posílí svůj investiční podíl na
výzkumu.
3.4

Odborné zaměření Centra a obsah činnosti Centra zohledňuje a respektuje poslání a
zájmy výše uvedených subjektů. Zároveň je zdůrazněna maximalizace obchodního a
socioekonomického dopadu výzkumu, přičemž UP, VÚRV a ÚEB AV ČR prezentuje
spolupráci, formou podpory výzkumu soukromým sektorem, jako velice atraktivní a
žádoucí.

3.5

V neposlední řadě je účelem spolupráce partnerů v rámci Centra.

Článek 4
Orgány Centra
4.1

Za účelem jednotného a kontinuálního řízení Centra jsou zřízeny následující orgány
Centra:
a) Rada Centra,
b) Představenstvo Rady Centra,
c) Vědecká rada, Vědecký ředitel
d) Mezinárodní poradní panel (International Advisory Board)
e) Ředitel Centra.

4.2

Rada Centra je nejvyšším orgánem Centra a vykonává rovněž dozorčí funkci Centra,
tvoří ji předseda Rady Centra a šest členů Rady Centra:
– děkan Přírodovědecké fakulty UP, který je členem Rady z titulu své funkce,
– ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., jmenovaný předsedou

Akademie věd ČR, který je členem Rady z titulu své funkce,
– ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. jmenovaný ministrem

zemědělství, který je členem Rady z titulu své funkce,
– rektor UP, který je z titulu své funkce členem Rady a současně jejím předsedou;

může svým písemným pověřením ustanovit zástupce zpravidla z řad prorektorů
UP, nebo podle potřeby z řad jiných zaměstnanců, pro účely účasti na jednání
Rady Centra a na výkonu veškerých jejích pravomocí,
– zástupce Statutárního města Olomouc, kterého pověří účastí v Radě primátor

Statutárního města Olomouce,
– zástupce Olomouckého kraje, kterého pověří účastí v Radě hejtman Olomouckého

kraje,
– zástupce Ministerstva zemědělství ČR, kterého pověří účastí v Radě ministr

zemědělství.
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4.3

Představenstvo Rady Centra je výkonným orgánem Centra. Je tvořeno rektorem UP,
děkanem Přírodovědecké fakulty UP, ředitelem ÚEB AV ČR a ředitelem VÚRV.

4.4

Vědecká rada Centra je poradním orgánem ředitele Centra a navrhuje hlavní směry
výzkumu Centra. Členy Vědecké rady jsou klíčoví výzkumní pracovníci Centra,
významní externí vědci z oblasti výzkumu prováděného v centru a zástupci aplikační
sféry, ve složení:
– 4 pracovníci za UP, z toho 2 vedoucí výzkumných jednotek ÚP a další 2 klíčoví

výzkumní pracovníci zapojení jako vedoucí výzkumných programů nebo jako
zástupci vedoucích výzkumných jednotek,
– 2 pracovníci za ÚEB AV ČR, z toho 1 pracovník delegovaný ředitelem ÚEB AV

ČR za Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin a 1 pracovník delegovaný
ředitelem ÚEB AV ČR za Laboratoř růstových regulátorů
– 1 pracovník za VÚRV, který je zároveň vedoucí výzkumné jednotky VÚRV
– 2 významní externí vědci z oblasti genetiky, fyziologie, biochemie, organické

chemie, genomiky a proteomiky, buněčné biologie apod.
– 3 zástupci aplikační sféry odpovídající zaměření výzkumných programům Centra,

a to z oblasti šlechtění rostlin, z oblasti biotechnologií a z oblasti farmaceutického
průmyslu, kdy nejméně jeden ze zástupců bude mít zahraniční státní příslušnost.
Členové Vědecké rady jsou jmenováni ředitelem Centra na návrh příslušných partnerů,
za které jsou do Vědecké rady jmenováni a u externích vědců a zástupců aplikační sféry
na návrh Představenstva Rady centra. Vedoucí výzkumných jednotek jsou členy
Vědecké rady z titulu své funkce Ředitel centra je členem Vědecké rady z titulu své
funkce.
Vědecký ředitel předsedá Vědecké radě, je odpovědný za své činnosti řediteli Centra a
úzce spolupracuje s ředitelem Centra při řízení výzkumné činnosti Centra.
4.5

Mezinárodní poradní panel je nezávislý orgán Centra sestavený z pěti renomovaných
zahraničních vědeckých pracovníků. Každý z nich má jiné odborné zaměření, které však
spadá do předmětu činnosti Centra. Členové Mezinárodního poradního panelu jsou
jmenováni ředitelem Centra na dobu pěti let.

4.6

Ředitel Centra organizuje a řídí činnost Centra a ze své funkce je odpovědný
Představenstvu Rady Centra.

Článek 5
Řídicí úsek Centra
5.1

Zřizuje se Řídicí úsek Centra, který podléhá Řediteli Centra a sestává z Technickohospodářského oddělení, Oddělení transferu výsledků vědy a výzkumu a Oddělení
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
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Řídicí úsek zajišťuje zejména koordinaci činnosti Centra v oblasti finančního řízení,
politiky duševního vlastnictví, transferu výsledků výzkumu do aplikační sféry a dalších
oblastí ve vztahu k celistvosti činnosti Centra. Všechny činnosti vykonává Řídicí úsek
v součinnosti s rektorátem UP, děkanátem PřF UP, ÚEB AV ČR a VÚRV.
5.2

Technicko-hospodářské oddělení zajišťuje zejména koordinaci údržby a obnovy
investičního majetku koordinaci další činnosti Centra ve své odborné působnosti a
zajištění administrace a archivace činností Centra ve své oblasti působnosti, a to
zejména v rozsahu:
– Kompletní administrace činností spojených s realizací a provozem Centra
– Centrální kontaktní místo
– Zajištění podkladů a koordinace při sestavování finančních plánů Centra a při

jejich vyhodnocování a předkládání do orgánů Centra
– Příprava podkladů a zpráv pro orgány Centra ve své oblasti působnosti, zejména

pro ředitele Centra a Představenstvo Rady Centra
– Administrativní a organizační zajištění jednání orgánů Centra
– Koordinace údržby a obnovy investičního majetku, zejména ve vazbě na celkový

finanční plán Centra
– Ekonomická agenda v rámci provozu Centra
– Koordinace tuzemských a mezinárodních grantových projektů.

5.3

Oddělení transferu výsledků vědy a výzkumu zajišťuje realizaci a koordinaci politiky
duševního vlastnictví, transferu výsledků výzkumu do aplikační sféry ve spolupráci
s Vědeckotechnickým parkem UP, ÚEB AV ČR a VÚRV a koordinaci další činnosti
centra ve své odborné působnosti a zajištění administrace a archivace činností centra ve
své oblasti působnosti, a to zejména v rozsahu:
– Realizace ochrany průmyslového vlastnictví a jeho koordinace ve vztahu ke všem

partnerům zapojeným do Centra, koordinace uplatnění vědeckých výsledků
Centra,
– Vedení evidence dokumentů souvisejících s realizací ochrany průmyslového

vlastnictví v rámci Centra pro všechny partnery zapojené do Centra,
– Zajištění marketingu projektu a vyhledávání potenciálních klientů se zacílením i

na zahraničí, zejména prostřednictvím využití oborových sdružení, klastrů a
vědeckotechnických parků, agentur zacílených na podporu podnikání a investic
(např. CzechInvest), Agrární komory apod.,
– Spolupráce s VTP UP, zejména využití databází vedených VTP UP a odborných

konzultací,
– Zajištění obchodních případů spočívající v přípravě a realizaci aktivit směřujících

k uzavření smluvního vztahu pro dlouhodobý smluvní výzkum nebo jednorázové
servisní služby prováděné pracovníky centra na přístrojích centra, zejména
kontaktování klienta, vypracování nabídky v součinnosti s potenciálním řešitelem
zakázky nebo výzkumu a vedoucím příslušné výzkumné jednotky garantujícím
toto řešení, dohodnutí podmínek s klientem, vypracování návrhu odpovídající
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smlouvy ve spolupráci s právním oddělením příslušné instituce, zajištění podpisu
smlouvy v příslušné instituci, ke které náleží výzkumná jednotka, jež je garantem
řešení zakázky,
– Dohled na realizaci zakázky, na plnění cílů a termínů,
– Příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování zakázky a fakturaci, zajištění

vystavení faktury příslušnou institucí,
– Komunikace s klienty Centra,
– Vedení databáze klientů,
– Koordinace výzkumné činnosti Centra ve vztahu k nevýzkumným projektům,
– Příprava podkladů a zpráv pro orgány Centra ve své oblasti působnosti, zejména

pro ředitele Centra, Vědeckého ředitele Centra a Vědeckou radu.
5.4

Oddělení vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zajišťuje koordinaci vzdělávací činnost,
popularizaci výsledků výzkumu, a koordinaci další činnosti centra ve své oblasti
působnosti a zajištění administrace a archivace činností centra ve své oblasti
působnosti, a to zejména v rozsahu:
– Příprava a realizace plánu mobility pracovníků vůči aplikační sféře,
– Příprava a realizace plánu mobility pracovníků vůči zahraničí,
– Koordinace vzdělávací činnosti Centra zejména propojením na studijní programy

Přírodovědecké fakulty UP jak magisterské, tak doktorské a ve vztahu k dalším
vzdělávacím projektům,
– Realizace osvětové a vzdělávací činnosti pro klienty Centra ve spolupráci s UP,
– Slouží jako kontaktní místo a zajišťuje styk Centra s odbornou i laickou

veřejností,
– Organizace odborných a popularizačních akcí konaných v rámci činnosti Centra,
– Zabezpečení popularizace výsledků výzkumu Centra ve vztahu k potenciálním

průmyslovým klientům a veřejnosti,
– Příprava podkladů a zpráv pro orgány Centra ve své oblasti působnosti, zejména

ředitele Centra, Představenstvo Rady Centra a Vědeckou radu.
5.5

Vedoucí všech oddělení Řídicího úseku Centra jsou jmenováni a odvoláváni Ředitelem
Centra.

Článek 6
Rada Centra, Představenstvo Rady Centra
6.1

Rada Centra má předsedu a šest členů. Členství v Radě Centra je nezastupitelné.
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Členem Rady Centra může být jmenována pouze fyzická osoba starší 18 let, bezúhonná
a plně svéprávná, splňující profesní a odborné předpoklady pro tuto činnost.
6.2

Členství v Radě Centra a funkce předsedy Rady Centra zaniká:
a) uplynutím funkčního období jmenované funkce, vzdáním se funkce, odvoláním z
funkce či jakýmkoli jiným způsobem, jímž člen pozbude funkce, z jejíhož titulu
je členem Rady Centra (pouze je-li členství v Radě Centra založeno z titulu jiné
funkce člena – např. děkan Přírodovědecké fakulty UP),
b) ukončením pracovního poměru k právnické osobě, která ho jmenovala do funkce
nebo pověřila členstvím v Radě,
c) smrtí,
d) rezignací (pouze není-li členství v Radě Centra založeno z titulu jiné funkce
člena),
e) odvoláním (pouze není-li členství v Radě Centra založeno z titulu jiné funkce
člena),
f) nabytím právní moci rozhodnutí příslušného soudu o omezení svéprávnosti člena
Rady,
g) nabytím právní moci odsuzujícího rozsudku pro úmyslný trestný čin spáchaný
členem Rady.

6.3

Důvody pro odvolání členů Rady Centra a předsedy Rady Centra jsou:
a) opakovaná neúčast na jednání Rady Centra bez uvedení vážných důvodů,
b) prokazatelné jednání v neprospěch Centra.
K odvolání dochází rozhodnutím právnické či jiné osoby, která člena Rady Centra
jmenovala nebo pověřila členstvím v Radě, a to na základě návrhu Představenstva Rady
Centra, z důvodů výše uvedených.

6.4

Rada Centra je schopna usnášení, účastní-li se jednání nadpoloviční většina všech členů
Rady Centra s výjimkou případů, kdy tento statut vyžaduje pro přijetí rozhodnutí Rady
Centra účast všech členů Rady Centra. K přijetí usnesení Rady Centra je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen Rady Centra má jeden
hlas.

6.5

Rada Centra zasedá nejméně 1-krát do roka. Radu Centra svolává předseda Rady Centra
v uvedených termínech, případně na návrh člena Představenstva Rady centra nebo na
společný návrh alespoň tří členů Rady Centra. Radu Centra svolává předseda Rady
Centra písemnou pozvánkou zaslanou doporučeně všem členům Rady Centra, a to tak,
aby se zasedání konalo do 1 měsíce od doručení návrhu na svolání Rady Centra. V
písemné pozvánce musí být uveden název Centra, termín a místo konání zasedání Rady
Centra a program zasedání Rady Centra. Zasedání řídí předseda Rady Centra, za jeho
nepřítomnosti zvolený předsedající zasedání.
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6.6

Rada Centra zejména:
a)

dohlíží na zachování účelu, pro který bylo Centrum založeno, včetně
rozhodování o změnách činnosti Centra,

b) projednává a vyjadřuje se k základní činnosti Centra,
c)

projednává a vyjadřuje se k ročnímu finančnímu plánu Centra,

d) kontroluje hospodaření Centra a projednává vyhodnocení finančního plánu,
e)

předkládá návrhy a podněty Představenstvu Rady Centra týkající se činnosti
Centra,.

6.7

Rada Centra je oprávněna přijmout jednací řád, ve kterém podrobněji upraví náležitosti
a podmínky rozhodování a hlasování.

6.8

Rada Centra může rozhodovat i písemnou procedurou.

6.9

Představenstvo Rady Centra zasedá dle potřeby, nejméně 2-krát do roka. Zasedání
Představenstva Rady Centra je oprávněn svolat kterýkoliv člen Představenstva Rady
Centra.

6.10 Členové Představenstva Rady Centra jsou na jednání Představenstva zastupitelní na
základě plné moci, mají právo přizvat odborné konzultanty bez práva rozhodování.
6.11 Představenstvo Rady Centra zejména:
a)

dohlíží nad činností ředitele Centra,

b) navrhuje řediteli Centra ke jmenování nezávislé členy Vědecké rady Centra z řad
vědců v oboru činnosti Centra a aplikační sféry,
c)

navrhuje řediteli Centra ke jmenování Vědeckého ředitele z řad vedoucích
výzkumných jednotek

d) přijímá opatření k dosažení cílů stanovených společnými projekty, zejména
hodnot monitorovacích indikátorů a splnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace, včetně návrhů na změny; zajišťuje prostřednictvím svých členů
projednání a schválení návrhů na změnu v orgánech institucí, které jsou partnery
daného projektu,
e)

schvaluje roční finanční plán Centra, který se člení do částí podle zapojení
organizačních jednotek partnerů do činnosti Centra;

f)

prostřednictvím svých členů garantuje spojení činnosti Centra s finančním a
organizačním řízením v institucích, které zřídily i organizační jednotky zapojené
do činnosti Centra podle tohoto Statutu, zejména projednání a schválení
příslušné části návrhu ročního finančního plánu a navržených opatření pro
udržení cílů Centra v orgánech svých institucí

g) rozhoduje o podání přihlášky k registraci předmětu průmyslového vlastnictví u
příslušného správního orgánu; v případě, že se na vytvoření předmětu duševního
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vlastnictví podílelo více partnerů zapojených do Centra, odsouhlasí podmínky
podílu partnerů na spolumajitelství k vynálezu, na právech k jeho využití popř.
způsob uzavírání licenčních smluv k předmětu průmyslového vlastnictví,
popřípadě odsouhlasí úpravu podmínek s ohledem na skutečný podíl
jednotlivých partnerů na finálním řešení.
6.12 Při rozhodování ve všech otázkách rozhoduje Představenstvo Rady Centra výlučně
jednomyslně. UP má při tomto rozhodování jeden hlas, přičemž v případě neshody mezi
děkanem Přírodovědecké fakulty UP a rektorem UP rozhoduje hlas rektora UP.
Představenstvo Rady Centra je schopno usnášení, účastní-li se jednání Představenstva
všichni členové.

Článek 7
Ředitel Centra
7.1

Ředitel Centra je pověřován řízením činnosti Centra děkanem Přírodovědecké fakulty
UP (dále jen „PřF UP“) s předchozím písemným souhlasem Představenstva Rady Centra
na období 5 let, na základě výběrového řízení. UP zajistí, aby byl pověřený ředitel
Centra zaměstnancem UP na základě pracovní smlouvy, s pracovním zařazením ředitel
Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum jako fakultního
pracoviště Přírodovědecké fakulty UP ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 tohoto statutu;

7.2

Ředitel Centra může být odvolán děkanem PřF UP s předchozím písemným souhlasem
Představenstva Rady Centra.

7.3

Ředitel řídí činnost Centra, je odpovědný Představenstvu Rady Centra.

7.4

V nepřítomnosti ředitele jej zastupuje jím stanovený zástupce.

7.5

Ředitel Centra dále vykonává tyto činnosti:
a)

účastní se zasedání Představenstva Rady Centra a Rady Centra na návrh těchto
orgánů nebo z vlastního podnětu a Vědecké rady jako její člen,

b) jmenuje a odvolává členy Vědecké rady Centra a Vědeckého ředitele dle článku
4 odst. 4 Statutu,
c)

navrhuje statutárním zástupcům partnerů opatření v rámci koordinační činnosti
Centra,

d) stanovuje obsah pracovní činnosti jednotlivých oddělení Řídicího úseku Centra
v souladu s rámcem stanoveným Statutem Centra,
e)

jmenuje a odvolává vedoucí oddělení Řídicího úseku Centra,

f)

v součinnosti s Vědeckým ředitelem a Vědeckou radou Centra je zodpovědný za
monitorování kvality procesu řízení Centra a výzkumných prací,
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g) koordinuje společnou obchodní politiku Centra, tj. podmínky, za kterých budou
realizovány obchodní případy v rámci činnosti Centra, např. smluvní výzkum
nebo jednorázová servisní služba nebo spolupráce s jiným subjektem,
h) obdobně jako v předchozím bodě ředitel postupuje i v případě, že dojde v rámci
činnosti Centra k vytvoření předmětu ochrany duševního vlastnictví pracovníky
více výzkumných jednotek zapojených do Centra a je nutné zabezpečit práva na
jeho ochranu a využívání a podání patentové přihlášky.
7.6

Funkční období Ředitele Centra skončí:
a) uplynutím období podle odst. 7.1 tohoto článku,
b) odvoláním,
c) rezignací,
d) nabytím právní moci rozhodnutí příslušného soudu o omezení svéprávnosti
ředitele Centra,
e) smrtí.

7.7

V případě skončení funkčního období Ředitele Centra rezignací nebo uplynutím
funkčního období bude Ředitel Centra svou funkci vykonávat až do pověření nového
Ředitele Centra jeho řízením; v případě, že nebude moci Ředitel Centra dlouhodobě
svou funkci vykonávat, pověří děkan PřF UP se souhlasem Představenstva Rady Centra
řízením Centra zastupujícího ředitele, a to do doby pověření nového Ředitele Centra.

Článek 8
Vědecká rada, Vědecký ředitel
8.1

Vědecká rada je poradním orgánem Ředitele Centra ve věcech přípravy a realizace
vědní politiky Centra a navrhuje hlavní směry a cíle výzkumu včetně transferu výsledků
výzkumu do aplikační sféry.

8.2

Vědecká rada má 13 členů ve složení dle článku 4 odst. 4 tohoto Statutu.

8.3

Členem Vědecké rady může být pouze osoba starší 18-ti let, bezúhonná a plně
svéprávná.

8.4

Členství ve Vědecké radě je neslučitelné s funkcí předsedy Rady Centra a člena Rady
Centra.

8.5

Členství ve Vědecké radě Centra je nezastupitelné.

8.6

Funkční období Vědecké rady je čtyřleté.
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8.7

Členství ve Vědecké radě zaniká:
a)

uplynutím funkčního období,

b) v případě klíčových výzkumných pracovníků Centra ukončením pracovního
poměru k právnické osobě, za kterou je do Vědecké rady jmenován
c)

v případě členství z titulu pracovního poměru k příslušnému partnerovi zánikem
tohoto pracovního poměru

d) odvoláním,
e)

rezignací,

f)

nabytím právní moci rozhodnutí příslušného soudu o omezení svéprávnosti člena
Vědecké rady.

g) smrtí
8.8

Důvody pro odvolání členů Vědecké rady Centra:
a)

opakovaná neúčast na jednání Vědecké rady Centra bez uvedení vážných
důvodů,

b) prokazatelné jednání v neprospěch Centra.
K odvolání dochází rozhodnutím ředitele Centra se souhlasem právnické osoby, za
kterou je člen Vědecké rady v případě klíčových výzkumných pracovníků jmenován
nebo se souhlasem Představenstva Rady Centra v případě externích vědců a zástupců
aplikační sféry, z důvodů výše uvedených.
8.9

Vědecká rada zejména:
a)

navrhuje hlavní směry a cíle výzkumu vč. transferu výsledků výzkumu do
aplikační sféry a předkládá podněty v této oblasti,

b) vyhodnocuje výsledky jednotlivých výzkumných pracovišť zařazených do
Centra; řediteli Centra dává stanovisko k výsledkům výzkumných činností, které
je podkladem pro zpracování výročních zpráv.
8.10 Vědecký ředitel je jmenován ředitelem Centra z řad vedoucích výzkumných jednotek na
návrh Představenstva Rady Centra.
8.11 Vědecký ředitel může být odvolán ředitelem Centra na návrh Představenstva Rady
Centra.
8.12 Vědecký ředitel je ze své činnosti odpovědný řediteli Centra.
8.13 Vědecký ředitel zejména:
a)

předsedá a řídí zasedání Vědecké rady,
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b) úzce spolupracuje s ředitelem Centra při řízení výzkumné činnosti Centra,
zejména při vyhodnocování výsledků výzkumných programů a při dalších
činnostech.
c)

účastní se zasedání Představenstva Rady centra a Rady Centra na návrh těchto
orgánů nebo z vlastního podnětu.

8.14 Vědecká rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však 2-krát ročně. Zasedání
Vědecké rady svolává a řídí vědecký ředitel. Vědecký ředitel je povinen svolat zasedání
Vědecké rady do dvaceti dnů, požádají-li o to písemně nejméně čtyři její členové.
8.15 Vědecká rada je schopna usnášení, účastní-li se jednání nadpoloviční většina všech
členů Vědecké rady. K přijetí usnesení Vědecké rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas Vědeckého ředitele případně jeho zástupce ve smyslu odst. 5 tohoto
článku.
8.16 Vědecká rada Centra je oprávněna přijmout jednací řád, ve kterém podrobněji upraví
náležitosti a podmínky rozhodování a hlasování.

Článek 9
Mezinárodní poradní panel
9.1

Mezinárodní poradní panel je poradním orgánem Ředitele Centra a Vědeckého ředitele
Centra ve věcech základních otázek směřování vědeckého výzkumu, vývoje
a dlouhodobé koncepce rozvoje Centra.

9.2

Mezinárodní poradní panel spolupracuje s Ředitelem Centra, Vědeckým ředitelem
Centra a Vědeckou radou Centra a vyjadřuje se na jejich podnět k základním otázkám
směřování vědeckého výzkumu, vývoje a k dlouhodobé koncepci rozvoje Centra.

9.3

Mezinárodní poradní panel má 5 členů, kteří mají různé odborné zaměření spadající do
předmětu činnosti Centra.

9.4

Členství v Mezinárodním poradním panelu je neslučitelné s členstvím v jakémkoliv
orgánu Centra nenáleží za něj odměna.

9.5

Členství v Mezinárodním poradním panelu je nezastupitelné.
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9.6

Funkční období v Mezinárodním poradním panelu je pětileté.

9.7

Členství v mezinárodním poradním panelu zaniká:
a)

uplynutím funkčního období,

b) odvoláním,
c)

rezignací doručenou k rukám ředitele Centra,

d) smrtí
Člena Mezinárodního poradního orgánu odvolává ředitel Centra na návrh Vědeckého
ředitele Centra.
9.8

Důvody pro odvolání členů Mezinárodního poradního panelu jsou:
a)

opakovaná neúčast na jednání panelu bez uvedení vážných důvodů,

b) prokazatelné jednání v neprospěch Centra.
9.9

Mezinárodní poradní panel zejména:
a)

posuzuje směřování vědeckého výzkumu a vývoje uskutečňovaného Centrem,

b)

vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci rozvoje Centra,

c)

hodnotí dosažené výsledky Centra v mezinárodním kontextu,

d) spolupracuje při prosazování zájmů Centra na mezinárodní úrovni, při
navazování mezinárodní spolupráce a při získávání mezinárodních projektů.
9.10 Zasedání Mezinárodního poradního panelu svolává vědecký ředitel podle potřeby a řídí
jej.

Článek 10
Výzkumné jednotky Centra
Hlavní strukturu Centra pro zajištění výzkumné činnosti Centra tvoří výzkumné
jednotky, kterými jsou:
10.1 Sekce biochemie a biofyziky Přírodovědecké fakulty UP, kterou tvoří tato oddělení:
– Oddělení biochemie proteinů a proteomiky,
– Oddělení biofyziky,
– Oddělení fytochemie,
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10.2

Sekce biologie a chemie Přírodovědecké fakulty UP, kterou tvoří tato oddělení:
– Oddělení chemické biologie a genetiky,
– Oddělení molekulární biologie,
– Oddělení buněčné biologie.

10.3 Sekce genomiky a metabolomiky, kterou tvoří tyto jednotky:
–

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR,

–

Laboratoř růstových regulátorů ÚEB AV ČR.

10.4 Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV
10.5 V čele každé výzkumné jednotky je vedoucí, který je v pracovním poměru k UP, VÚRV
nebo ÚEB AV ČR, podle příslušnosti výzkumné jednotky k mateřské instituci, která
určuje způsob obsazení pracovního místa vedoucího výzkumné jednotky.
10.6 Vedoucí výzkumné jednotky je z titulu své funkce zároveň členem Vědecké rady
Centra. Z řad vedoucích výzkumných jednotek je jmenován Vědecký ředitel Centra na
návrh Představenstva Rady Centra.
10.7 V nepřítomnosti vedoucího výzkumné jednotky jej zastupuje jím ustanovený zástupce
z řad klíčových výzkumných pracovníků.
10.8 V čele jednotlivých oddělení, spadajících pod Přírodovědeckou fakultu UP je vedoucí,
kterého ustanovuje na návrh vedoucího příslušné výzkumné jednotky děkan
Přírodovědecké fakulty UP. Vedoucí samostatných organizačních jednotek ÚEB AV
ČR ustanovuje ředitel ÚEB AV ČR.

Článek 11
Majetkové a finanční postavení Centra
11.1

Vlastníkem hmotného majetku pořízeného v rámci realizace a provozu Centra se stane
ta z institucí, která příslušný majetek pořídila. Majetkové hodnoty či práva získaná
partnery z provozu Centra společnou činností budou v jednotlivých případech upravena
písemnou dohodou nebo pravidly přijatými partnery v orgánech Centra podle
ustanovení tohoto Statutu, a to podle podílu jednotlivých institucí na jejich pořízení.
Bude-li výsledkem řešení výzkumných projektů v Centru patentová přihláška či návrh
na zápis jinak chráněných průmyslových práv, pak se řídí právní vztahy zákonem č.
527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění
pozdějších předpisů a ustanoveními tohoto Statutu.
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11.2 Realizací ochrany průmyslového vlastnictví v Centru je pověřeno Oddělení transferu
VaV Centra.
11.3 Pracoviště institucí sdružených do Centra mají oddělená účetnictví. Oddělené účetnictví
je zajištěno zřízením samostatných analytických účtů u jednotlivých institucí, které
slouží výhradně pro pracoviště, fungující v rámci Centra, a to po celou dobu existence
Centra. Každá z institucí zapojených do Centra má zřízen samostatný bankovní účet, na
kterém probíhají všechny bankovní operace dané organizační jednotky v souvislosti
s činností Centra.
11.4 Všechny výsledky publikované na pracovištích Centra ponesou vždy afiliaci „Centrum
regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ spolu s odpovídající
příslušností autorů k instituci sdružené v Centru.

Článek 12
Personální politika Centra
12.1 Personální obsazení Centra vzniklo vyčleněním stávajících pracovníků a novými
pracovníky UP, ÚEB AV ČR a VÚRV v rámci realizace projektu. Personální obsazení
Řídicího úseku je řešeno UP a ze strany ÚEB AV ČR a VÚRV je zajištěna spoluúčast
personálním obsazením projektových referentů pro ÚEB AV ČR a VÚRV v Řídicím
úseku Centra.
12.2 Mzdové náklady svých zaměstnanců nesou partneři samostatně.
12.3 Zapojením pracovníků v Centru nejsou dotčeny jejich pracovní a právní povinnosti
k vlastním mateřským institucím.
12.4 Personální politika (zejména obsazování pracovních pozic a výběr pracovníků) jsou
vnitřní záležitostí každého partnera.
12.5 Unikátní přístrojová infrastruktura pořízená z projektu je využívána i pro organizaci
kurzů a školení určených pro pracovníky a studenty působící v centru za účelem
zvyšování jejich odborné způsobilosti.
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Článek 13
Změna statutu
Změna Statutu Centra je možná na základě písemného jednomyslného rozhodnutí všech
partnerů.

Článek 14
Závěrečná ustanovení a účinnost Statutu
Tento Statut nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti Rámcové smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci při provozování Centra regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum.
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