Příloha č.6 - Rámcová smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Centrum regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum“

STATUT CENTRA REGIONU HANÁ PRO
BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

Preambule
Smluvní strany:
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 8, 771 46 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, v. v. i.
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 – Lysolaje
(dále jen „ÚEB AV ČR“)
 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 na projektu
„Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ tento Statut.
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Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1

Univerzita Palackého v Olomouci zřídila rozhodnutím Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty na návrh děkana dne 18. 12. 2008 fakultní pracoviště Centrum
regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum s účinností od 1. 1. 2009.

1.2

ÚEB AV ČR zřídil rozhodnutím ředitelky ze dne 20. 4. 2009 Centrum strukturní a
funkční genomiky rostlin jako samostatnou organizační jednotku, která je součástí
Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

1.3

VÚRV zřídil rozhodnutím ředitele ze dne 20. 4. 2009 Centrum aplikovaného výzkumu
zelenin a speciálních plodin jako samostatnou organizační jednotku, která je součástí
Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

1.4

Sídlem Centra je Olomouc, část Holice, ulice Šlechtitelů.

1.5

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

1.6

Centrum používá logo, jehož podoba je znázorněna v příloze č. 1 tohoto Statutu a požívá
ochrany z titulu registrace ochranné známky.

Článek 2
Předmět činnosti Centra
2.1

2.2

2.3

Centrum se zaměřuje a vykonává tuto činnost:
a) centralizace a posílení infrastruktury vědy a výzkumu v oblasti biotechnologií a
zemědělského výzkumu,
b) integrace nových výzkumných týmů,
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,
případně takové projekty řídí,
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.
Ve vzdělávací oblasti bude spolupráce orientována na podporu magisterských a
doktorských studijních oborů uskutečňovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, zejména oborů Biochemie, Biofyzika, Molekulární biofyzika,
Buněčná a molekulární biologie, Botanika, Experimentální biologie a Fyziologie rostlin,
na přípravu všeobecných vzdělávacích kurzů a programů celoživotního vzdělávání.
Centrum uskutečňuje výzkum v oblasti přírodních věd, 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.
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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 a právní postavení Centra
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

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.
Činnost Centra je vytvořena v souladu se zásadami obsaženými v dokumentu „Rámec
společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ (2006/C 323/01), 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“.
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
bude identifikovat své technologické požadavky a posílí svůj investiční podíl na
výzkumu.
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.
Centrum nemá charakter právnické osoby a při své činnosti se řídí tímto Statutem,
Rámcovou smlouvou o partnerství a spolupráci na projektu, vnitřními předpisy
smluvních stran a obecně platnými právními předpisy.

Článek 4
Orgány Centra
4.1

Orgány Centra jsou:
a) Rada Centra,
b) Představenstvo Rady Centra,
c) Vědecká rada Centra,
d) Ředitel Centra.

4.2

Rada Centra je nejvyšším orgánem Centra, tvoří ji předseda Rady Centra a šest
členů:
– děkan Přírodovědecké fakulty UP, jmenovaný rektorem UP, který je z titulu své

funkce zároveň předsedou Rady Centra,
– ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., který je jmenován

předsedou Akademie věd ČR,
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– ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., který je jmenován ministrem

zemědělství,
– ředitel Centra, jmenovaný rektorem UP na návrh děkana Přírodovědecké fakulty,
– zástupce Statutárního města Olomouc, kterého jmenuje primátor města Olomouce,
– zástupce Olomouckého kraje, kterého jmenuje hejtman Olomouckého kraje,
– zástupce Ministerstva zemědělství ČR, kterého jmenuje ministr zemědělství.

4.3

Představenstvo Rady Centra je kontrolním a iniciačním orgánem Centra. Je tvořeno
děkanem PřF UP, ředitelem ÚEB AV ČR a ředitelem VÚRV.

4.4

Vědecká rada Centra je poradním orgánem ředitele Centra a určuje hlavní směry
výzkumu Centra. Členové Vědecké rady jsou jmenováni Ředitelem centra. Ředitel
centra je členem Vědecké rady z titulu své funkce. Členy Vědecké rady jsou klíčoví
výzkumní pracovníci Centra (4 za UP, 2 za ÚEB AV ČR a 1 za VÚRV) a další 3
významní externí vědci z oblasti výzkumu prováděného v Centru.

4.5

Ředitel Centra je výkonným orgánem Centra.

Článek 5
Řídící úsek Centra
5.1

Řídící úsek podléhá Řediteli centra a sestává se z těchto oddělení:
a)

Technicko-hospodářského oddělení zajišťuje přípravu a realizaci staveb
v průběhu realizace projektu Operačního programu Výzkum a Vývoj pro inovace
(dále jen „OP VaVpI“), reporting projektu, realizaci výběrových řízeni na veřejné
zakázky, údržbu a úklid budov a ekonomickou agendu v rámci provozu Centra.
Tyto činnosti provádí v součinnosti s rektorátem UP, děkanátem PřF UP a
organizačními jednotkami ÚEB AV ČR a VÚRV.

b) Oddělení
transferu
výsledků vědy a výzkumu
ve spolupráci
s Vědeckotechnickým parkem UP realizuje spolupráci s klienty Centra, smluvní
výzkum, servisní služby, ochranu vědeckých výsledků Centra a jejich uplatnění
prostřednictvím licencí a zakládání spin-off firem. Koordinuje výzkumnou činnost
Centra ve vztahu k dalším projektům OP PI a OP VaVpI. Vedoucí oddělení
koordinuje transfer technologií v návaznosti na výsledky výzkumu a v součinnosti
s Ředitelem Centra, Vědeckou radou Centra a Vědeckotechnickým parkem UP.
c)

5.2

Oddělení vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů koordinuje vzdělávací činnost
Centra zejména propojením na studijní programy Přírodovědecké fakulty UP a ve
vztahu k dalším vzdělávacím projektům zejména OP VK. Koordinuje návrhy
tuzemských a mezinárodních grantových projektů v součinnosti s Projektovým
servisem UP. Realizuje osvětovou a vzdělávací činnost pro klienty Centra ve
spolupráci s PřF UP. Slouží jako kontaktní místo a zabezpečuje popularizaci
výsledků výzkumu Centra ve vztahu k potenciálním průmyslovým klientům a
veřejnosti. Vedoucí oddělení působí jako koordinátor vzdělávacích aktivit,
popularizace a rozvoje lidských zdrojů. Zodpovídá za přípravu lidských zdrojů pro
Centrum, další vzdělávání pracovníků Centra a za vzdělávací aktivity pro klienty
Centra.

Vedoucí oddělení jsou jmenováni a odvoláváni Ředitelem centra.
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Článek 6
Rada Centra
6.1

Rada Centra má předsedu a šest členů, kteří jsou jmenováni způsobem uvedeným
v bodě 4.2 tohoto Statutu. Funkční období Rady Centra jsou čtyři roky.

6.2

Členství v Radě Centra je nezastupitelné.

6.3

Členem Rady Centra může být jmenována pouze fyzická osoba starší 18 let, bezúhonná
a plně způsobilá k právním úkonům, splňující profesní a odborné předpoklady pro tuto
činnost.

6.4

Členství v Radě Centra a funkce předsedy Rady Centra zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) ukončením pracovního poměru k právnické osobě, která ho jmenovala,
c) smrtí,
d) rezignací,
e) odvoláním,
f) právní mocí rozhodnutí soudu o nezpůsobilosti člena rady k právním úkonům.
g) právní mocí odsuzujícího rozsudku pro úmyslný trestný čin spáchaný členem
rady.

6.5

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

6.6

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. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady Centra a při jeho
nepřítomnosti zvoleného předsedajícího.

6.7

Rada Centra zasedá nejméně 2-krát do roka, a to zpravidla první pracovní den v měsíci
dubnu a říjnu. Radu Centra svolává předseda Rady Centra v uvedených termínech,
případně na návrh člena Rady Centra, který má zájem na svolání Rady Centra, získá-li k
tomu písemné souhlasné stanovisko nejméně dvou dalších členů Rady Centra. Radu
Centra svolává předseda Rady Centra písemnou pozvánkou zaslanou doporučeně
všem členům 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.

6.8

Představenstvo Rady Centra zasedá dle potřeby, nejméně 2-krát do roka.

6.9

Rada Centra:
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a)

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

b) po projednání ve Vědecké radě schvaluje zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a
zrušení oddělení Řídícího úseku Centra,
c)

rozhoduje v dalších věcech stanovených tímto statutem.

6.10 Představenstvo Rady Centra zejména:
a) dohlíží na činnost ředitele Centra,
b) kontroluje, zda rozhodnutí ředitele Centra jsou v souladu s tímto Statutem, popř.
s obecně závaznými právními předpisy,
c) schvaluje hospodaření Centra a jeho případné změny v průběhu roku,
6.11 Při rozhodování ve všech otázkách rozhoduje Rada Centra nadpoloviční většinou hlasů
všech členů Rady.
6.12 Rada Centra je oprávněna přijmout jednací řád, ve kterém podrobněji upraví náležitosti
a podmínky rozhodování a hlasování.

Článek 7
Ředitel Centra
7.1

Ředitel je jmenován rektorem UP na návrh děkana PřF UP se souhlasem Představenstva
Rady Centra na období 5 let, na základě výběrového řízení.

7.2

Ředitel Centra může být odvolán rektorem UP na návrh děkana PřF UP se souhlasem
Představenstva Rady Centra.

7.3

Ředitel řídí činnost Centra a je odpovědný Představenstvu Rady centra.

7.4

Ředitel Centra dále vykonává tyto činnosti:
a) účastní se zasedání Rady Centra a Vědecké rady,
b) navrhuje statutárním zástupcům smluvních stran opatření v rámci koordinační
činnosti Centra,
c) stanovuje obsah pracovní činnosti jednotlivých oddělení Řídícího úseku Centra.

7.5

Funkční období Ředitele Centra skončí:
a) uplynutím funkčního období,
b) smrtí,
c) rezignací,
d) právní mocí rozhodnutí soudu o nezpůsobilosti ředitele k právním úkonům.

7.6

V případě skončení funkčního období Ředitele rezignací nebo uplynutím funkčního
období bude dosavadní Ředitel svou funkci vykonávat až do jmenování nového
Ředitele.
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Článek 8
Vědecká rada
8.1

Vědecká rada je poradním orgánem Ředitele Centra ve věcech přípravy a realizace
vědní politiky Centra a navrhuje hlavní směry výzkumu.

8.2

Členem Vědecké rady může být pouze osoba starší 18-ti let, bezúhonná a způsobilá
k právním úkonům

8.3

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

8.4

Funkční období Vědecké rady je čtyřleté.

8.5

Členství ve Vědecké radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) smrtí,
d) rezignací,
e) právní mocí rozhodnutí soudu o nezpůsobilosti člena Vědecké rady k právním
úkonům.

8.6

Vědecká rada volí předsedu, který je odpovědný Řediteli centra za definování a realizaci
vědeckých a výzkumných programů.

8.7

Vědecká rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však 2 krát do roka. Zasedání
Vědecké rady svolává a řídí její předseda. Předseda Vědecké rady je povinen svolat
zasedání Vědecké rady do dvaceti dnů, požádají-li o to písemně nejméně čtyři její
členové.

Článek 9
Výzkumné jednotky Centra
9.1

9.2

9.3

9.4

Technologické centrum UP tvoří tato oddělení:
– Oddělení biochemie proteinů a proteomiky,
– Oddělení biofyziky,
– Biotechnologické laboratoře pro smluvní výzkum.
Centrum molekulární biologie a genetiky UP tvoří tato oddělení:
– Oddělení růstových regulátorů,
– Oddělení molekulární biologie,
– Oddělení buněčné biologie.
Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR tvoří tyto laboratoře:
– Laboratoř struktury genomu obilovin a pícnin,
– Laboratoř biologie agronomicky významných znaků,
– Laboratoř proteomiky buněčných struktur,
– Laboratoř bioinformatiky.
Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV tvoří tato
oddělení:
– Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin,
– Oddělení pěstování a kvality zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin.
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9.5

9.6

V čele každé výzkumné jednotky je vedoucí, který je jmenován děkanem
Přírodovědecké fakulty UP nebo ředitelem VÚRV nebo ředitelem ÚEB AV ČR, podle
příslušnosti výzkumné jednotky k mateřské instituci, a který je z titulu své funkce
náměstkem Ředitele Centra.
V čele jednotlivých oddělení nebo laboratoří je vedoucí jmenovaný příslušným
vedoucím výzkumné jednotky.

Článek 10
Personální, majetkové a finanční postavení Centra
10.1 Personální obsazení centra vzniklo vyčleněním stávajících pracovníků a novými
pracovníky UP, ÚEB AV ČR a VÚRV.
10.2 Majetkové hodnoty či práva získaná stranami provozem Centra budou v jednotlivých
případech upravena písemnou dohodou. Bude-li výsledkem řešení grantových 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.
10.3 Přístrojové vybavení, zařízení a další věci movité pořízené z výnosu činnosti Centra,
bude zařazeno do majetku té smluvní strany, která se na výnosu podílela a v případě, že
se na výnosu podílelo více smluvních stran, bude zařazeno do majetku té strany, jejíž
podíl na výnosu je větší, nebo je řešitelem grantového úkolu kmenový zaměstnanec této
strany.
10.4 Sdružování prostředků na investiční činnost v případě nákupu přístrojů a zařízení, bude
předmětem samostatné smlouvy.
10.5 Mzdové náklady svých zaměstnanců nesou smluvní strany samostatně.
10.6 Zapojením pracovníků v Centru nejsou dotčeny jejich pracovní a právní povinnosti
k vlastním mateřským institucím.
10.7 Pro hospodaření s prostředky získanými na vědeckou nebo pedagogickou činnost
prováděnou pracovníky Centra se vede oddělená účetní evidence na UP, ÚEB AV ČR a
VÚRV.

Článek 11
Způsob zrušení
11.1 Ukončení činnosti Centra je možné na základě jednomyslného rozhodnutí smluvních
stran.
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Článek 12
Změna statutu
12.1 Změna Statutu Centra je možná na základě jednomyslného rozhodnutí smluvních stran.

Článek 13
Závěrečná ustanovení a účinnost Statutu
13.1 Tento Statut nabývá účinnosti dnem podpisu Rámcové smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci na projektu „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum“.
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Příloha č. 1 Statutu
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