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Akademie věd Českérepubliky vydává na základě zákona č. 283/1992 sb.,
o Akademii věd Českérepubliky' ve znění pozdějších předpisů' a zákona
č' 34112005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se Stanovami Akademie věd Českérepubliky ze dne 24' května 2006

toto

ÚplnÉ zruĚruí
zřizovaci listiny Ústavu živočišnéfyziologie a genetiky AV čR, v' v. i',
ze dne 28' června 2006, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č' 1 ze dne 26.
února 2009:

t.

(1) Pracoviště bylo zřízeno usnesením 43. zasedání prezidia Československé
akademie věd ze dne 3í . ledna '1973 s účinnostíod 1 . února 1973 pod názvem
Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat ČsAV. UsnesenÍm 50. zasedání
Výboru prezidia pro řízení pracovišť ČsAV ze dne 'l5. prosince 1992 bylo pracoviště
s účinnostíke- dni 31 . prosince 'l992 přejmenováno na Ústav Živočišnéfyziologie a
genetiky AV CR a ktémuŽ dni se stalo ve smyslu $ 18 odst. 2 zákona č.28311992
Sb. pracovištěm Akademie věd Českérepubliky.
(2) Na základě zákona č'34112005 Sb. se právní forma Ústavu Živočišné
fyziologie a genetiky AV cR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové
organizace na veřejnou výzkumnou instituci'
il.

(1) Ústav Živočišnéfyziologie a genetiky AV ČR' v' v' i' (dále jen ,,ÚŽro,,;,
lc 67985904' je právnickou osobou zřizenou na dobu neurčitou se sídlem

v Liběchově, Rumburská 89, PSČ 277 21.

(2)
ÚŽro je Akademie věd Českérepubliky _ organizačnísloŽka
'Zřizovatelem
státu, lC 60165'l7'1 která má sídlo v Praze 1, Národní 1009/3, PsČ 117 20.
'
Iil.

(1) Účelem zřízení ÚŽFG je uskutečňovat vědecký výzkum voblastech
fyzioIogie a genetiky Živočichů,přispívat k vyuŽití jeho výsledků a zajišt'ovat
infrastrukturu výzkumu.

(2) Předmětem hlavní činnosti ÚŽro je vědecký výzkum v oblastech Živočišné
fyziologie a genetiky. Svou činnostíUZFG přispívá ke zvyšování Úrovně poznání a
vzdělanosti a k vyuŽití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a
rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie' časopisy,
sborníky apod.)' poskýuje vědecké posudky, stanoviska a doporučenía provádí
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konzultační,poradenskou a expertizní činnost. Ve spolupráci s vysokými školami
uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci
předmětu své činnosti rozvijí mezinárodní spolupráci, včetně organizování
společnéhoVýzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stáŽistů, výměny
vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní
vědecká setkání' konference a s.emináře a zajišt'uje infrastrukturu pro výzkum, včetně
chovu experimentálních zvířat. Ukoly realizuje samostatně ive spolupráci s vysokými
školami a dalšímivědeckými, výzkumnými a odbornými institucemi.
(3) Předmětem jiné činnosti ÚŽre ie pořádání odborných kurzů' seminářů,
konferencí a jiných vzdělávacích akcí' včetně lektorské činnosti, chov a prodej
laboratornÍch a experimentálních zvířat, výroba, obchod a sluŽby v oblasti
biologických a chemických věd, zejména příprava a produkce biologicky aktivních a
modifikovaných látek, jejich purifikace' kultivace buněk a tkání, expertní činnost
v uvedených oblastech, forenzní sluŽby v oblasti biodiverzity, specializované
veterinární sluŽby' poskytování ubytovacích a stravovacích sluŽeb. Podmínky jiné
činnostl určujípříslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných
institucÍch. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhn out 20 oÁ pracovní kapacity
UZFG.
lv.
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) orgány ÚŽrG'jsou ředitel, rada pracoviště a dozorči rada. Ředitel je

statutárním orgánem UZFG a je oprávněn jednat jménem ÚŽFG.

(2) Základními organizačními jednotkami ÚŽrc jsou vědecká oddělení (sekce),
jejichŽ Úkolem je výzkum a vývoj, a dále servisní oddělení, jejichŽ úkolem je
zajišt'ování infrastruktury a provozu pracoviště.
(3) Podrobnéorganizačníuspořádání ÚŽFGupravujejehoorganizační řád,kteý
vydává ředitel po schválení radou pracoviště.
V,
ZřizovacÍ lÍstina je v tomto znění Účinná od 26. února 2009.

Y Praze 30. července 2009
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