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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY PROJEKTU EXAM, ÚŽFG 

AV ČR, v. v. i.  

 

21. 3. 2014, 10:00 hod., Praha – Krč 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)  

 

1. Úvod 

Ing. Kopečný uvítal všechny přítomné členy Dozorčí rady projektu ExAM (centra PIGMOD) a 

prof. Motlíka, ředitele Centra a představil program dnešního jednání. 

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

Zápis byl jednohlasně schválen. Ing. Kopečný zrekapituloval nejdůleţitější body projednávané 

na posledním zasedání a jejich vývoj. Podrobněji se zmínil o současném stavu sítě a o 

neuznatelných nákladech. 

 

3. Přehled nejdůležitějších událostí v projektu ExAM od posledního zasedání – prof. Motlík 

Prof. Motlík představil vývoj ve výběrových řízeních a vědecké práci od posledního zasedání 

DR. Přítomným členům předloţil dokument, ve kterém je garantována spolupráce s CHDI 

Foundation na dalších šest let. Do budoucna se plánuje rozdělení Service Contractu na dvě části, 

a to na Service Agreement a Research Agreement; v této věci budou ještě probíhat další jednání. 

Spolupráce s CHDI Foundation je velmi výhodná a následná udrţitelnost projektu ExAM je díky 

této spolupráci velice dobře hodnocená. Prof. Motlík nadále uvedl, ţe v současné době probíhají 

ještě jednání s holandskou farmaceutickou firmou „uniQure biopharma B.V“. Byl zmíněn i 

úspěch členů proteomické části projektu, kteří objevili jedinečný peptid, a tento objev by mohl 

v budoucnu pomoci k velice kvalitním výsledkům. Také zaběhnutí hmotnostního spektrometru 

proběhlo během velmi krátké doby a funguje bez problémů, práce na něm je kontrolována 

spolupracovníky ze Švýcarska. Prof. Motlík zmínil i dobře fungující úloţiště dat.  

Výběrová řízení - přístroje:  

- nyní byl vysoutěţen telemetrický přístroj – důleţitý pro neinvazivní výzkum na prasatech 
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- probíhá soutěţ na sestavu operačních mikroskopů – mikroskop zajistí excelentní kvalitu pro 

operace na prasečí míše 

- letos by se měly vysoutěţit i přístroje, které budou v ECHU 

 

Výběrová řízení - stavby: 

Prof. Motlík je rozhořčen jednáním firmy Rekomont, která vyhrála výběrové řízení na 

rekonstrukci stájí ve Střednicích a dříve navrţenou cenu se nyní snaţí navyšovat pomocí tzv. 

změnových listů. Prof. Motlík a Ing. Krobová informovali nadřízený orgán (MŠMT) o tom, jak 

situace vypadá, z ministerstva bude poslán firmě právní dopis, ve kterém bude uvedeno 

stanovisko MŠMT. Prof. Motlík uvedl, ţe nejdůleţitější na rekonstrukci stájí je technologie, on 

zná osvědčenou technologii od firmy z Přelouče, Rekomont chce ale koupit levnější, která je pro 

naše potřeby nevyhovující. Neustále probíhá dohadování o změnách a jde o absolutně 

neprofesionální přístup ze strany zmíněné firmy. Stavba má být dokončena 19. 5. 2014, jinak 

hrozí firmě velké penále.  

Pro pavilon Biomedicíny byla vysoutěţena firma Přemysl Veselý stavební a inţenýrské práce z 

Brna, která se jeví velmi profesionálně a která si sjednala subdodavatele v Mělníku. Problémy by 

případně mohly nastat se vzduchotechnikou, kde byla ve vítězném projektu uvedena cena 

neúměrně nízká. Stavba by měla být podle milníku dokončena v dubnu 2015, firma slibuje, ţe 

bude dokončena uţ do konce roku 2014.  

Pavilon ECHO – má být postaven do podzimu 2015, byl vysoutěţen projektant a výběrová řízení 

v této věci budou pokračovat. 

 

4. Přehled a plán plnění indikátorů projektu ExAM a minimalizace rizika jejich neplnění do 

konce roku 2015 – prof. Motlík 

Členům Rady byl předloţen Přehled plnění závazných monitorovacích indikátorů projektu 

(příloha č. 2). Všechny indikátory jsou splněny, aţ na počet odborných publikací a patentů. 

Proběhla diskuze nad danou tématikou. Prof. Borovanský konstatoval, ţe je obtíţné hodnotit 

aritmeticky počet publikací, protoţe jedna můţe vydat svým vědeckým přínosem i za 10 

publikací, ale ţe je nutno konstatovat, ţe plánovaný počet publikací splněn nebyl. Dr. Šinkora a 

prof. Borovanský navrhují publikovat více prací, i kdyţ v méně renomovaných časopisech, jinak 

se tak vysokého počtu publikací (25 IF prací do konce roku 2015) dosáhnout nedá. Prof. Motlík 

upozornil na problém třetího pilíře projektu (Laboratoř biologie nádorů Dr. Jandy), který 

nepublikuje vůbec. Dr. Janda navíc uvaţuje o zkrácení svého pracovního úvazku, se kterým by 

laboratoř vést nemohl. Při případném vyhlášení výběrového řízení na nového vedoucího by 
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došlo ke značnému časovému zdrţení. Dr. Šinkora slíbil, ţe s Dr. Jandou celou věc 

prokonzultuje.  

Jako moţnost navýšení počtu publikací se jeví vydání special issue při příleţitosti konání 3rd 

Conference on Large Animal Models. 

Dr. Kopečný navrhl přesné personální zakotvení, kdy by kaţdý pracovník Centra věděl, kolik a 

jakých publikací má vyprodukovat.  

Jelikoţ v případě publikací jde o závazný indikátor, hrozí sankce i v průběhu řešení projektu. 

Tyto sankce by byly brány jako neuznatelné náklady, tudíţ by je musel platit ústav.  

Dále prof. Motlík uvedl, ţe proběhlo výběrové řízení na funkci aplikačního manaţera projektu, 

byla vybrána velmi vhodná kandidátka, která bohuţel kvůli zdravotním důvodům nyní nemůţe 

nastoupit. Bude muset být vyhlášeno nové výběrové řízení. 

Dr. Lidický uvedl, ţe dalším problémem v plnění indikátorů jsou patenty. Mají být tři, proces 

k získání patentu je však dlouhodobá záleţitost. Dr. Kopečný uvedl, ţe patenty nejsou závazný 

indikátor a prof. Motlík slíbil poslat členům přehled závazných a nezávazných indikátorů. Místo 

patentů lze pouţít i certifikovanou metodiku, na které se pracuje. 

Členům Dozorčí rady byl předloţen dodatek k Rozhodnutí o přidělení dotace - Sankce (sníţené 

odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek. Do 

poloviny dubna by měl být také schválen inovovaný Technický anex. 

Proběhla diskuze na téma grantových aplikací. 

Dozorčí rada konstatuje, že za loňský rok nebyly dle stanoveného plánu splněny tyto indikátory: 

odborné publikace a patenty. DR pověřuje prof. Motlíka nápravou. 

 

5. Výsledek hospodaření za rok 2013 a rozpočet 2014 

Prof. Motlík informoval přítomné o výsledku hospodaření za rok 2013 a o rozpočtu na rok 2014 

(příloha č. 3). Všechny poloţky rozpočtu jsou v pořádku.   

Dozorčí rada vzala informaci o hospodaření na vědomí. 

 

6. Různé 

Dr. Kopečný pozval všechny členy Dozorčí rady na Dny ÚŢFG, které proběhnou dne 15. 5. 

2014 v Liběchově. Podrobný program bude rozeslán členům Rady v průběhu měsíce dubna. 
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Konec jednání: 12:00 

 

Předpokládaný termín příštího jednání: 20. 6. 2014 v Liběchově 

 

Zapsala: Jana Zásmětová 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Přehled plnění závazných monitorovacích indikátorů projektu ExAM 

3. Výsledek hospodaření 

         

 

    

          Liběchov, 25. 3. 2014       Ing. Jan Kopečný, DrSc. 

                předseda Dozorčí rady ExAM 

 

 

 

 

 

            
 


