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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY PROJEKTU ExAM,  

ÚŽFG AV ČR, v. v. i.  

 

27. 6. 2014, 10:00 hod., Liběchov 

 
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)  

1. Úvod 

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

její hosty prof. Motlíka a Ing. Krobovou a představil program jednání. Před samotným 

zahájením zasedání absolvovali členové DR prohlídku pracoviště s hmotnostními spektrometry i 

se stávajícím staveništěm Pavilonu biomedicíny v Liběchově.  

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

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

na posledním zasedání a jejich vývoj.  

 

3. Rekonstrukce chlévů ve Střednicích a řízení s fy Rekomont – Ing. Krobová 

Ing. Krobová informovala o problémech, které vznikly s firmou Rekomont, která byla vybrána 

ve VŘ na rekonstrukci stájí ve Střednicích. Detailní informace viz. příloha č. 2.  

Momentální prioritou je vypsání nového výběrového řízení na dokončení prací ve Střednicích, 

které by mělo proběhnout do 14 dnů. Ing. Krobová uvedla reálnou možnost toho, že se firma 

Rekomont pokusí výběrové řízení zmařit, čímž by vznikly další významné škody, a proto byla 

ústavem pozastavena platba poslední odsouhlasené faktury. Vzniklé škody by byly hrazeny 

právě touto fakturou. 

Další otázkou zůstává, zda-li bude možné vymáhat smluvní pokuty ve výši 5 tisíc denně za 

nevyklizené staveniště, pokud od smlouvy odstoupil ústav. Vše bude v jednání právníků a z naší 

strany bude snaha uzavřít dohodu o narovnání.  

Prof. Borovanský zmínil, že v roce 2000 prováděla firma Rekomont rekonstrukci jejich ústavu a 

nebyly s ní žádné problémy, zároveň ale zmínil neuvěřitelnou fluktuaci zaměstnanců v této 

firmě. 
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V úterý 1. 7. 2014 proběhne další schůzka se zástupci firmy Rekomont, členové DR budou o 

výsledcích dalších jednání informováni. 

Ing. Krobová zmínila úspěšné dokončení jímky ve Střednicích, která bude zkolaudována 

v požadovaném termínu. 

Zároveň je připravováno výběrové řízení na výstavbu pavilonu ECHO, které bude vypsáno 

zhruba do měsíce. 

 

4. Přehled nejdůležitějších událostí v projektu ExAM  – prof. Motlík 

Prof. Motlík představil dva nové zaměstnance projektu ExAM: 

Mgr. Soňa Benešová - pracuje od 1. 6. 2014 jako aplikační manažerka projektu. Během prvního 

měsíce jejího působení byla podána aplikace na ustájení experimentálních GMO prasat 

z Londýna pro Nemocnici u Sv. Anny v Brně. Také byla vypracována certifikovaná metodika, 

která byla aplikována u Státní veterinární správy. Nejdůležitějším úkolem aplikační manažerky 

bude zajistit udržitelnost projektu po jeho skončení v roce 2015 v Národním programu 

udržitelnosti a aplikovat projekty v programu Horizont 2020. Dr. Kopečný doporučuje v této 

souvislosti kontaktovat zástupce Evropského parlamentu se správným oborovým nasměrováním 

výzev projektů.  

Prof. Motlík dále zmínil jejich úspěšnou aplikaci na grant COST. 

RNDr. MUDr. Monika Červinková, PhD - pracuje od 1. 6. 2014 ve třetím výzkumném 

projektu Centra a od 1. 7. 2014 jej i povede místo Dr. Jandy, kterému byl na jeho vlastní žádost 

zkrácen úvazek. Úkolem nové vedoucí bude aplikace na grant IGA, zajištění fungující 

spolupráce s Dr. Smetanou z Anatomického ústavu 1. LF a následné zvýšení publikační činnosti. 

Další personální změnou bude nástup Mgr. Petry Kučerové, PhD. z VŠCHT na post 

postdoktoranda místo Ing. Anny Palánové, PhD., která odchází na mateřskou dovolenou. 

Dr. Lidický uvedl, že takto zásadní obměna kolektivu jistě přispěje ke zlepšení organizace práce 

a k lepším výsledkům 3. VP. 

Prof. Motlík dále informoval, že dne 15. 7. 2015 budou vyhlášeny výsledky Norských fondů, do 

kterých bylo též aplikováno. Uvedl též úspěšné fungování smlouvy s CHDI Foundation, jejíž 

struktura se nyní změní na Research Agreement a Service Agreement. 

 

5. Přehled a plán plnění indikátorů projektu ExAM  – prof. Motlík 

Ing. Kopečný uvedl, že na minulém zasedání DR byla prof. Motlíkovi uložena příprava strategie 

pro splnění indikátorů v počtu publikací. 

Prof. Motlík uvedl, že počet publikačních výstupů se letos navýší, první a druhý výzkumný 

program splňují publikace bez problémů, zlepšit by se měl i třetí. 
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Dr. Lidický zmínil, že publikace za rok 2013 jsou spíše zaměřené na potkany a myši a uvedl, že 

v roce 2014 by měl již nastat větší posun k miniprasatům, na kterých je projekt ExAM postaven. 

Prof. Motlík uvedl, že se pokusí zařídit, aby příspěvky ze 3rd Conference on Large Animal 

Models, která proběhne na podzim 2015, vyšly jako supplement impaktovaného časopisu, čímž 

by narostl počet impaktovaných publikací na potřebné množství.  

Dále prof. Motlík uvedl, že byl odeslán návrh smlouvy s MŠMT o omezení sankcí, kdy je 

případná penalizace za nesplnění indikátorů výrazně nižší.  

 

Různé 

Dr. Lidický zrekapituloval situaci a uvedl, že v současné době je nejdůležitější vypořádání se 

s firmou Rekomont a úspěšný rozvoj 3. výzkumného programu.  

 

Připravují se webové stránky projektu ExAM.  

 

 

Konec jednání: 11:50 

 

Předpokládaný termín příštího jednání: 12. 9. 2014 nebo 19. 9. 2014 nebo 26. 9. 2014 

 

Zapsala: Jana Zásmětová 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Stav stavebních akcí – Ing. Krobová 

 

 

 

Liběchov, 30. 6. 2014       Ing. Jan Kopečný, DrSc. 

                předseda Dozorčí rady ExAM 


