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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ÚŽFG AV ČR, v. v. i. 

 

17. 10. 2014, 10:00 hod., Praha - Krč 
 

 

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) – je přítomno 9 členů z 11, Rada je tedy usnášení 

schopná. 

  

Prof. Ráb uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání. Hlavním důvodem setkání byly 

původně plánované změny v organizační struktuře ústavu kvůli hodnocení činnosti ústavů AV ČR 

v roce 2015 za období 2010 - 2014. Z aktuálních informací (materiál Principy hodnocení schválené 

AR, lze nalézt na Intranetu www.cas.cz) vyplynulo, že k úpravě hodnocených celků může dojít 

pouze na základě rozhodnutí vedení pracoviště (ředitel a jeho kolegium), Rada tedy organizační 

změny schvalovat nemusí.  

Usnesení: Rada vzala předložené informace na vědomí a doporučuje vedení ústavu vstoupit do 

hodnocení v současné organizační struktuře, zdůvodnit existenci malých jednotek a sdružit 

laboratoře projektu ExAM (kromě Laboratoře aplikovaných proteomových analýz), dále sdružit 

Laboratoř genetiky ryb, Laboratoř molekulární ekologie a Laboratoř evoluční genetiky savců, 

k diskuzi zbývá spojení Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk a 

Laboratoře regulace buněčného dělení.  

 

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 24. 6. 2014 

 Usnesení: Zápis byl jednohlasně schválen. 

 

2. Projednání směrnic – Vnitřní kontrolní systém, VZMR, Katalog rizik 

Směrnice vypracovala Ing. Kynychová, jedná se o technické úpravy ohledně změn legislativy a 

doplnění katalogu rizik. Prof. Ráb uvedl, že všechny dokumenty byly projednávány na KŘ, je 

naší povinností je mít vypracované.  

Probíhala diskuze ke Katalogu rizik. Ing. Kopečný uvedl, že vedení ústavu se bude snažit 

všechna rizika minimalizovat. Ing. Šimůnek jako interní auditor uvedl, že jednotlivé položky 

mailto:uzfg@iapg.cas.cz
http://www.iapg.cas.cz/
http://www.cas.cz/


Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Rumburská 89, 277 21 Liběchov 
 

 

katalogu se budou ještě s časem a zkušenostmi vyvíjet, jeho případné změny mohou být 

schvalovány per rollam. 

Pro minimalizaci rizik je důležité používat protokol o předběžné kontrole smluv. Prof. Ráb 

vyjádřil poděkování Ing. Kynychové a Ing. Šimůnkovi za vypracování Katalogu rizik. 

Usnesení: Rada schvaluje předložené dokumenty (Směrnice Vnitřní kontrolní systém, Katalog 

rizik v ÚŽFG, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu). 

 

3. Schválení Směrnice o mechanismech přístupu k jednotlivým klíčovým cílovým uživatelům 

výsledků a výstupů projektu ExAM 

Jedná se o novou směrnici projektu ExAM, kterou vypracovala Mgr. Benešová (aplikační 

managerka projektu ExAM). Ing. Kubelka uvedl, že centrum PIGMOD tam vystupuje jako 

samostatný právní subjekt, kterým ale není. Chybí tam odkaz na vnitřní předpis ústavu – 

Rozhodnutí ředitele 25-RŘ-2012 Ochrana duševního vlastnictví a utajení informací. 

Usnesení: Rada schvaluje s připomínkami, které zapracuje Mgr. Benešová ve spolupráci s prof. 

Rábem 

 

4. Projednávání návrhů projektů a smluv o mezinárodní spolupráci v Radě – pravidla a 

skutečnost  

Prof. Ráb představil členům Rady situaci s přihláškou do tzv. Norských fondů, která byla 

podána  na konci ledna roku 2014 (29. 1. 2014), v červnu byl grant udělen, a teprve v září (12. 9. 

2014) byly zaslány podklady pro projednání návrhu projektu Radou. Ing. Kopečný uvedl, že 

získání Norských fondů je sice velkým úspěchem, ale znamená to zároveň velkou zátěž pro 

ekonomické oddělení, v návrhu nebylo pamatováno na místo manažera, s kterým nebylo 

v původní aplikaci počítáno a úvazek na to bude muset být čerpán z ústavních zdrojů. 

Usnesení: Vzhledem k tomu, že Rada obdržela návrh projektu k projednání až po přiznání 

dotace, Rada nemohla návrh projektu (Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí 

biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkámích a buňkách 

myši, miniprasete a člověka) řádně projednat. Přílohou č. 2 tohoto zápisu je formulář Podklady 

pro schválení návrhu výzkumného projektu Radou pracoviště, který bude celkově upraven dle 

zaslaných připomínek členů Rady (doplnění úvazku pro administrativní pracovníky, změna 

některých formulací atd.). 
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5. Výběrová řízení na místa vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných skupin 

Prof. Ráb popsal v zásadě katastrofální situaci s vědeckou produkcí v Laboratoři biologie 

nádorů. Té byla při posledním hodnocení udělena známka 4, proto byl vyměněn vedoucí 

laboratoře, který ovšem prakticky žádných změn nedosáhl. Laboratoř je zároveň součástí 

projektu ExAM, ale nemá skoro žádné výsledky. Ve vnitřním výběrovém řízení ExAMu byla 

vybrána novou vedoucí projektu MUDr. RNDr. Monika Červinková, PhD., která se nejdříve 

stala vedoucí projektu, a poté by měla být jmenována po schválení Radou instituce podle 

Organizačního řádu ÚŽFG, i vedoucí této laboratoře. Členové Rady projevili údiv nad slabou, či 

spíše neexistující publikační činností Dr. Červinkové, která naprosto nedává záruku v nápravě 

činnosti laboratoře, a požadují vypracování konceptu vedení laboratoře.  

Dr. Červinková by měla do měsíce projít i ústavním přijímacím řízením. 

Usnesení: Rada schvaluje s velkými výhradami jako vedoucí Laboratoře biologie nádorů Dr. 

Červinkovou, a to na dobu určitou do konce roku 2015 a s rigorózní atestací tento i příští rok. 

 

6. Publikační výkonnost laboratoří ÚŽFG 

Ing. Kubelka vypracoval před plánovaným hodnocením činnosti ústavů přehled publikační 

výkonnosti jednotlivých laboratoří, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Zároveň upozornil na 

výborné publikace Dr. Suché, Mgr. Janka, Dr. Kotlíka, Ing. Killera, Mgr. Pokorné, doc. Šerého a 

prof. Matalové. Systém odměňování publikací funguje a je motivační.  

 

7. Situační zpráva o průběhu řešení projektu ExAM 

Ing. Kopečný podal členům Rady zprávu o stávající situaci v projektu ExAM. 

Stavební činnost: v současné době byl vysoutěžen nový dodavatel na dostavbu Střednic, 

s původním dodavatelem bude probíhat soudní řízení. Stavba Biomedicíny běží bez větších 

problémů, byla tam vynechána plynová přípojka, což se řeší jako chyba projektanta. Pavilon 

ECHO má vypracovanou projektovou dokumentaci a soutěží se firma na dodavatele, stavba musí 

být dokončena do konce roku 2015. 

Ing. Kopečný předložil členům Rady tabulku s nezpůsobilými náklady, kterou vypracovala Ing. 

Kynychová (příloha č. 4), jsou to náklady, které do projektu vložil ústav, k některým z nich se 

zavázal, s některými nepočítal (jako jsou výdaje na soudní proces). Dále bylo projednáváno 

plnění monitorovacích indikátorů, z nichž je největší hrozbou vysoký počet nesplněných 

odborných publikací – z přibližně 50 jich do konce roku 2015 chybí na 40! Dozorčí rada 

projektu ExAM požadovala, aby byl vytvořen publikační plán pro každého pracovníka projektu. 

Ostatní indikátory jsou plněny bez problémů. 
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Usnesení: Členové Rady budou průběžně informováni o plnění indikátorů v rámci projektu 

ExAM, berou informace na vědomí a žádají o předložení požadovaného personálního 

publikačního plánu a v případě potřeby bude svoláno ad hoc plenární zasedání Rady. 

 

8. Různé 

Strategie AV ČR 

Prof. Ráb rozeslal pro informaci nejnovější prezentaci týkající se Strategie AV ČR a uvedl, že 

popsané navrhované okruhy vyhovují oblastem řešeným v ústavu.  

 

Konec jednání: 11:30 

 

Předpokládaný termín příštího jednání: bude dohodnut 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Formulář Podklady pro schválení návrhu výzkumného projektu Radou pracoviště 

k úpravám 

3. Publikační přehled laboratoří 

4. Monitorovací indikátory a nezpůsobilé náklady projektu ExAM 

 

 

Zapsala: Jana Zásmětová 

 

 

         Liběchov, 20. 10. 2014                          Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. 

          předseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.   

   


