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Overil jsem soulad Výrocní zprávy o cinnosti a hospodarení za rok 2013 s úcetní záverkou, která je
obsažena v této výrocní zpráve. Za správnost výrocní zprávy je zodpovedné vedení instituce. Mým
úkolem je vydat na základe provedeného overení výrok o souladu výrocní zprávy a úcetní záverkou.
Overení jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl overení tak, aby získal primerenou jistotu, že informace obsažené ve výrocní
zpráve, které byly prevzaty z úcetní záverky ci z ní použity, jsou ve všech významných ohledech v
souladu s touto úcetní záverkou. Jsem presvedcen, že provedené overení poskytuje primerený
podklad pro vyjádrení výroku auditora.
Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výrocní zpráve ve všech významných ohledech v
souladu s výše uvedenou úcetní záverkou.
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V Melníku dne 27. cervna 2014
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Ing. Antonín HI~clik
auditor, oprávnení c. 1777
Bezrucova 108,27601 Melník

~

I

~

~

---

Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v. v. i.
Rumburská
89,27721Libechov,
Ceskárepublika

ICO:67985904DIC:CZ67985904
IDDatovéschránky:dj8p5f

.

tel.: 315639532;fax:315639510
E-mail:uzfa@iaoo.cas.cz;
URLhttD://www.iaDa.cas.cz

.'1

Libechov,24.6.2014

SCHVALOVACÍDOLOŽKA

Prohlašuji, že Rada ÚŽFG AV CR, v. v. i. svým hlasováním dne 24.6.2014 v souladu
s § 18 odst. 2 písmoe) zákona c. 341/2005 Sb. vzala na vedomí doporucení Dozorcí rady ÚŽFG
AV CR, v. V.i., a schválila Výrocní zprávu Ústavu živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.

v. i. za rok 2013.

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
predseda Rady ÚŽFG AV CR, v. V.i.

Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v. v. i., Rumburská 89, 277 21 Libechov
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USTAV ZIVOCISNE FYZIOLOGIE A GENETIKY
AKADEMIE VED CESKÉ REPUBLIKY, V.V.I.
Rumburská 89, 277 21 Libechov

DOZORCí RADA
Telefon:267090501,fax:267090500,e-mail:bednarikova@iapg.ca.cz

ÚZFG AVCR,v,v.i.
dl.lt'umdorucení'
,

Rada pracovište a reditel
Ústavu živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i.
Rumburská 89
277 21 Libechov
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V Praze Krci dne 12. cervna 2014

c.j.003/DR2014

Dozorcí rada Ústavu živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.L, projednala na svém zasedání
dne 12. cervna 2014 textovou cást výrocní zprávy o cinnosti a hospodarení ÚŽFG AV CR, v.v.L,
za rok 2013 a zprávu nezávislého auditora k úcetní záverce ÚŽFG A V CR, v.v.i. za období od 1.1.
2013 do 31.12. 2013. Na základe svého usnesení ze dne 12. cervna 2014 ctyrmi hlasy za úcasti ctyr
clenó souhlasí se znením Výrocní zprávy a hodnotí

bez výhrad.
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Výrocní zpráva o cinnosti a hospodarení
za rok 2013

II

Dozorcíradou pracovište projednána dne: 12. 6. 2014
Radou pracovište schválena dne: 24. 6. 2014

V Libechovedne 25. 6. 2014

\
I.

a)

Informace o složení orgánu verejné výzkumné instituce a o jejich cinnosti ci o jejich
zmenách
Výchozísložení orgánu pracovište

Reditel pracovište: Ing. Jan Kopecný, DrSc.

jmenován s úcinností od: 28. 2. 2012
Rada Qracovište zvolena dne 7. 12. 2011 ve složení:
predseda: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG AVCR,v. v. i.)
místopredseda:

RNDr. Petr Šok, PhD. (ÚŽFG AVCR,v. v. i.)

clenové interní: Ing. Jan Kopecný, DrSc. (ÚŽFG AV CR, v. v. i.)
RNDr. Petr Kotlík, PhD. (ÚŽFG AV CR, v. v. i.)

Ing. Michal Kubelka, CSc. (ÚŽFG AV CR, v. v. i.)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG AVCR,v. v. i.)
MVDr. Jirí Šimunek, CSc. (ÚŽFG AVCR,v. v. i.)
clenové externí: doc. Ing. Pavel Kozák, PhD. (VÚRH JU)
JUDr. Jirí Malý (SSC AV CR, v. v. i.)
doc. RNDr. Jana Peknicová,

CSc. (BTÚ AV CR, v. v. i.)

prof. Ing. Vojtech Rada, CSc. (FAPPZ CZU)

Dozorcí rada jmenována dne 1. S. 2012 ve složení:
predseda: RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ AVCRv. v. i.)
místopredseda:

RNDr. Radek Procházka, CSc. (ÚŽFG AVCR,v. v. i.)

clenové: prof. Ing.Vera Skrivanová, CSc.(VÚŽV,v.v. i.)
doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEBAVCR,v. v. i.)
Ing. Martin lhoták (Knihovna AVCR)

b)

Zme'nyve složení orgánu:

V roce 2013 nedošlo k žádným zmenám ve složení orgánu.
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c)

Informaceo cinnostiorgánu:

Reditel:
Vyjádrení Rady ÚŽFG AV CR, v. v. i. k cinnosti reditele v roce 2013

-

Rok 2013 byl pro Ing. Jan Kopecného, DrSc. druhým rokem jeho druhého funkcního období
reditele ústavu. Na pocátku roku 2013 byla v souvislosti s hodnocením ústavu dokoncena
reorganizace zrušením Laboratore genomiky živocichu po predchozím souhlasu Rady s
organizacní zmenou a soucasne prijata odpovídající personální opatrení. V roce 2013 reditel
pokracoval v nastoupeném úsilí o transparentnost duležitých rozhodovacích procesu na
pracovišti: a) pridelováním ústavních investicních prostredku podle skutecných potreb skupin a
zároven rovnomerne mezi nimi, kdy je rovnež brán v úvahu vedecký výkon žadatelu, b)
navýšením institucionálních úvazku studentum doktorského studia, c) zvýšením odmen
pracovníkum kvalifikacního stupne postdoktorand a d) zavedením odmen pro autory vysoce
kvalitních publikací na základe IF casopisu prípadne kvartilu casopisu, kde byla práce
publikována. Jako predseda Dozorcírady Centra Pigmod se aktivne podílel na zahájení projektu
ExAM financovanéhoze strukturálníchfondu EU- OP VaVpl,který je v soucasnosti v realizaci.
Rada ÚŽFGAVCRje však názoru, že by mel více dbát na skrytá rizikasouvisejícís rešením
tohoto projektu, napríklad dodržení plánovaných indikátoru, zejména poctu publikací. Velmi
aktivne se podílel a stále podílí na rekonstrukci pocítacové síte, a to i pres problémy s tím
spojené, pricemž se snaží maximálne vyhovet požadavkum uživatelu. Jeho rídící styl je povahy
demokratické a úcastníci pravidelných týdenních kolegií reditele o daných záležitostech
nejprve podrobne diskutují, než reditel rozhodne. Aktivne navštevuje dlouhodobý kurz
Managementvedy porádanýSSC,v. v. i. Úkoly,které vzešlyz námetu RadyÚŽFGAVCRbylyv
zásade splneny, v Rade svoje kroky a rozhodnutí vždy vysvetlila obhájil. Nezanedbává též svoji
roli vedeckého pracovníka, mimo jiné je zapojen do projektu EU Ruminomics. Opakuje se
zkušenost z roku 2012, že reditel a Rada jsou vzájemne se doplnujícími partnery v rízení
pracovište.

RadaÚŽFGproto považujejeho dosavadnícinnostv roce 2013za úspešnou.
..

Rada Dracovište:
Data zasedání:
21.2.2013,15.11.2013
Zápisy z jednotlivých jednání jsou k dispozici na internetových
htto:/ /www.iaoa.cas.cz/uzfa/index.oho ?o=rada uzfa&site=default

stránkách

ústavu:

'"'

Projednávané záležitosti:
21. 2. 2013
- schv"álenívýsledku hospodarení za minulý rok

- projednání a schválení plánu rozpoctu na rok 2013 a rozpisu položek sociálního fondu
- schválení finální verze organizacního rádu a organizacního schématu
- schválení návrhu na emeritní pracovníky
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- predstavení projektu

ExAM

15.11.2013
- projednání návrhu zmeny zrizovací listiny ve smyslu vyjmutí chovu laboratorních prasat z jiné
cinnosti
- informace ohledne prípravy Strategie rozvoje AV CR

- schválení dvou organizacních zmen (vznik nové laboratore

aplikovaných proteomových analýz a

zmena vedoucího laboratore anaerobní mikrobiologie)

- schválení návrhu projektu Dr. Fliegerové
- prezentace Dr. Šolce na téma ITvybavení a infrastruktura

ústavu

Jednání per rollam:

4. 1. 2013- schváleníOrganizacníhorádu, schématu, Dodatku k Vnitrnímu kontrolnímu systému,
Smernice pro zadáváníverejných zakázek malého rozsahu
23. 1. 2013 - schválení podání návrhu projektu Dr. Angera

8. 2. 2013 - schválení zmeny a doplnku Organizacního rádu a dodatku ke smernici Vnitrní
kontrolnísystém
8. 3. 2013 - schválení jmenování nového vedoucího laboratore bunecné regenerace a plasticity

16.4.2013- schválenípodánínávrhuprojektuGACR
9. 5. 2013 - projednání metodiky Fullcost

15.5.2013- schválenípodánínávrhu projektuDr.Kubelky
17.5.2013 - schválenípodánínávrhuprojektu prof. Macholána
20.5.2013

- schválení podání návrhu projektu prof. Motlíka

27. 5. 2013 - schválení možnosti projednání VZ 2012 per rollam

29. 5. 2013- schválenípodání návrhuprojektu prof. Míškaa doc.Šerého
3. 6. 2013 - schválení podání návrhu projektu Dr. Fliegerové
13. 6. 2013 - schválení Výrocnízprávy 2012

27.6.2013- schválenídodatkukeSmernicipro poskytovánícestovníchnáhrad
16. 7. 2013 - schválení podání návrhu projektu Dr.Fliegerové

30.7.2013- schválenípodánínávrhuprojektu Dr.Šolce
1. 8. 2013 - schválení podání návrhu rozdelení zisku 2012

22. 8. 2013- schválenípodání návrhu projektu Dr. Markové
5. 9. 2013- schválenípodánínávrhu projektu Dr. Kopecného
24. 9. 2013- schválenípodánínávrhu projektu prof. Matalové
25. 9. 2013 - schváleníProgramuvýzkumnécinnostiústavu v letech 2012-2013a výhledu na rok
2014
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5. 12. 2013 - schválení dodatku Organizacního rádu a Spisového a skartacního rádu

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
-

predseda Rady ÚŽFGAV CR, v. v. i.

Dozorcí rada:
Dozorcírada Ústavu živocišné fyziologiea genetiky AVCR,v. v. i. se sešla v roce 2013 dvakrát: 14.
6. 2013 a 11. 11. 2013 na pracovišti v Praze-Krci.
Hlasováníper rollam bylov roce 2013 uskutecneno 10x:
1. Udelení predchozího písemného souhlasu s návrhem nájemní smlouvy pro Bernadetu
Valachovou
2. Udelení predchozího písemného souhlasu se zámerem pronájmu pozemku c. 870/1 v k.ú.
Libechov
3. Udelení predchozího písemného souhlasu se zámerem získání pronajatého pozemku c.r.
746/1 v k.ú.Libechovdo vlastnictvíÚŽFGAVCR,v.v.i.
4. Udelení predchozího písemného souhlasu se zámerem uzavrení smlouvy o zrízení vecného
bremene ve prospech manželu Rothových
5. Udelení predchozího písemného souhlasu se,schválením smlouvy o nájmu pozemku c. 880/1
v k.ú. Libechov
6. Udelení predchozího písemného souhlasu k návrhu výstavby plánovaných staveb; jedná se o
rozšírení pavilonu chirurgickýchoboru v Libechove,stavbu pavilonu biomedicíny v Libechove,
príjezdové komunikace k pavilonu biomedicíny v Libechovea stavební úpravy stáje c. 1 a 2 ve
Strednicích
7. Udelení predchozího písemného souhlasu s aktualizací predchozího písemného souhlasu
s nabytím dlouhodobého hmotného majetku: jedná se o kompletní sestavu pro kvantitativní
proteomiku zahrnující dva hmotnostní spektrometry, ke kterým prísluší dva kapalinové
chromatografy, zarízení pro diferencní mobilitu iontu, software a datastanice
8. Udelení predchozího písemného souhlasu k návrhu nájemní smlouvy pro Mgr. Renatu Cernou
9. Udelení predchozího písemného souhlasu k návrhu nájemní smlouvy pro M. Hanykýrovou a
smlouvy o ubytování pro Ing. Mgr. H.Sechovcovou
10. Udelení predchozího písemného souhlasu s nájemní smlouvou pro MVDr.B. Bohuslavovou
Jednání dne 14. cervna 2013 se zúcastnili tito clenové: Dr. M. Flieger, CSc., Dr. R. Procházka, CSc.,
prof. V. Skrivanová, CSc., doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Ing. M. Lhoták.

Program jednání: Schválení programu jednání
Kontrola minulého zápisu
Kontrola hlasování per rollam
SchváleníVýrocnízprávy ÚŽFGAVCR, v. v. i. vcetneúcetnízáverkya zprávy
auditora
Schválení auditora pro príští období
Hodnocení manažerských schopností reditele
Ruzné
Program jednání byl schválen všemi hlasy.
Minulý zápis, stejne jako usnesení, byl odsouhlasen všemi hlasy, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel
hlasování.
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Výrocní zpráva byla schválena Dozorcí radou peti hlasy z peti možných bez výhrad.
Dozorcí rada schválila peti hlasy z peti možných pana Ing. Antonína Hladíka jako nezávislého
auditora pro príští období.
Dozorcí rada projednala a peti hlasy z peti možných hodnotila manažerské schopnosti reditele
jako vynikající.
Druhé zasedáníse uskutecnilo dne 11. listopadu 2013 za úcasti techto clenu:
Dr. M. Flieger, CSc.,Dr. R. Procházka,CSc.,Ing. M. Lhoták., doc. RNDr. E. Zažímalová,CSc.,prof. V.
Skrivanová se omluvila
Program jednání: Schválení programu jednání
Kontrola minulého zápisu
Schválení hlasování per rollam
Zmena zrizovací listiny ÚŽFGAV CR,v. v. i.

Ruzné
Zápis stejne jako usnesení ze dne 14. cervna 2013 byl schválen všemi hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování. Usnesení per rollam bylo taktéž schváleno ctyrmi hlasy ze ctyr možných.
Zmena zrizovací listiny byla schválena ctyrmi hlasy ze ctyr možných.
Ruzné - žádné pripomínky.

.

.

RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
predseda dozorcí rady

d)

Organizacní schéma ústavu
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II.

Informaceo zmenáchzrizovacílistiny:

V roce 2013 nedošlo k žádným zmenám zrizovací listiny.
III.

Hodnoceníhlavní cinnosti:

Strucná charakteristika vedecké (hlavní) cinnosti pracovište

I
I
I
I
I
I
I

.

Predmetem cinnosti ÚŽFGAV CRv. v. L je uskutecnovánízákladníhovedeckého výzkumu zejména v
oblasti poznání fyziologických funkcí, genetických struktur a interakcí v genomu živocichu. Zvlášte jde
o výzkum druhu/populací významných v medicíne (modelové druhy), ekologii (chránené nebo jinak
významné druhy) nebo zemedelství (hospodárská zvírata) a výzkum v oblasti kvality a bezpecnosti
potravin. Výsledkem všech aktivit ústavu je nejen produkce prioritních vedeckých výsledku s
dopadem do oblasti základního výzkumu, ale rovnež vytvárení predpokladu pro rychlé uplatnení
získaných poznatku v medicíne, ekologii a zemedelství. Ústav prispívá ke zvyšování úrovne poznání a
vzdelanosti i k využití vedeckých výsledku v praxi.

VEDECKA CiNNOST
Anotace neiduležiteiších vÝsledku vedecké (hlavní) cinnosti

· 1.)

-,

Popisvýsledku:Podarilose objasnit mechanismusvzniku sterility u F1

I

E

I

.

I

i.

.

Mechanismus infertility u myších vnitrodruhových hybridu

.=

mezidruhových hybridu, která je zpusobena zvýšeným výskytem
asynaptických homologních chromozomu.
Citace vÝstupu:Bhattacharyya, T. ; Gregorová, S. ; Mihola, O. ; Anger. M.
; Šebestová, J. ; Denny, P. ; Šimecek, P. ; Forejt, J. Mechanistic basis of
infertility of mouse intersubspecific hybrids. Proceedings of the National
Academy of Sciencesof the United States of America, 2013, Roc. 110, c.
6, E468-E477.

Kontaktní osoba: MVDr.Martin Anger, PhD.,533 331411, anger@vrLcz
Ilustrace: Obrázek ilustrující problémy sestavit správne delící vreténko u
hybridních oocytu ve srovnání s oocyty izolovanými z B6 kontrolních
myší.

2.) Význam prírodního výberu pro vznik druhu
Popis vÝsledku: Výsledky výzkumu zverejneného v casopise PLOSONE, který jsme provedli ve
spolupráci s kolegy z Kanady a z Itálie, ukázaly, že mezidruhový prenos genetické informace obsažené
v mitochondriích zastínil skutecné príbuzenské vztahy mezi dvema druhy amerických perloocek, což
vedlo k mylné interpretaci vlivu prírodního výberu na vznik techto druhu. Výsledky této studie
predstavují duležitý príspevek k pochopení funkce a významu ekologických adaptací pri vzniku
nových druhu.
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Citace vVstupu: Marková. S. ; Dufresne, F. ; Manca, M. ; Kotlík. P.
Mitochondrial Capture Misleads about Ecological Speciation in the
Daphnia pulex Complex. PloS ONE,2013, Roc.8, c. 7.
Kontaktní osoba: Silvia Marková, 315 639 516, markova@iapg.cas.cz

Ilustrace: Mikrofotografie perloocky z Vysokých Tater

3.) Signální proteiny míšního parenchymu a dorsálních ganglií u krys se spasticitou indukovanou
míšním poškozením.
Popis výsledku: Práce se zabývá studiem proteinu podílejících se na míšním poškození s využitím
krysího modelu. Výsledky oznacily nekteré proteiny (CaMKIV, RONa, PKCcSand MAPK3/ERK1), které

jsou podstatné nejen pro zahájení ale i pro udržování stavu spasticity po míšním traumatu.
Pozorování techto zmen bylo výhradní pro lumbální spinální parenchym, ne pro dorsální ganglia, což
jasne znací, že nové lécebné strategie by mely být primárne zamereny na tercove specifické míšní
segmenty.
Citace výstupu: Kupcová Skalníková. H. ; Navarro, R. ; Marsala, S. ; Hrabáková. R. ; Vodicka. P. ;
Gadher, S. J. ; Kovárová. H. ; Marsala, M. Signaling proteins in spinal parenchyma and dorsal root
ganglion in rat with spinal injury-induced spasticity. Journal of Proteomics, 2013, Roc. 91, C.1, s. 4157.
Kontaktní osoba: RNDr. Hana Kovárová, CSc., 315 639 582, kovarova@iaPR.cas.cz

Ilustrace: Míšní poškození a indukce hyper-reflexe a svalové spasticity
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4.) Genomické následky ekologické speciace u dvou sympatrických druhu síhu rodu Coregonus v
mladém postglaciálním jezere
PODis vvsledku: Sympatricky se vyskytující druhové páry sladkovodních ryb jsou bežné v
postglaciálních mladých jezerech v mírných oblastech severní polokoule. Povaha a mechanismy
divergence a speciace techto mladých sympatrických druhu jsou "horkým" tématem evolucní
biologie studované celou paletou metod. Nikdo však takový prípad nestudoval metodami
molekulární cytogenetiky.
Citace vVstuDU: Svmonová. R. ; Maitánová. Z. ;
Sember. A. ; Staaks, G.B.O. ; Bohlen. J. ; Freyhof, J. ;

Rábová. M. ; Ráb. P. Genome differentiation in a
species pair of coregonine fishes: An extremely rapid
speciation
driven
by
stress-activated
retrotransposons mediating extensive ribosomal
DNA multiplications. BMC Evolutionary Biology,
2013, Roc. 13, FEB14,42/1-42/21
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Symonová, 315 639
557, svmonova@seznam.cz
Ilustrace: Amplifikované a normální signály rDNA
clusteru síhu

5.) Pseudoscardovia suis gen. nov., sp. nov., nový clen celedi Bifidobacteriaceae izolavaný z
trávicího traktu prasete divokého (Susscrofa).
PODisvVsledku: Poprvé byly izolovány a charakterizovány zástupci významné bakteriální celedi
Bifidobacteriaceae z trávicího traktu divokých prasat. Dva bakteriální fruktoso-6-fosfát fosfoketolázapozitivní kmeny izolované z tenkého streva prasete divokého (Sus scrofa) mely neobvyklou morfologii
bunek ve srovnání se známými bifidobakteriemi. Výsledky fylogenetické, genotypické a fenotypické
analýzy podporují návrh nového druhu, Pseudoscardoviasuis gen. nov., sp. nov..
Citace vVstuDU:Killer. J. ; Mrázek. J. ; Bunešová, V. ; Havlík,
J. ; KODDová.I. ; Benada, O. ; Rada,V. ; KODecnv.J. ; VIková,
E. Pseudoscardovia suis gen. nov., sp. nov., a new member
of the family Bifidobacteriaceae isolated from the digestive
tract of wild pigs (Sus scrofa). Systematic and Applied
Microbiology, 2013, Roc.36, C.1, 11-16
Kontaktní osoba: Ing. Jirí Killer, PhD., 267 090 508,
killer@.@.Qg.cas.cz

Ilustrace:
Mikrofotografie
Pseudoscardovia

bunek

nového

rodu
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6.) Biomedicínský model Huntingtonovy choroby: transgenní miniprase pro lidský mutovaný
huntingtin
PODis vÝsledku: laborator bunecné regenerace a plasticity završila nekolikaletou mezinárodní
spolupráci, koordinovanou z libechova, vytvorením jedinecného transgenního miniprasete pro Nterminální cást lidského mutovaného huntingtinu. Prestože byla jedno bunecná embrya
transdukována lentivirovým vektorem, následné sekvenování genomu transgenních miniprasat
potvrdilo, že insert neporušil žádnou kódující sekvenci v genomu miniprasat. FISHanalýza prokázala,
že insert je lokalizován na chromosomu 1 q24-q25 pouze
v jedné kopii. Prenos mutovaného lidského genu na Fl a
I
F2 generace, vždy približne u jedné poloviny potomku v
každém vrhu, tento fakt jasne dokládá. Zároven
poskytuje možnost prímého srovnání sourozencu pri
I
sledování vývoje fenotypu Huntingtonovy choroby. U
transgenních kancu F1 generace byly zjišteny závažné
poruchy reprodukce, predevším ve schopnosti oplozovat
vajícka in vitro. Tento model poskytuje jedinecnou
možnost testování nových lécebných postupu této, dosud
nelécitelné, neurodegenerativní choroby.
Citace vÝstuDU:Baxa. M. ; Hruška-Plochán. M. ; Juhás. Š. ; Vodicka. P. ; Pavlok. A. ; Juhásová. J. ;
Miyanohara, A. ; Nejime, T. ; Klíma. J.: Macáková. M. ; Marsala, S. ; Weiss, A. ; Kubícková, S. ;
Musilová, P. ; Vrtel, R. ; Sontag, E. M. ; Thompson, l.M. ; Schier, Jan; Hansíková, H. ; Howland, D. S. ;
Cattaneo, E. ; DiFiglia, M. ; Marsala, M. ; Motlík. J. A transgenic minipig model of Hungtington's
disease.Journal of Huntington's Disease,2013, Roc.2, c. 1, s. 47-68.

Kontaktní osoba: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.,315 639 560, motlik@iaD2.cas.cz
Ilustrace: Adéla, první transgenní sele, které nese informaci pro lidský huntingtonový promotor a pro
N-terminální cást lidského mutovaného huntingtinu

Srovnání Dublikacnícinnosti Dracovište za Doslednítri rokv
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Domácía zahranicníocenení zamestnancuoracovište
Ing. Antonín Pavlok, DrSc. - Emeritní pracovník AVCR
RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. - Prémie O. Wichterleho udelená v roce 2013
Mgr. Helena Kupcová Skalníková, PhD - Prémie O. Wichterleho udelené v roce 2013

-

Další soecifické informace o oracovišti
Akademická rada AVCRna svém 11. zasedání v roce 2013 projednala plnení Programu výzkumné a
odborné infrastrukturní cinnosti pracovišt AVCR na léta 2012 - 2017 a konstatovala, že dosažené
výsledkya organizacníopatrení provedená na základezáveruhodnoceníza léta 2005-2009v ÚŽFG,
jsou hodnoceny bez výhrad s tím, že bylyvytvoreny dobré predpoklady pro plnení programu na další
dvouleté období. Kvalitavedeckých publikací má v posledních letech rostoucí tendenci. Tento trend
je i nadále financne podporován, a to autorum nejkvalitnejších prací. Alarmujícíje však pro nás stále
se snižující úspešnost domácích grantových aplikací. Vypracovali jsme si prehled výkonnosti
jednotlivých laboratorí, a pokud to rozpocet dovolí, budou úspešní žadatelé o grant stimulováni
podobne jako autori kvalitních publikací. Je snaha zvýšit zájem rešitelu o zahranicní grantové zdroje.
V roce 2012 byl zapocat a v 2013 se fakticky zacal rešit Operacní program VaVplprojekt ExAM,který
se výrazne zameruje na studium biomedicínských aplikací. Jeho nosným objektem je využití
miniprasat jako modelového organismu pro studium vybraných chorob a typu poranení. Vjeho rámci
bude vybudován pavilon Biomedicíny,provedena rekonstrukce stájí ve Strednicích a pristaven
pavilon Experimentálníchchirurgickýchoboru. Prousnadnenírešenítohoto projektu byla vytvorena
nová Laboratoraplikovanýchproteomovýchanalýz. Personální prestavbou prochází rovnež úsek
ekonomický, tak aby byl schopen pokrýt zvyšujícíse nároky na administraci všech soucasných
projektu a byla rešena i veková struktura této cásti ústavu. Úsek organizacea provozu prošel
personálnímauditem ajeho složeníje prubežneoptimalizováno.

VZDELÁVAC(CiNNOST
racovište na terciárním
doktorských studiiních orof!ramu)
Úcast

vzdelávání

uskutecnování

bakalársk ' ch

Zamestnanci ÚŽFG spolupracovali s níže uvedenými vysokými školami, a to formou prednášek,
cvicení, vedení prací ci tvorbou ucebních textu.
Bakalárský program

Vysokáškola: Univerzita Karlova. Praha
Predmety: Kmenové bunky, Zoologie bezobratlých, Geobiologie
Vysoká škola: Masarvkova univerzita. Brno
Predmety: Struktura a funkce bunky, DNA diagnostika, Evolucní biologie, Genetické metody
v zoologii, Molekulární ekologie
Vysoká škola: Vetsuisse Fakult~it der Universitat

Bern

Predmet: Immunologie

Vysoká škola: Ceskázemedelská univerzita
Predmety: Mikrobiologie a biotechnologie, Praktická mikrobiologie
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Magisterský program
Vysoká škola: Univerzita Karlova. Praha
Predmety: Reprodukcní biologie, Molekulární mechanizmy regulace bunecného cyklu, Genetika,
molekulární biologie a virologie, Srovnávací cytotaxonomie obrat lovcu, Pokroky v imunologii,
Bunecná a vývojová biologie
Vysoká škola: Masarykova univerzita. Brno
Predmety: Lékarská histologie a embryologie, Biologie zárodecných bunek, Molekulární ekologie,
Evolucní biologie, Genetické metody v zoologii, Molekulární psychiatrie, Neurobiologie
Vysoká škola: Veterinární a farmaceutická univerzita. Brno
Predmety: Fyziologie 1.,II.
Vysoká škola: Ceskázemedelská univerzita
Predmety: Molekulární genetika zvírat, Reprodukcní biotechnologie,
Environmental microbiology

Wildlife

management,

Vysoká škola: Vetsuisse Fakultat der Universitat Bern
Predmet: Klinische Immunologie

Doktorský program
Vysoká škola: Univerzita Karlova. Praha
Predmety: Vývojová a bunecná biologie, Srovnávací cytotaxonomie obratlovcu, Molekulární a
bunecná biologie, genetika a virologie

-

Vysoká škola: Masarykova univerzita. Brno
Predmety: Evolucní biologie, Genetické metody v zoologii, Molekulární ekologie, Molekulární
embryologie

Vysokáškola: Veterinární a farmaceutická univerzita. Brno
Predmety: Genetika a reprodukce, Fyziologie a farmakologie

Vysokáškola: Ceská zemedelská univerzita
Predmety:Obecnázootechnika,Reprodukcníbiotechnologie
Vysokáškola: Jihoceská univerzita. Ceské Budeiovice
Predmety:Molekulárníbiologie,Genetikaryb
Vysoká škola: Vysoká škola chemicko-technologická.
Predmety: Biochemie

Praha

Organizace DrakticIWch kurzu

Názevkurzu: Chirurgickékurzyna miniaturnímpraseti
Popis (cíl): Kurzypro výuku aplikace nových hemostatickýchpreparátu firmy Johnson & Johnson
(Ethicon

-Johnson

& Johnson)

Místo a datum: Libechov,3/2013-11/2013 Trvání (dní): 15
Pocet úcastníku: 100 z toho zahranicních: 5 Vyucujícíchz pracovište: 1
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Název kurzu: Chirurgickékurzy na miniaturním praseti
Popis (cíl): Kurzypro výuku aplikace nových hemostatických preparátu firmy Baxter (Pharma PM)
Místo a datum: Libechov,3/2013-11/2013 Trvání (dní): 4
Pocet úcastníku: 25 z toho zahranicních: 1 Vyucujícíchz pracovište: 1
Název kurzu: Letníškola se zamerením na mikroinjekce a pokrocilou mikroskopii
Popis (cíl):Týdenní intenzivní kurz za úcasti zahranicních lektoru z USa Japonska
Místo a datum: Výzkumnýústav veterinárního lékarství Brno, 10:-15.6.2013 Trvání (dní): 5
Pocet úcastníku: 20 z toho zahranicních: 4 Vyucujícíchz pracovište: 2
Název kurzu: Workshop zamerený na pokroky v konfokální mikroskopii a high content screening
mikroskopii
Popis (cíl):Jednodenní intenzivní workshop za úcasti zahranicních lektoru
Místo a datum: Výzkumnýústav veterinárního lékarství Brno, 4. 4. 2013 Trvání (dní): 1
Pocet úcastníku: 50 z toho zahranicních: 2 Vyucujícíchz pracovište: 1
Název kurzu: IAPG FlowCourse
Popis (cíl):Základyprutokové cytometrie v anglictine
Místo a datum: ÚŽFGLibechov,12. 12. 2013 Trvání (dní): 1
Pocet úcastníku: 43 z toho zahranicních: OVyucujícíchz pracovište: 1

~

Název kurzu: Letní škola pro zahranicní studenty
Popis (cíl):Vzdelávacíkurz urcený pro podporu vzdelávání zahranicních studentu
Místo a datum: Ceská zemedelská univerzita v Praze; Fakulta agrobiologie, potravinových a
prírodních zdroju, 15.7.2013 Trvání (dní): 12
Pocet úcastníku: 30 z toho zahranicních: 30 Vyucujícíchz pracovište: 1
Úcast Dracovište na sekundárním vzdelávání (stredoškolská vÝuka)
Akce: Týden vedy a techniky - Dny otevrených dverí PoradatelI
Popis cinnosti: exkurze a prednášky pro stredoškolské studenty

škola: ÚŽFG AVCR,v.v.i.

Akce: Otevrená veda IIIPoradatelI škola: Akademie ved CR
Popis cinnosti: vedení stáží stredoškolských studentu

Akce: Prednáška (Cesta od oocytu, pres oplození až k embryu)
PoradatelI škola: Mgr. Lenka Porízková,GymnáziumJana Palacha, Melník,20. 3. 2013.
Popis cinnosti: Prednáška (Cesta od oocytu, pres oplození až k embryu: Pohled na bunecný cyklusve
vývojiorganismu) pro studenty prírodovedného semináre.

CiNNOST PRO PRAXI

VýsledkvsDoluDráce s Dodnikatelskou sférou a dalšími ortlanizacemi získané rešením Droiektu
Výsledek: Vytvorení transgenního miniprasete pro lidskýmutovaný huntingtin
Pocet publikací: 1
Uplatnení výsledku: Testování nových farmakologickýcha molekulárne-genetických postupu k lécení
Huntingtonovy choroby
Název projektulprogramu cesky: Dohoda o podpore chovu a sledování fenotypu transgenních

-
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miniprasat
Název projektu/programu
anglicky: Service Agreement
Poskytovatel: CHDI Foundation, USA
Partnerská organizace: CHDIFoundation, USA
Citace:

-

Baxa. M. ; Hruška-Plochán. M. ; Juhás. Š. ; Vodicka. P. ; Pavlok. A. ; Juhásová. J. ; Miyanohara, A. ;
Nejime, T.; Klíma. J.; Macáková. M.; Marsala, S. ; Weiss, A.; Kubícková, S.; Musilová, P.; Vrtel, R.;
Sontag, E. M. ; Thompson, L.M. ; Schier, Jan; Hansíková, H. ; Howland, D. S. ; Cattaneo, E. ; DiFiglia,
M.; Marsala, M.; Motlík. J. A transgenic minipig model of Hungtington's disease. Journal of
Huntington's Disease, 2013, Roc. 2, C. 1, s. 47-68.

Výsledek: Uplatnení modelu míšního poškození a Huntingtonovy choroby v biomedicínském
testování
Pocet publikací: 2
Uplatnení výsledku: Uplatnení modelu míšního poškození a Huntingtonovy choroby v
biomedicínském testování
Název projektu/programu cesky: Vypracování biomedicínských modelu na miniaturních prasatech
pro testování nových lécebných postupu pro traumatické poškození míchy a neurodegenerativní
onemocnení
Název projektu/programu anglicky: Biomedicalmodel of miniature pigs for testing of new
medicaments and for new treatments of traumatic spinal cord injury and neurodegenerative
diseases
Poskytovatel: TACR
Partnerská organizace: Meditox s.r.o.
Citace:
Navarro, R.; Juhás. Š. ; Keshavarzi,S. ; Juhásová. J. ; Motlík.J. ; Johe, K.; Marsala, S. ; Scadeng, M. ;
Lazar,P.; Tomori, Z.; Schulteis, G.; Beattie, M.; Ciacci,J. D.; Marsala, M. ChronicSpinal
Compression Model in Minipigs:A Systematic Behavioral,Qualitative, and Quantitative
Neuropathological Study. Journal of Neurotrauma, 2012, Roc.29, C.3, s. 499-513.

-

Baxa. M. ; Hruška-Plochán. M. ; Juhás. Š. ; Vodicka. P. ; Pavlok. A. ; Juhásová. J. ; Miyanohara, A. ;
Nejime, T.; Klíma. J.; Macáková. M.; Marsala, S. ; Weiss, A.; Kubícková, S.; Musilová, P.; Vrtel, R.;
Sontag, E. M. ; Thompson, L.M. ; Schier, Jan; Hansíková, H. ; Howland, D. S. ; Cattaneo, E. ; DiFiglia,
M.; Marsala, M.; Motlík. J. A transgenic minipig model of Hungtington's disease. Journal of
Huntington's Disease, 2013, Roc. 2, C.1, s. 47-68.

Výsledek: Uplatnení modelu míšního poškození v preklinickémtestování bunecné terapie
Pocet publikací: 2
Uplatnení výsledku: Uplatnení modelu míšního poškození v preklinickémtestování bunecné terapie
Název projektu/programu cesky: Vedecká dohoda
Název projektu/programu anglicky: Research agreement
Poskytovatel: Neuralstem Inc.
Partnerská organizace: Neuralstem Inc.
Citace:
Navarro, R.; Juhás. Š. ; Keshavarzi,S. ; Juhásová. J. ; Motlík.J. ; Johe, K.; Marsala, S. ; Scadeng, M. ;
Lazar,P.; Tomori, Z.; Schulteis, G.; Beattie, M.; Ciacci,J. D.; Marsala, M. ChronicSpinal
Compression Model in Minipigs:A Systematic Behavioral, Qualitative, and Quantitative
Neuropathological Study. Journal of Neurotrauma, 2012, Roc.29, C.3, s. 499-513.

-

-

.

Ševc, J. ; Goldberg, D. ; van Gorp, S. ; Leerink, M. ; Juhás. Š. ; Juhásová. J. ; Marsala, S. ; HruškaPlochán. M. ; Hefferan, M. P. ; Motlík. J. ; Rypácek, F. ; Machová, L.; Kakinohana, O. ; Santucci, C. ;
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Johe, K.; Lukácová,N. ; Yamada, K.; Bui,J. D.; Marsala, M. Effectivelong-term immunosuppression
in rats by subcutaneously implanted sustained-release tacrolimus pellet: Effecton spinally grafted
human neural precursor survival. Experimental Neurology, 2013, Roc.248, October, s. 85-99.
Výsledkv spolupráce s podnikatelskou sférou a dalšími orRanizacemi získané na základe
hospodárskÝch smluv

.
..

Zadavatel: Areko, s.r.o., Praha 4
Anotace: Stanovení zastoupení základních subpopulací Iymfocytu v perifrerní krvi onkologických
pacientu užívajícíchpotravinový doplnek Ovosan. Ovosan je potravinový doplnek vyrábený fy Areko,
který obsahuje smes biologickyaktivních fosfolipidu na prírodní bázi. Je doporucovaný pro celkové
zlepšená zdravotního stavu, urychlení regenerace organismu, podporu funkce imunitního systému a
potlacení nežádoucích vedlejších úcinku chemoterapie a radioterapie. Do studie bylo postupne
zarazeno 65 pacientu postižených ruzným typem nádoru. V pravidelných intervalech bylo
detekováno v periferní krvi pacientu prutokovou cytometrií zastoupení subpopulací Iymfocytu
(pomocných a cytotoxických T Iymfocytu, NKa NKTbunek, T regulacních buneka B Iymfocytu) a
pomocí hematologického analyzátoru stanoveny základní hematologické parametry. U rady
dlouhodobeji sledovaných pacientu byla patrná stabilizace sledovaných parametru bez jejich
výraznejších výkyvu zpusobených chemo- nebo radioterapií. Tento pozitivní efekt by bylo možné
pricítat pusobení Ovosanu.
Uplatnení: Studie potvrdila, že u onkologických pacientu lécených chemo- a radioterapií muže mít
dlouhodobé užívání Ovosanu ve vyšších dávkách podpurný efekt na stabilizaci imunologických a
hematologických parametru.
Zadavatel: RybárstvíTrebon a. s., CRSMO Husinec, RybníkárstvíPohorelice, a. s.
Anotace: Genetické analýzy plemen, linií a druhu pro chovatele ryb, které jsou nedílnou soucástí
programu udržování genových zdroju a pro naplnení príslušných ustanovení zákona o šlechtení ryb.
Uplatnení: Genetické analýzy plemen, linií a druhu pro chovatele ryb, které jsou nedílnou soucástí
programu udržování genových zdroju a pro naplnení príslušných ustanovení zákona o šlechtení ryb.
Zadavatel: MBÚ AVCR,v. v. i.
Anotace: Analýzy mikrobiomu pomocí DNA
Uplatnení: Analýzy mikrobiomu pomocí DNA

MEZINARODNf

SPOLUPRAcE

Proiektv komunitárních proRramu EU
Název projektu: Experimental Animal Models
Akronym: ExAMCíslo projektu a identifikacní kód: ED2.1.00j03.0124 Typ: Operacní program
Výzkuma vývoj pro inovace
Koordinátor: Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy (MŠMT)
Rešitel: Ústav živocišné fyziologiea genetiky AVCR,v. v. i. Rok ukoncení: 2015
Název projektu: Delení chromozomu v meióze
Akronym:Instalacnígrant EMBOCísloprojektua identifikacníkód: 1817Typ:instalacnígrant
Koordinátor: Gerlind Wallon
Rešitel: Martin Anger Rok ukoncení: 2013
7. Rámcovýprogram Evropské komise
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Název projektu: RUMINOMICS:Efficiency of ruminant digestive systems and reduction of the
ecological footprint through a combination of systems biology, 'omics' and nutrition. EC's 7th
Framework programme: Food, Agriculture, Fisheriesand Biotechnology.
Akronym: Ruminomics Císlo projektu a identifikacní kód: No. 289319 Typ: CP
Koordinátor:University of Aberdeen, Velká Británie
Rešitel: Jan Kopecný Rok ukoncení: 2015
Prehled mezinárodních proiektu. které pracovište reší v rámci mezinárodních vedeckých proe:ramu
Organizace: Americké vedecké informacní stredisko a MŠMT
Název programu - cesky: LH - KONTAKTII
Název programu - anglicky: LH- KONTAKTII
Název projektu
cesky: Signální dráhy synchronizující rozpad jaderné membrány, kondenzaci

-

chromatinu a výstavbu delícího vreténka v meióze savcíchoocytu

Název projektu

- anglicky: Signalingpathways coordinating nuclear envelope breakdown, chromatin

condensation and spindle formation in meiosis.
Koordinátor: RNDr. Petr Šolc, Ph.D.
Spolurešitelu: 2 Státy: CR, USA
Typ aktivity: spolecný projekt
Organizace: CRUS
Název programu - cesky: Sciex

Název programu - anglicky: Sciex - Scientific Exchange programme between the New Member States

of the EUand Switzerland

-

Název projektu cesky: SPECSKY
Název projektu anglicky: SPECSKY- Speciation patterns in sky islands
Koordinátor:Dr Simon P. Loader-Host Mentor, za ÚŽFGDr P. Kotlík-Home Mentor
Spolurešitelu: 1 Státy: Švýcarsko Ceskárepublika

-

-

Typ aktivity: výmenný pobyt - postdoktorská stáž

-

Organizace: Institute of Microbiology, Austria
Název programu - cesky: Cesko-rakouská spolupráce
Název programu

- anglicky:

Czech-Austrian cooperation
Název projektu cesky: Fungi4Gas:Anaerobní houby pro optimalizaci produkce bioplynu
Název projektu anglicky: Fungi4Gas:Anaerobe PilzefOr die Prozessoptimierung in Biogasanlagen:
Koordinátor: Sabine M. Podmirseg, University of Innsbruck, Institute of Microbiology, Austria
Spolurešitelu: 2 Státy: CR, Rakousko
Typ aktivity: spolupráce

-

Akce s mezinárodní úcastí. které pracovište ore:anizovalo nebo v nich vystupovalo iako
spolu poradatel
Název akce - cesky: 2. Konference Velké zvírecí modely neurodegenerativních onemocnení

Názevakce -anglicky: 2nd Conference on LargeAnimal Models in Neurodegenerative Diaseses
Hlavní poradatel: ÚŽFGAVCR,v. v. i. Pocet úcastníku: 70 z toho ze zahranicí: 40

-

Název akce cesky: ISAM,8. Mezinárodní sympozium anaerobní mikrobiologie
Název akce - anglicky: ISAM,8th International Symposium on Anaerobic Microbiology
Hlavní poradatel: Innsbruck University Pocet úcastníku: 85 z toho ze zahranicí:76
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VÝcetjmen nejvÝznamnejších zahranicních vedcu. kterí navštívili Dracovište AVCR
Marian DiFiglia,Jim Gusella, Marcy MacDonald
Massachusetts General Hospital, USA- Huntingtonova nemoc
David Howland
CHDI Foundation, USA- Huntingtonova nemoc
Carsten Reidies Bjarkam
Aarhus University, Dánsko

- Parkinsonova

nemoc, lécba poškozený míchy

Dr Simon P. Loader
University of Basel, Department of Environmental Sciences, Švýcarsko- biogeografie, fylogenetika
prední výzkumnýpracovník na poli evolucní biogeografie obojživelníkuAfriky

/

Prof. Lawrence J. Weider
Department of Biology, University of Oklahoma, USA- význacný svetový odborník zabývající se
predevším evolucní ekologií a ekologickou genetikou vodních organismu, zejména korýšu-perloocek
Daphnia
-

Prof. Marian Czauderna
The KielanowskiInstitute of Animal Physiologyand Nutrition, PolishAcademy of Sciences, Polsko - GC
a HPLCchtromatografie, Analytika lipidu
Dr. Hervé Lesot
University of Strasbourg, Francie

- fyziologie,

sekretár Francouzské fyziologické spolecnosti

prof. N. A. Khan

Physiologie de la Nutrition & Toxicologie, INSERM UMR866, Université de Bourgogne, Faculté des
Sciences de la Vie, Dijon, Francie

- fyziologie, sekretár

Francouzské fyziologické spolecnosti

Aktuální meziústavní dvoustranné dohodY
Instituce: Ústav fyziologie hospodárských zvírat Slovenské akademie ved v Košicích, Slovensko
Téma spolupráce: Bunecná signalizace regulující meiotické zrání oocytu

-

Instituce: INRA CEA, Francie
Téma spolupráce: Studium maligního melanomu u miniprasat linie MeLiM

Instituce: DeviAhilyaUniversity, Madhya Pradesh, Indie
Téma spolupráce: Sledování úcinku ruzných rostlinných výtažku na prubeh nádorového onemocnení
u zvírecíchmodelu a vývoj nových imunoterapeutických prístupu pro jejich lécbu.
Instituce: Ústav fyziologie hospodárských zvírat Slovenské akademie ved v Košicích, Slovensko
Téma spolupráce: Anaerobní mikrobiom
Instituce: Universidade Villa Hermosa, Mexico
Téma spolupráce: Molecular - cytogenetic analyses of genomes of sturgeons

Instituce: DFG,Nemecko
Téma spolupráce: Bunecné a molekulární mechanismy pri formování komplexu zubu a kosti
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POPULARIZACN(

CiNNOST

Popularizacní a propaeacní cinnost
Akce: Týden vedy a techniky
Popis: prednášky a exkurze v rámci Dnu otevrených dverí
Hl. organizátor: Ústav živocišné fyziologie a genetiky AVCR,v. v. L
Místo a datum konání: 7. - 8.11. 2013, libechov, Praha, Brno
Akce: Týden vedy a techniky
Popis: prednáška prof. Rába "Kolik je na svete druhu ryb"
Hl. organizátor: SSCAVCR
Místo a datum konání: 6.11.2013, Praha
Akce: Monotematické císlo Živy
Popis: hostující editor monotématického
Hl. organizátor: Živa
Místo a datum konání: Praha, 2013

císla 6 Živyo rybách

Akce:Podzimní setkání herpetologu a teraristu
Popis: prednáška (Václav Gvoždík) na téma: "Do nitra konžské pánve: Herpetologický výzkum v
Demokratické republice Kongo"
Hl.organizátor:Teraristická spolecnost Praha
Místo a datum konání:2. 11. 2013, Prírodovedecká fakulta UniverzityKarlovyv Praze
Akce: Mendel Forum 2013
Popis: Mendel Forum 2013 patrí do konferencního cyklu tradicne porádaného Mendelianem MZM ve
spolupráci s dalšími institucemi. Mendel Forum 2013 bylo venováno atraktivní problematice
kmenových bunek a terapeutických aplikací, zejména v souvislosti s nejaktuálnejší Nobelovou cenou
za fyziologii/medicínu. Mendel Forum 2013 je urceno zejména pro studenty, pedagogy a odbornou i
širokou verejnost.
Hl. organizátor: Mendelianum MZM Brno
Spoluorganizátor:ÚŽFGAVCR,v. v. L,VFUBrno
Místo a datum konání: 26. dubna 2013, Ústav fyziologie, VFU Brno, Palackého 1/3, Brno
~

IV. Hodnocení další a jiné cinnosti:
Dalšícinnost ÚŽFGneprovozuje.
Predmetem jiné cinnosti ÚŽFG je porádání odborných kurzu, semináru, konferencí a jiných
vzdelávacích akcí, vcetne lektorské cinnosti, chov a prodej laboratorních a experimentálních zvírat,
výroba, obchod a služby v oblasti biologických a chemických ved, zejména príprava a produkce
biologicky aktivních a modifikovaných látek, jejich purifikace, kultivace bunek a tkání, expertní
cinnost v uvedených oblastech, forenzní služby v oblasti biodiverzity, specializované veterinární
služby, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb.
Výsledek hospodarení z jiné cinnosti bylv roce 2013 ziskcelkem 353 tis. Kc.
Ztoho:
-

ubytovací služby 78 tis. Kc
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-

expertní zakázky 245 tis. Kc. V roce 2013 byly rozpracovány expertní zakázky, které
budou v roce 2014 pokracovat

-

odborné kurzy a konference 16 tis. Kc

- chov a prodej laboratorních prasat a veterinární cinnost 14 tis. Kc. V rámci projektu TACR
TA01011466 "Vypracování biomedicinských modelu na miniaturních prasatech pro testování
nových lécebných postupu pro traumatické poškození míchy a neurodegenerativní
onemocnení míchy", který je ve tretím roce rešení, jsou i nadále prasata pro testování
prodávána spolupracujícímu subjektu. Na spolufinancování chovu prasat, obzvlášt chovu
GMO, se podílí také CHDI Foundation z USA.

Informace o opatreních k odstranení nedostatku v hospodarení a zpráva, jak byla
splnenaopatrení k odstranenínedostatkuuloženáv predchozímroce:

V.

V roce 2013 nebyly provedeny v ÚŽFGžádné financní kontroly.
VI.

Financní informace o skutecnostech, které jsou významné z hlediska posouzení
hospodárského postavení instituce a mohou mít vliv na její vývoj: *)

Údaie o maietku
Dlouhodobý hmotný majetek v PC(porizovací cena)
z toho:

346 563 tis. Kc
987 tis. Kc

pozemky
budovy a stavby

126151 tis. Kc

samostatné movité veci

198 368 tis. Kc

Dlouhodobý nehmotný majetek

4 138 tis. Kc

Dlouhodobý majetek v ZC(zustatková cena)
z toho dlouhodobý hmotný majetek v ZC

202 940 tis. Kc
202 329 tis. Kc

Dlouhodobý hmotný majetek v ZCtvorí 58,38% dlouhodobého hmotného majetku v Pc. Tento pomer
se výrazne nezmenil.
ÚŽFGvyužívá movitý majetek sám a nedochází k využití tohoto majetku ani za úplatu ani bezúplatne
jinými subjekty.
Movitý investicní majetek, který byl porízen v roce 2013, byl využíván pri rešení grantových projektu
GA CR,TACR,AVCR, dále rezortních a zahranicních vcetne rešení projektu ze strukturálních fondu OP
VaVpl a OP VK.

Úcetní metoda odpisování je stanovena ve vnitrním predpisu pracovište - jedná se o rovnomerné
odpisování.Metodikaúctováníodpisu se v roce 2013 nezmenila,odpovídá zákonu563/1991 Sb.o
úcetnictví.
Na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví nejsou uvedena žádná vecná bremena.
Celkové závazky

38 034 tis. Kc

') Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu.
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(z toho závazekv hodnote 25 375 tis. Kcza prístroj z OPVaVpl byl uhrazen v lednu 2014)
Celkové pohledávky

10 195 tis. Kc

V úcetních záznamech ÚŽFGbyly evidovány k 31. 12. 2013 pohledávky po lhute splatnosti ve výši 979
tis. Kc. Cást pohledávek ve výši 832 tis. Kc byla uhrazena v prubehu ledna a února roku 2014. Stále
neuhrazená zustává pohledávka ve výši 147 tis. Kc,která byla predána k vymáhání právní cestou.
ÚŽFGnemá žádné pohledávky za dlužníky v konkurzním rízení.
ÚŽFG eviduje k rozvahovému dni závazky po lhute splatnosti ve výši 351 tis. Kc, z toho 12 tis. Kc
zadržuje pro exekutorský úrad a závazek ve výši 339 tis. Kc byl uhrazen z technických duvodu
opoždene v lednu 2014.
ÚŽFGnemá ve vlastnictví žádné majetkové ani dlužné cenné papíry. Instituce nemá ani žádné úvery
zatežující rozpocet budoucích let.

Hodnocení a analÝzadalších údaiu o hospodarení
Vyhodnocení údaju o výnosech
12 968 tis. Kc

Tržby
z toho zjiné cinnosti

2 802 tis. Kc

Zmena stavu zvírat

218 tis. Kc

z toho z jiné cinnosti

203 tis. Kc

Aktivace

3 568 tis. Kc z jiné cinnosti

Ostatní výnosy

18951 tis. Kc

z toho prostredky ze zahranicí

1 645 tis. Kc

z toho zúctování odpisu

13 781 tis. Kc

Tržby z prodeje majetku a zúctování rezerv
Prijaté príspevky - neverejné zdroje
Provozní dotace

349 tis. Kc
25 tis. Kc
91 901 tis. Kc

Výnosy celkem

127 980 tis. Kc

Náklady celkem

127 009 tis. Kc

Výsledek hospodarení pred zdanením

+ 971 tis. Kc

Dan z príjmu

112 tis. Kc

Výsledek hospodarení po zdanení

859 tis. Kc

Podíl státního

rozpoctuna financovánícinností

Státní

81 375 tis. Kc

63,58%

Nestátní

46 605 tis. Kc

36,42%
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Po odectení zúctování odpisu z výnosu je tento podíl 71,26%. Podíl nestátních zdroju pak ciní 28,74%
tj. 32824 tis. Kc.
Vykázanýzisk 971 tis. Kcpred zdanením je tvoren ziskem z jiné cinnosti ve výši 353 tis. Kca hlavní
cinnosti ve výši 618 tis. Kc.

-

Hospodárský výsledek po zdanení ve výši 859 tis. Kctvorí prírustek vlastních zdroju v následujícím
roce. Rozdelení hospodárského výsledku po zdanení se rídí zákonem 341/2005 Sb. v platném znení.
Po zákonném odvodu 5% do rezervního fondu je zustatek hospodárského výsledku zdrojem fondu
reprodukce majetku.

Rozborcerpání mzdovÝchprostredku ÚŽFGAVCR.v. v. i. -základní personální údaie
Podmínky pro poskytování a výši mzdy stanovuje vnitrní mzdový predpis, který vychází ze zákona
341/2005 Sb., o verejných výzkumných institucích, zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce a navazuje
na další akademické a vnitroústavní predpisy.
ÚŽFGstanovilve vnitrnímmzdovémpredpisutabulkumzdovýchtríd pro zamestnanceve vedeckých
profesích a další tabulku mzdových tríd pro zamestnance v ostatních profesích.
Celkový údaj o prumerných mzdách za rok 2013
celkem
prumerná hrubá mesícní mzda
z toho u vedeckých pracovníku
u doktorandu

28 702 Kc
43 000 Kc
20894 Kc

Cerpání prostredku na mzdy a OON
Celkové mzdové náklady
z toho mzdy
z toho OON

45 843 tis. Kc
45 036 tis. Kc
807 tis. Kc

Cerpání mzdových prostredku podle zdroju:
Institucionální
úcelové
mimorozpoctové

24 915 tis. Kc
8 950 tis. Kc
11171 tis. Kc

Zcelkového prepocteného poctu pracovníku 130,33 cerpalo 49,01 prepoctených pracovníku
mimorozpoctové mzdové prostredky, tj. 37,6 %.
Cerpání mzdových prostredku podle složek mzdy:
Mzdovýtarif vcetne osobního príplatku
príplatek za vedení
príplatky

31014 tis. Kc
551 tis. Kc
13 471 tis. Kc

..

.
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Cerpání mzdových prostredku podle kategorií zamestnancu:
vedectí pracovníci
studenti doktorského studijního programu
odbornípracovníciVŠ

23 513 tis. Kc
5 345 tis. Kc
777 tis. Kc

technictí pracovníci (laboratore)

7 104 tis. Kc

technicko-hospodárští pracovníci

4 703 tis. Kc

provozní pracovníci

3 594 tis. Kc

celkem mzdy

45 036 tis. Kc

Uvedené údaje jsou cerpány ze mzdové evidence.
Osobní náklady tvorily 50,62 % celkových nákladu ústavu. Zinstitucionálních nákladu tvorily osobní
náklady 80,03 %. Osobní náklady na jednoho pracovníka cinily489 tis. Kc.

Ve Výkazuziskua ztrát jsou uvedenycelkovémzdovénákladyve výši46 046 tis. Kczahrnujícítaké
118 tis. Kcvyplacených náhrad pri dávkách nemocenského pojištení a 85 tis. Kcodmen ze sociálního
fondu.

VII. Predpokládaný vývoj cinnosti pracovište:.)
ÚŽFGAVCR,v. v. i. bude v budoucnu i nadále vykonávatcinnosti uvedené ve zrizovacílistine a
rozvíjetaktivitystrucne uvedené na zacátku oddílu III.této zprávy.Od roku 2009 provozuje ÚŽFG
jinou cinnosttak, aby bylo možnévyužítpotenciálústavu pro expertní cinnost a financnezhodnotit
výsledky experimentální práce. Budeme i nadále ocenovat vynikajícívýsledky nejen teoretické, ale
zvýšíme stimulace pro tvorbu výsledku aplikovatelných. Dusledne se zamerujeme na mladé
pracovníky. V minulém roce bylo prijato rozhodnutí o vzniku nové a samostatné laboratore
aplikovaných proteomových analýz. Bude pokracovat snaha zakládat nové laboratore s
kompatibilním a progresivním zamerením.
V roce 2012 nám byla od Ministerstva školství CR pridelena dotace c. 0124/03/01 v celkové
maximální výši 174 556 tis. Kc na projekt ExAMze strukturálních fondu EU operacního programu
VaVpla od 1. 4. 2012 zacala jeho realizace. V tO{T1to
roce se dokoncuje vlastní rekonstrukce stájí ve
Strednicícha zacala výstavba pavilonu Biomedicínyv libechove. Na podzim 2013 byl instalován
komplex nových hmotnostních spektrometru pro kvantitativní analýzu proteinu. Ten prošel
pocátecnímitesty a zapocalojeho analytickévyužití.
Instalací nových zarízení generujících velké množství dat jsme byli prinuceni vypracovat plán rozvoje
IT struktur v našem ústavu. Je naplánována rekonstrukce vetšiny lokálních sítí a jejich vybavení
moderními aktivními prvky, abychom mohli využít pripojení ústavní síte na 1GB optické vlákno
v polovine tohoto roku.
Budou se rozvíjet popularizacní programy a príprava otevrení Centra Mendelianum, které jsou pod
gescí brnenských laboratorí.

Kednivyhotovenívýrocnízprávynejsou známyžádné skutecnostiohrožujícíbudoucíexistenciÚŽFG
AV CR jako verejné výzkumné instituce podporující infrastrukturu výzkumu a vývoje v rámci
Akademie

ved CR.

I
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VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostredí: *)

Ústav živocišné fyziologie a genetiky AVCR,v. v. i. stejne jako v predchozích letech dodržuje zásady
ochrany životního prostredí v budovách a na pozemcích, které jsou jeho majetkem a k vytvárení
pracovních podmínek potrebných nejen k zabezpecení zdraví a bezpecnosti zamestnancu ústavu
v pracovním procesu, ale i k vytvárení pracovního prostredí vysoké estetické úrovne, které bude pro
zamestnance a jejich cinnost inspirující.

Vedení ÚŽFGdbá na dusledné dodržovánívšech zákonnýchpredpisu a norem k ochrane životního
prostredí. Velkou snahou je zajištení cistšího a bezpecnejšího pracovního prostredí pro všechny
zamestnance.
o investicních zámerech ústavu a jejich realizaci rozhodujeme s ohledem na dopady techto akcí na
životní prostredí.
Komunálníodpadní vody jsou odvádeny do verejné kanalizace mesta Libechova.
Uplatnujeme ekologická kritéria pri výberu dodavatelu výrobku, služeb a pri uzavírání obchodních
vztahu s nájemci a uživateli objektu a ploch. Úcastníme se programu Stromy pro život.
Odpadové hospodárství
Pro odvoz komunálního odpadu z pracovišt ÚŽFGjsou využívány profesionální firmy. Samozrejmostí
je trídení odpadu (sklo, papír, plast). Nebezpecný odpad je likvidovánspecializovanou firmou, v roce
2013 bylo zlikvidovánopribližne3 800 kg.
Odpady z chovu experimentálních zvírat (tekuté i pevné) jsou likvidovány stejne jako odpady
z bežných zemedelských chovu. Likvidaciprovádejí firmy s oprávnením k této cinnosti.

Zhlediska ochrany ovzduší nedochází k vypouštení žádných škodlivýchemisí, vareálu ústavu
v Libechovea v Krcije nekolik kotlu spalujícíchpropan-butan a zemní plyn, jejichž cinnost je
pravidelne revidována.

IX. Aktivity v oblasti pracovneprávních vztahu: *)

Základní personální údaie
a)

Celkový údaj o vzniku a skoncení pracovních a služebních pomeru zamestnancu v roce 2013

-

ve fyzických osobách

nástupy

-

odchody

I

pocet

prepocteno na úvazky

31

16,05

21

I

13,05

*) Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu.
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b) Clenenízamestnancu podlevekua pohlaví stav k 31.12.2013

I

vek

I

muži

ženy

celkem

%

O

O

O

I

48

57

32,57

O

do 20 let

21 - 30 let

I

9

31 - 40 let

I

17

I

28

I

45

I

25,72

41- 50 let

I

12

I

19

I

31

I

17,71

51 - 60 let

9

21

12

9

12,00

21

61 let a více

I

12

celkem

I

59

I

116

I

175

I

12,00
100,0

%

I

33,71

I

66,29

I

100

I

100,0

I

-

I

I

-

...--

50 í I
45
40
35
30
25

.muži

20

. ženy

15
10
5
o

do 20 let

21- 30
let

31 - 40
let

41- 50
let

51- 60
let

61 let a
vlce

-

c) Clenení zamestnancu podle vzdelání a pohlaví stav k 31. 12. 2013
dosažené vzdelání

%

muži

ženy

základní

O

2

2

1,14

vyucen

3

10

13

7,43

2

O

2

1,14

strední
odborné
úplné strední
všeobecné
úplné strední odborné

vyššíodborné
vysokoškolské

celkem

I

I
I
I
I

O

I

5
22

48

I
I
I

58

I

2
3

I

I

68

I
I
I

117

I

10

celkem

5

I

I

2,86

116

I
I
I

66,29

175

I

100,00

24
13

13,71
7,43
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Typ dosaženého vzdelání v %
zakladnf
1%

úplné strednr
v~becné
3%
úplné stfednr
odborné
14%

vysoko~kolské
66%

d) Trvání pracovního a služebního pomeru zamestnancu
doba trvání

-stav k 31. 12. 2013

pocet

I

%

do 5 let

84

48,00

do 10 let

34

19,43

do 15 let

17

9,71

do 20 let

16

9,14

nad 20 let

24

13,72

celkem

175

100,00

,

Trvání pracovního pomeru
zamestnancu v %

24

K1. 1. 2013 zamestnával ÚŽFG 32 studentu doktorského studijního programu (doktorandu).
V prubehu roku bylo prijato 14 nových doktorandu, 4 odešli a 4 doktorandi ukoncili studium
obhajobou.
Na základe výsledku atestacního rízení byli v prubehu roku 2012 prerazeni 4 doktorandi do kategorie
postdoktorand.

x.

Poskytování informací podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k
informacím

I
I
I

U)

Vroce 2013 obdržel ústavjednu žádost o poskytnutíinformaceve smysluzákona c. 106/1999 Sb.
Žádostibylo vyhovenoa požadované informaceposkytnuty.Žadatel prijetí odpovedi potvrdil a za
poskytnutíinformacípodekoval.
V roce 2013 nebyla zaznamenána žádná stížnost ve smyslu § 16a zák. C.106/1999 Sb.

l. .) I

I.
Rumtlul

/I

Lib :nu~

razítko

I
I
8

r~

"

~

ln. Ja~vKopeq,ý,
I UZFGAv'CR,~rsc.
v. v. .I.

Prílohy výrocní zprávy:

- príloha c. 1 - seznam publikacních výstupu za rok 2013
- príloha c. 2 - seznam grantových projektu rešených v roce 2013
- prílohac. 3 - kopieZrizovacílistinyÚŽFGAVCR, v.v.i.
- príloha c. 4 - úcetní záverka a zpráva o jejím auditu

8

I

I
I
I
I

**) Údaje požadované dle §18 odst. 2 zákona C. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znení
pozdejších predpisu.
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