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Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
či o jejich změnách
Složení orgánů Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. (MBÚ)

Ředitel

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Rada MBÚ
předseda:

RNDr. Martin Bilej, DrSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

místopředseda:

Leoš Valášek, PhD.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

členové interní:

RNDr. Petr Baldrian, PhD.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Jiří Hašek, CSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Jiří Janata, CSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Prof. RNDr. Josef Komenda, CSc., DSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Petr Novák, PhD.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

členové externí:

Doc. Mgr. Jan Černý, PhD.
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
(Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
Prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, PhD.
(Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
(Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
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tajemník:

Ing. Ondřej Schröffel
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Dozorčí rada MBÚ
předseda:

Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.
(Akademická rada AV ČR, Ústav fyzikální chemie Jaroslava
Heyrovského AV ČR, v. v. i.)

místopředsedkyně:

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

členové:

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
(1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.
(Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
Alexandr Vinogradov
(Československá obchodní banka, a. s.)

tajemník:

Mgr. Martin Velík
(advokát, Praha 7)

Informace o činnosti orgánů MBÚ
Ředitel
Činnost ředitele se řídila Zákonem 341/2005 Sb. a Stanovami AV ČR. Hlavním
úkolem bylo zajištění podmínek pro plnění institucionálního záměru a dalších
výzkumných projektů, dále příprava vnitřních předpisů, rozpočtu a všech dokumentů
nutných pro chod MBÚ, jejich předložení Radě MBÚ k projednání a schválení.
V případě vnitřních předpisů, které řeší pracovně-právní vztahy, byly návrhy
projednány s výborem Odborové organizace.

Rada MBÚ
V r. 2014 se Rada sešla na šesti zasedáních a zápisy z jednání jsou zveřejňovány.
Rada MBÚ diskutovala důležité organizační otázky, projednávala a schvalovala
vnitřní předpisy a dokumenty MBÚ, vyjadřovala se ke koncepčním otázkám,
projednávala podávané grantové žádosti, přihlášky vynálezů a celou řadu důležitých
otázek. Stručný přehled činnosti je uveden níže.
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Zasedání 10. 2. 2014: Rada MBÚ projednala nominace na ceny MBÚ za nejlepší
publikaci, disertaci a diplomovou práci v r. 2013 a vybrané práce byly navrženy
řediteli k ocenění. Dále Rada navrhla kandidáty pro volby externích členů
Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2014-18, diskutovala možnosti
přípravy projektu do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a do
programu GAMA Technologické agentury ČR.
Zasedání 10. 3. 2014: Rada MBÚ projednala návrhy na uplatnění vlastnického práva
k podávaným patentům a anotace projektů připravených k podání do veřejných
soutěží. V souvislosti s přípravou projektu do programu GAMA TAČR,
informoval Dr. Flieger o zasedání Rady pro komercializaci, navázané spolupráci
s CTT Biologického centra AV ČR, v. v. i., a pověřila ředitele vytvořením Centra
transferu technologií v rámci ředitelství MBÚ. Rada se dále věnovala otázce
pevné resp. pružné pracovní doby, elektronickému systému evidence docházky a
možnosti zavedení stravenek. V souvislosti s grantovou agendou se diskutovala
otázka vytvoření pozice projektového manažera se zaměřením na fundraising.
Rada dále projednala a schválila návrhy na podání žádostí na akademická ocenění
(Praemium Academiae a Cena O. Wichterleho).
Zasedání 28. 4. 2014: Rada MBÚ vyjádřila souhlas s vytvořením nové laboratoře
s názvem Laboratoř anoxygenních fototrofů, která vznikne oddělením
z Laboratoře fotosyntézy s účinností od 1. 1. 2015 a zřízením Střediska cytometrie
a mikroskopie, a to s účinností od 1. 7. 2014 (vedením pověřen Dr. Jan Svoboda).
Rada MBÚ projednala návrhy na uplatnění vlastnického práva k podávaným
patentům a vyslovila souhlas s vnitřním předpisem k ochraně duševního
vlastnictví. Dále Rada projednala návrhy do programu AV ČR – Program podpory
lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů, a přístrojové investice. Rada
se zodpovědně věnovala otázce možného začlenění Ústavu nanobiologie a
strukturní biologie CVGZ AV ČR, v. v. i., Nové Hrady, k MBÚ.
Zasedání 2. 6. 2014: Rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti a
hospodaření Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2013, včetně
zprávy auditora a převedení výsledku hospodaření MBÚ po zdanění ve výši 4.927
tis. Kč do rezervního fondu. Rada dále projednala a schválila rozpočet na r. 2014,
projednala návrhy na uplatnění vlastnického práva k podávaným patentům a
diskutovala začlenění Ústavu nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR,
v. v. i., Nové Hrady, k MBÚ.
Zasedání 1. 9. 2014: Rada MBÚ projednala a schválila Vnitřní předpis MBÚ pro
zadávání veřejných zakázek a projednala návrhy na uplatnění vlastnického práva
k podávaným patentům. Rada dále schválila výsledky interního hodnocení
laboratoří za období 2011-2013 a rozdělení finančních prostředků v celkové výši
4 mil. Kč do deseti nejlepších laboratoří. Dr. Bilej informoval o přípravě projektu
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OPPK, výběrových řízeních na dodávky laboratorních plastů, skla a chemikálií,
dalším kole soutěže interní podpory postdoktorandů a obsazení pozice
projektového manažera se zaměřením na fundraising.
Zasedání 18. 12. 2014: Hlavním bodem zasedání Rady, kterého se zúčastnil,
místopředseda AV ČR a předseda Dozorčí rady MBÚ, Prof. Ing. Vladimír
Mareček, DrSc., bylo plánované začlenění Ústavu nanobiologie a strukturní
biologie CVGZ AV ČR, v. v. i., Nové Hrady, k MBÚ. Ve dnech 10.-11. 11. 2014
se v Nových Hradech konalo výjezdní zasedání vedoucích laboratoří, kde se
přítomní mohli seznámit s činností Ústavu nanobiologie a strukturní biologie
CVGZ. Rada na základě předložených informací vyjádřila souhlas se začleněním
Ústavu nanobiologie a strukturní biologie CVGZ do MBÚ za stanovených
podmínek. Dále Rada MBÚ na základě výběrového řízení doporučila řediteli
jmenovat na pětileté funkční období s účinností od 1. 1. 2015 prof. Ondřeje
Prášila vedoucím Centra Algatech, dr. Jana Svobodu vedoucím Střediska
cytometrie a mikroskopie, dr. Jana Jansu vedoucím Laboratoře biologie hub a dr.
Michala Koblížka vedoucím Laboratoře anoxygenních fototrofů. Dále doporučila
jmenovat dr. Lucu Vannucciho na dvouleté funkční období vedoucím Laboratoře
imunoterapie a pověřit dr. Pavla Kyslíka vedením Laboratoře enzymových
technologií, a to na jeden rok. K 31. 12. 2014 byla zrušena Laboratoř molekulární
biologie aktinomycet, výzkumní pracovníci mohou v MBÚ dokončit práci na
probíhajících grantech, a to do konce r. 2015 v rámci Laboratoře buněčné
signalizace.

Dozorčí rada MBÚ
V průběhu roku 2014 se Dozorčí rada sešla na dvou pravidelných zasedáních.
16. zasedání – 20. května 2014 od 14:00 hod. v Praze
Přítomni:

Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc., Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.,
Alexandr Vinogradov

Za účasti:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., ředitel MBÚ; Mgr. Martin Velík, tajemník
Dozorčí rady

Ad 1) V úvodu dozorčí rada všemi členy schválila navržený program jednání.
Ad 2) Od posledního jednání dozorčí rady byl rozeslán 1 návrh usnesení formou per
rollam:
a) Návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností GTH catering a.s.
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Usnesení 16/1: Dozorčí rada schvaluje svá usnesení přijaté formou per rollam. Pro
návrh se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady
nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
Ad 3) Výroční zpráva Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.:
Ředitel RNDr. Bilej ve své prezentaci seznámil členy dozorčí rady s výroční zprávou
Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. za rok 2013 a zároveň informoval členy
dozorčí rady o předpokládané činnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
v roce 2014. Základní body zdůrazněné při vystoupení ředitele MBÚ:
o Publikační aktivita MBÚ – v roce 2013 cca 202 publikací, prům. IF cca 3,890 –
ocenění autorů vybraných publikací, dizertací, diplomových prací;
o Rozpočet v roce 2013;
o Kontrola NKÚ v roce 2013 a přijatá opatření;
o Závěrečná informace o Scientific misconduct prof. Bezoušky v roce 2012;
o Hospodaření v roce 2013 a základní parametry rozpočtu roku 2014;
o Stavební akce v roce 2013 a výhled do dalších let;
o Přístrojové investice;
o Projekty podpořené EU – Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a
metabolomiku (OPPK) – kontrola Evropského účetního dvora, OPVK (6
projektů) a OP Algatech (OP VaVpI);
o Informace o výběrových řízeních na rámcové smlouvy (IT, Kancelářské
potřeby, Plyny, Plasty, Sklo a Chemikálie);
o Strategie dalšího rozvoje AV ČR;
o Nové Hrady – Centrum výzkumu globální změny v.v.i. (CzechGlobe) má
detašované pracoviště v Nových Hradech (Ústav nanobiologie strukturní
biologie), které by mohlo být výhledově převedena do MBÚ
Závěr: V průběhu vystoupení ředitele byly diskutovány konkrétní body. Dozorčí rada
souhlasí s návrhem výroční zprávy a doporučuje její schválení Radou MBÚ.
Usnesení 16/2: Dozorčí rada souhlasí s předloženou výroční zprávou MBÚ. Pro
přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí
rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
Ad 4) Plán investic a oprav na roky 2015 - 2018
Ředitel RNDr. Bilej ve své prezentaci seznámil členy dozorčí rady s plánem investic a
oprav v letech 2015 až 2018 s rozdělením na investice MBÚ a areál.
Rovněž informoval o dlouhodobém záměru pořízení Hmotnostního spektrometru
iontové pohyblivosti jako přístroj nad 5 mil. Kč s odhadovanou pořizovací cenou cca
15 mil. Kč. Dále představil záměr pořízení celkem 9 přístrojů do 5 mil. Kč, z nichž
k některým bude předložena žádost zřizovateli.
Usnesení 16/3: Dozorčí rada bere na vědomí informace o plánu investic a oprav na
roky 2015 až 2018. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí
rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
6

Ad 5) Předchozí písemný souhlas dozorčí rady:
Tajemník informoval členy dozorčí rady a navrhl dozorčí radě udělení následujících
předchozích písemných souhlasů:
a) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 7 – úprava nájemní smlouvy – vypuštění
pronajímatele FGÚ (na základě dohody o úpravě spoluvlastnických vztahů).
Usnesení 16/4a: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas se změnou
nájemní smlouvy s MUDr. Steppanovou, spočívající ve vypuštění označení
pronajímatele FGÚ na základě dohody o úpravě spoluvlastnických vztahů. Pro
přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen
dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
b) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 7 – úprava nájemní smlouvy – vypuštění
pronajímatele FGÚ (na základě dohody o úpravě spoluvlastnických vztahů).
Usnesení 16/4b: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas se změnou
nájemní smlouvy s MUDr. Abdi Adeeb, spočívající ve vypuštění označení
pronajímatele FGÚ na základě dohody o úpravě spoluvlastnických vztahů. Pro
přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen
dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
c) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 7 – úprava nájemní smlouvy – vypuštění
pronajímatele FGÚ (na základě dohody o úpravě spoluvlastnických vztahů).
Usnesení 16/4c: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas se změnou
nájemní smlouvy s pí. Šrámkovou, spočívající ve vypuštění označení
pronajímatele FGÚ na základě dohody o úpravě spoluvlastnických vztahů. Pro
přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen
dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
d) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 7 – úprava nájemní smlouvy – vypuštění
pronajímatele FGÚ (na základě dohody o úpravě spoluvlastnických vztahů).
Usnesení 16/4d: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas se změnou
nájemní smlouvy s pí. Sedláčkovou, spočívající ve vypuštění označení
pronajímatele FGÚ na základě dohody o úpravě spoluvlastnických vztahů. Pro
přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen
dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
e) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 7 – uzavření nájemní smlouvy.
Usnesení 16/4g: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory v budově Gs o výměře 10 m2 za cenu
15.000,- Kč ročně s Lenkou Kabeláčovou. Pro přijetí usnesení se vyslovili
všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani
se nezdržel hlasování.
f) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 2 – záměr nabýt movitý majetek, jehož hodnota je
vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci
považovány podle zvláštního právního předpisu za hmotný majetek.
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Usnesení 16/4g: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas se
záměrem pořízení Hmotnostního spektrometru iontové pohyblivosti
s předpokládanou pořizovací cenou 15 mil. Kč vč. DPH (dle provedené analýzy
trhu). Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady,
žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
g) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 2 – podání žádosti o dotaci na stavební akci
velkého rozsahu – stavba ubytovny na pracovišti Opatovický mlýn, Třeboň
Usnesení 16/4g: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas k podání
žádosti o dotaci na stavební akci velkého rozsahu – stavba ubytovny na
pracovišti Opatovický mlýn, Třeboň s předpokládanou částkou investice ve
výši cca 12 mil. Kč vč. DPH.
h) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 2 – podání záměru realizovat stavební akci
velkého rozsahu – rekonstrukce laboratoří v Praze v letech 2016 - 2018
Usnesení 16/4g: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas k podání
záměru realizovat stavební akci velkého rozsahu – rekonstrukce laboratoří
v Praze v letech 2016 - 2018 s předpokládanou částkou investice ve výši cca
28,4 mil. Kč vč. DPH.
Ad 6) Termín dalšího řádného jednání: návrh termínu bude rozeslán koncem září
2014, předběžně středa 5.11.2014.
Ad 7) Různé
 Pozemkové úpravy Třeboň – ředitel MBÚ informoval členy dozorčí rady o
probíhajících pozemkových úpravách v k.ú. Třeboň včetně dosavadního postupu.
Členové dozorčí rady berou uvedenou informaci na vědomí s tím, že po obdržení
písemných materiálů k takovým majetkovým úpravám bude členům dozorčí rady
rozeslán materiál s návrhem na udělení předchozího písemného souhlasu.
 Dozorčí rada provedla hodnocení ředitele za uplynulé období.
17. zasedání – 5. listopadu 2014 od 14:00 hod. v Praze
Přítomni:

Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc., Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.,
Alexandr Vinogradov

Za účasti:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., ředitel MBÚ,
Mgr. Martin Velík, tajemník dozorčí rady

Ad 1) V úvodu dozorčí rada všemi hlasy schválila navržený program jednání.
Ad 2) Informace o činnosti MBÚ v roce 2014, výhled do roku 2015
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Ředitel RNDr. Bilej ve své prezentaci seznámil členy dozorčí rady s činností
Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., v roce 2014 a zároveň informoval členy
dozorčí rady o výhledu činnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., v roce
2015. Základní body zdůrazněné při vystoupení ředitele MBÚ:
o
o
o
o
o
o
o
o

publikační aktivita,
přístrojové investice,
stavební investice v roce 2014,
informace o jednotlivých projektech z různých Operačních programů (OP
VaVpI, OPVK, OPPK, Přeshraniční spolupráce ČR+Polsko),
získána podpora v rámci Národního programu udržitelnosti pro projekt
Algatech ve výši 113 mil. Kč,
podán nový projekt v rámci OPPK – Pražské centrum civilizačních nemocí,
MBÚ podává projekt C4SYS (připravoval prof. Ettrich z CVGZ v Nových
Hradech, další partneři JČU a MU) a ELIXIR (podává ÚOCHB a další
instituce včetně MBÚ),
výhled stavebních akcí v roce 2015 – Ubytovna Třeboň a Rekonstrukce
laboratoří (výhled 2016-2017).

Usnesení 17/1: Dozorčí rada bere na vědomí informace o činnosti MBÚ v roce 2014
a výhledu do roku 2015. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové
dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
Ad 3) Informace o jednání o možném připojení Ústavu nanobiologie a strukturní
biologie Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., v Nových Hradech k MBÚ
Ředitel RNDr. Bilej seznámil členy dozorčí rady s možností případného převzetí
Ústavu nanobiologie a strukturní biologie Centra výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i., v Nových Hradech k MBÚ. Jedná se o 3 stěžejní laboratoře v Nových Hradech
(prof. RNDr. Ettrich, PhD., Doc. Mgr. Kutá-Smatanová, PhD., Lazar PhD. a další
laboratoře personálně výrazně menší). Dále nastínil formální možnost způsobu
převodu majetku do vlastnictví MBÚ.
Usnesení 17/2: Dozorčí rada bere na vědomí informaci o možném připojení Ústavu
nanobiologie a strukturní biologie Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., v
Nových Hradech k MBÚ. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové
dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
Ad 4)

Informace o probíhajících pozemkových úpravách v k. ú. Třeboň

Tajemník dozorčí rady MBÚ informoval členy dozorčí rady o probíhajících
pozemkových úpravách v katastrálním území Třeboň. V rámci těchto pozemkových
úprav dojde k novému označení nemovitostí ve vlastnictví MBÚ v areálu
Opatovického mlýna v Třeboni a zároveň MBÚ fakticky získá některé pozemky, které
jsou v současné době ve vlastnictví Pozemkového úřadu ČR nebo Lesů ČR. Nebude
se však jednat o nabytí na základě právního úkonu (převod z titulu darování či koupě),
ale z rozhodnutí státního orgánu, neboť nově označené pozemky budou fakticky
slučovat několik dosud samostatných pozemků různých vlastníků. Z uvedeného
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důvodu není udělení předchozího písemného souhlasu k takovému způsobu nabytí
pozemků nutné. Tato otázka byla konzultována i s JUDr. Vostrou. Pokud by se však
ukázala potřeba udělení předchozího písemného souhlasu, bude dozorčí radě
předložen materiál formou per rollam.
Usnesení 17/3: Dozorčí rada bere na vědomí informaci o probíhajících pozemkových
úpravách v k. ú. Třeboň. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové
dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
Ad 5) Předchozí písemný souhlas dozorčí rady:
Tajemník informoval členy dozorčí rady a navrhl dozorčí radě udělení následujících
předchozích písemných souhlasů:
i) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 1 – uzavření kupní smlouvy na část pozemku
parc. č. 464/2 v k. ú. Nový Hrádek o předpokládané výměře 37 m2 za cenu
5.000,- Kč.
Usnesení 17/4a: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas k uzavření
kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 464/2 v k. ú. Nový Hrádek o
předpokládané výměře 37 m2 za cenu 5.000,- Kč. Pro přijetí usnesení se
vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl
proti ani se nezdržel hlasování.
j) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 1 – uzavření kupní smlouvy na část pozemku
parc. č. 1742/2 v k. ú. Nový Hrádek o předpokládané výměře 88 m2 za cenu
11,- Kč za 1 m2.
Usnesení 17/4b: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas k uzavření
kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1742/2 v k. ú. Nový Hrádek o
předpokládané výměře 88 m2 za cenu 11,- Kč za 1 m2. Pro přijetí usnesení se
vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl
proti ani se nezdržel hlasování.
k) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 3 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
k pozemku parc. č. 3035/1 v k. ú. Krč ve prospěch společnosti T-Mobile Czech
Republic, a. s., jejímž předmětem bude vedení komunikační sítě elektronických
komunikací za úplatu ve výši 200,- Kč za m2, nejméně však 5000,- Kč.
Usnesení 17/4c: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas k uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3035/1 v k. ú. Krč ve
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., jejímž předmětem bude
vedení komunikační sítě elektronických komunikací za úplatu ve výši 200,- Kč
za m2, nejméně však 5000,- Kč. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni
přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se
nezdržel hlasování.
l) dle § 19 odst. 1 písm. b) bod 3 – uzavření smlouvy o právu provést stavbu na
části pozemku parc. č. 1724/2, k. ú. Nový Hrádek.
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Usnesení 17/4d: Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas k uzavření
smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 1724/2, k. ú. Nový
Hrádek. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady,
žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
Ad 6) Termín dalšího řádného jednání: návrh termínu předběžně 20. 5. 2014, pokud
by mělo dojít k nějaké změně, budou členové dozorčí rady informováni s předstihem.
Ad 7) Různé
Prof. Mareček informoval členy dozorčí rady o stavu jednání převodu nemovitostí
Nové Hrady do vlastnictví MBÚ. V současné době existuje znalecký posudek s cenou
39,495 mil. Kč. Prostředky na koupi by byly zajištěny rozpočtovou změnou obou
institucí (navýšení rozpočtu MBÚ o kupní cenu a snížení rozpočtu CVGZ o tuto
částku. Takový majetkový převod by neměl žádný významný dopad do rozpočtu
ústavů, daňovou povinnost by pokryl zřizovatel AV ČR.

Informace o změnách zřizovací listiny
V r. 2014 nedošlo ke změnám zřizovací listiny Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Hodnocení hlavní činnosti
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. je jednou z hlavních vědeckých institucí
v České republice, která se komplexně zabývá základním výzkumem v oboru
mikrobiologie. Hlavní výzkumné oblasti jsou biochemie, fyziologie, molekulární
genetika bakterií, kvasinek a vláknitých hub, mikroskopických řas a témata
imunologická. V rámci těchto oblastí jsou podrobně studovány otázky produkce
biologicky aktivních látek, enzymů, regulační mechanizmy v řízení diferenciace růstu
mikroorganizmů, mechanizmy podílející se na přenosu a modifikaci DNA, degradační
aktivity mikroorganizmů, fotosyntetický systém, vývojové aspekty imunity, patologie
a léčba autoimunitních onemocnění a imunologie onemocnění nádorových.
Základní výzkumné organizační jednotky ústavu jsou laboratoře. Organizační
struktura reaguje na vývoj v jednotlivých laboratořích a jejich úspěšnost. V r. 2014
byla jedna laboratoř zrušena z důvodu neuspokojivých výsledků a naopak vznikla
jedna nová laboratoř, oddělením perspektivní skupiny s jasně definovanou
problematikou z větší laboratoře. Součástí ústavu jsou tři výzkumná servisní střediska,
(i) Biotechnologická hala, jejíž vybavení umožňuje ověřování a optimalizaci
fermentačních technologií a přípravy biologicky aktivních látek ve větším měřítku, (ii)
Středisko sekvenování DNA a (iii) Středisko cytometrie a mikroskopie, poskytující
služby v oblasti zobrazovacích metod a aplikace průtokové cytometrie.
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Byla dovršena investiční fáze projektu Algatech a 4. 9. 2014 se konalo za
přítomnosti místopředsedy vlády pro vědu a výzkum MVDr. Pavla Bělobrádka, PhD,
MPA, předsedy AV ČR, Prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., a dalších
představitelů akademické i podnikatelské sféry, slavnostní zahájení činnosti Centra
řasových biotechnologií Algatech. Centrum je zaměřeno především na výzkum
v oblasti sledování základních životních procesů, které probíhají v řasách a sinicích, a
na řasové biotechnologie. Řasové biotechnologie dnes řeší aktuální otázky – využití
řas jako potravin, zdroje obnovitelné energie a biopaliv. Praktický význam mají i
různé cenné látky, které obsahují zejména sinice. Tyto látky, které se v laboratořích
Centra izolují a charakterizují, mají možné využití i v medicíně. Součástí výzkumu je
v neposlední řadě i vývoj nových přístrojů, metodických postupů pro sledování
fotosyntézy a výchova studentů.
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Foto: Ivan Emr a archiv MBÚ

V r. 2014 publikovali pracovníci MBÚ celkem 205 článků v mezinárodních
časopisech s impaktním faktorem, přičemž průměrná hodnota impaktního faktoru byla
3,507. Potěšitelné je, že se stále častěji daří publikovat práce v prestižních časopisech
výhradně s autory z našeho ústavu (např. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Nucl. Acid Res.).
Podrobná analýza je na stránkách Knihovny AV ČR věnovaných evidenci
publikační činnosti – http://www.lib.cas.cz/arl/beta/odborna-periodika-gr.php.
Vedle publikačních výstupů je vhodné zmínit, že v r. 2014 bylo uděleno šest
patentů v České republice, podáno pět přihlášek vynálezů v České republice, zapsány
tři užitné vzory a další dva podány.
Uvádíme několik nejzajímavějších výsledků.
Objasnění regulace genů, řídících degradaci toxického kontaminantu fenolu
u Rhodococcus erythropolis
Bakterie rodu Rhodococcus rozkládají různé toxické kontaminanty životního
prostředí, např. fenol. Analýzou kmene Rhodococcus erythropolis jsme odhalili
způsob regulace funkce genů, které řídí degradaci fenolu až na neškodné látky. Byla
také stanovena kompletní sekvence DNA genomu zkoumaného bakteriálního kmene.
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Poznatky o mechanismech regulace genů a úplná znalost genetické výbavy tohoto
aplikovatelného mikroorganismu umožní cíleně konstruovat biodegradéry toxických
látek v životním prostředí.
Szököl J., Rucká L., Šimčíková M., Halada P., Nešvera J., Pátek M.: Induction and
carbon catabolite repression of phenol degradation genes in Rhodococcus
erythropolis and Rhodococcus jostii. Applied Microbiology and Biotechnology
98, 8267-8279, 2014.
Strnad H., Pátek M., Fousek J., Szököl J., Ulbrich P., Nešvera J., Pačes V., Vlček Č.:
Genome sequence of Rhodococcus erythropolis strain CCM2595, a phenol
derivative-degrading bacterium. Genome announcements 2, 2, 2014.
Buňky bakterie Rhodococcus erythropolis obsahující
gen pro zelený fluorescenční protein používaný jako
reportér pro analýzu účinnosti genové exprese.

Biokatalyzátor pro odstraňování kyanidů z odpadních vod
Izolovali a charakterizovali jsme kyanid hydratasu, enzym, který se vyskytuje
v některých plísních jako ochrana proti přirozeně se vyskytujícímu kyanidu. Metodou
genové manipulace jsme připravili buňky baktérie Escherichia coli, které produkují
velké množství enzymu. Tyto buňky nebo izolovaný enzym je možné využít jako
katalyzátor, který kyanid degraduje a odpadní vody detoxifikuje. Je využitelný pro
čištění odpadních vod např. z galvanizačních lázní nebo koksárenského průmyslu.
Rinágelová A., Kaplan O., Veselá A.B., Chmátal M., Křenková A., Plíhal O.,
Pasquarelli F., Cantarella M., Martínková L.: Cyanide hydratase from Aspergillus
niger K10 and its use in continuous cyanide degradation. Process Biochem. 49,
445-450, 2014.
Objasnění mechanismu pro
proteinových komplexů u sinic

zabudování

chlorofylu

do

fotosyntetických

Fotosystém 2 je membránový komplex přítomný v buňkách rostlin, řas a sinic a jeho
funkce je zcela zásadní pro proces fotosyntézy a tím fakticky pro udržení života na
naší planetě. Nicméně doposud nebylo příliš jasné, jak je tento složitý komplex, který
obsahuje dvě desítky bílkovin, chlorofyl, karotenoidy a další komponenty, tvořen
v buňkách. K výzkumu byla použita modelová sinice Synechocystis 6803, která se
používá v mnoha laboratořích po celém světě jako unikátní genetický nástroj pro
studium fotosyntézy.
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Knoppová J., Sobotka R., Yu J., Konik P., Halada P., Nixon P.J., Komenda J.:
Discovery of a chlorophyll-binding complex involved in the early steps of
photosystem two assembly in Synechocystis. Plant Cell 26, 1200-1212, 2014.

Fotosystém 2 je membránový komplex přítomný v buňkách rostlin, řas a sinic a jeho
funkce je zcela zásadní pro proces fotosyntézy a tím fakticky pro udržení života na
naší planetě.
Reakce půdních mikroorganismů na odumření stromového patra
Lesní ekosystémy tvoří rozsáhlé biomy a významně snižují negativní vliv globálních
změn klimatu díky schopnosti ukládat uhlík z atmosféry. Tato schopnost může být
narušena při poškození ekosystému například v důsledku invazí hmyzu, kterých
v důsledku změn klimatu přibývá. Půdní mikroorganismy citlivě reagují na odumření
stromového patra lesa po invazí kůrovce. V důsledku úbytku mykorhizních hub
dochází jak ke snížení akumulace uhlíku, tak k poklesu rychlosti rozkladu organické
hmoty.
Štursová M., Šnajdr J., Cajthaml T., Bárta J., Šantrůčková H., Baldrian P.: When the
forest dies: the response of forest soil fungi to a bark beetle-induced tree dieback.
ISME Journal 8, 1920-1931, 2014.
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Napadení kůrovcem má za následek komplexní změny lesního ekosystému včetně
odumření stromového patra a komplexních změn ve složení společenstva půdních
mikroorganismů
Studium lymfogeneze u prasat.
U určitých zvířecích druhů včetně prasat se více jak 30 let předpokládalo, že buňky
produkující protilátky se tvoří ve specializovaných orgánech zadního střeva.
V předchozích pracích jsme vyvrátili možnost, že tyto specializované orgány jsou
místem vývoje. V této práci dokazujeme, že místem vývoje je kostní dřeň a to po celý
život. Výjimečnost práce je zejména její dopad na obecné znalosti obranného systému
a jeho mechanismů, které byly v této oblasti nesprávně vykládány.
Šinkora M., Šinkorová J.: B cell lymphogenesis in swine is located in the bone
marrow. J. Immunol. 193, 5023-5032, 2014.
Bezmikrobní selata použitá ve
studované práci. Tato selata byla
použita s ohledem na jejich naivní
imunitní systém, v kterém chybí
aktivovaná a paměťová stádia buněk,
která by mohla negativně ovlivnit
výsledky.
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Vyřešení struktury PCI domény největší podjednotky eukaryotního translačního
faktoru eIF3.
Khoshnevis S., Gunišová S., Vlčková V., Kouba T., Neumann P. Beznosková P.,
Ficner R., Valášek L.: Structural integrity of the PCI domain of eIF3a/TIF32 is
required for mRNA recruitment to the 43S pre-initiation complexes. Nucleic Acids
Research 42, 4123-4139, 2014.
Popis a funkce dvou dosud nestudovaných proteinů, které interagují s RNA
polymerasou, klíčovým enzymem exprese genů
Keller A. N., Yang X., Wiedermannová J., Delumeau O., Krásný L., Lewis P. J.:
Epsilon, a new subunit of RNA polymerase found in Gram-positive bacteria.
Journal of Bacteriology 196, 3622-3632, 2014.
Wiedermannová J., Sudzinová P., Koval T., Rabatinová A., Šanderová H., Ramaniuk
O., Rittich Š., Dohnálek J., Fu Z., Halada P., Lewis P., Krásný, L.:
Characterization of HelD, an interacting partner of RNA polymerase from
Bacillus subtilis. Nucleic Acids Research 42, 5151-5163, 2014.
Adenylát-cyklázový toxin ruší signalizaci v dendritických buňkách (DC) a
ovlivňuje přítomnost některých antigenů
Adkins I., Kamanová J., Kocourková A., Švédová M., Tomala J., Janová H., Mašín J.,
Chládková B., Bumba L., Kovář M., Ross P. J., Tučková L., Špíšek R., Mills K.
H. G., Šebo P.: Bordetella adenylate cyclase toxin differentially modulates Tolllike receptor-stimulated activation, migration and T cell stimulatory capacity of
dendritic cells. PLoS ONE 9, 8, 2014.
Příspěvek k objasnění buněčného dělení u patogenu Streptococcus pneumoniae.
Holečková N., Doubravová L, Massidda O., Molle V., Burianková K., Benada O.,
Kofroňová O., Ulrych A., Branny P.: LocZ is a new cell division protein involved
in proper septum placement in Streptococcus pneumoniae. mBio
doi:10.1128/mBio.01700-14, 2014.
Identifikace transkripčních regulačních sítí, aktivovaných v bakteriích
Streptomyces coelicolor, průmyslově významném producentu antibiotik a
cytostatik.
Strakova E., Zikova A., Vohradsky J.: Inference of sigma factor controlled networks
by using numerical modeling applied to microarray time series data of the
germinating prokaryote. Nucleic Acids Research 42,748-763, 2014.
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Objev nového fotosyntetického organismu z mělkého jezera ve Vnitřním
Mongolsku.
Zeng Y., Feng F., Medová H., Dean J., Koblížek M.: Functional type 2 photosynthetic
reaction centers found in the rare bacterial phylum Gemmatimonadetes. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 111, 7795-7800, 2014.
Popis transksripčního faktoru nadstavbové regulace translace pro adaptaci
kvasinek na různé druhy stresů.
Gunišová S., Valášek L.: Fail-safe mechanism of GCN4 translational control-uORF2
promotes reinitiation by analogous mechanism to uORF1 and thus secures its key
role in GCN4 expression. Nucleic Acids Research 42, č. 9, 5880-5893, 2014.
Nová metoda stanovení celkových lipidů a detailní identifikace směsi přírodních
triacylglycerolů v řasách založená na kombinacia chromatografických technik.
Řezanka T., Nedbalová L., Procházková L., Sigler K.: Lipidomic profiling of snow
algae by ESI-MS and silver LC/APCI-MS. Phytochem. 100, 34-42, 2014.
Řezanka T., Lukavský J., Nedbalová L., Sigler K.: Production of structured
triacylglycerols from microalgae. Phytochem. 104, 95-104, 2014.
Většina výsledků byla získána ve spolupráci s dalšími akademickými pracovišti,
vysokými školami nebo zahraničními institucemi. Tradičně úspěšná spolupráce
existuje s akademickým Ústavem molekulární genetiky, Ústavem makromolekulární
chemie, Fyziologickým ústavem, Ústavem experimentální medicíny, Ústavem
organické chemie a biochemie, Ústavem źivočisné fyziologie a genetiky, Ústavem
systémové biologie a ekologie nebo ústavy Biologického centra v Českých
Budějovicích. Pracovníci Mikrobiologického ústavu řeší více než šedesát společných
projektů s vysokými školami, zejména s fakultami Univerzity Karlovy v Praze,
Vysoké školy chemicko-technologické, České zemědělské univerzity, Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity
Palackého v Olomouci, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně nebo Technické
univerzity v Liberci.
Spolupráce s vysokými školami na uskutečňování bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programů
Spolupráci MBÚ s vysokými školami dokumentuje významný podíl na
uskutečňování doktorských a magisterských studijních programů. Vědečtí pracovníci
ústavu v r. 2014 školili více než 110 doktorandů a 60 diplomantů v akreditovaných
studijních programech (8 bakalářských programů, 8 magisterských a 8 doktorských),
přednášejí na vysokých školách a pořádají kursy pro studenty. Sedm společných
výzkumných a pedagogických pracovišť podporovalo spolupráci s fakultami
Univerzity Karlovy v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Další
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formou spolupráce s vysokými školami jsou společné projekty, zejména v rámci
programů MŠMT. Vědecko-pedagogickou hodnost profesor má 10 pracovníků ústavu,
11 pracovníků získalo hodnost docent.

Spolupráce s aplikovaným výzkumem a výrobní sférou
Jako příklady spolupráce můžeme uvést:
 Ve spolupráci s Laboratoří biologie kvasinkových kolonií, Přírodovědecká fakulta
UK v Praze a s firmou LentiKat’s, a. s., byl vyvinut biosenzor umožňující detekci
těžkých kovů (konkrétně Cu2+), a to především v pitné nebo odpadní vodě.
Biosensor je založen na geneticky upraveném kmeni kvasinky Saccharomyces
cerevisiae, jehož imobilizovaná biomasa v přítomnosti mědi zčervená. Míra
zbarvení je úměrná koncentraci Cu2+. Podána přihláška patentu.
 Pokračovala spolupráce s Envisan-GEM, a.s., na vývoji katalyzátorů a technologie
pro eliminaci kyanidu z koksárenských odpadních vod a byla zahájena spolupráce
s Třineckými železárnami, a. s., na vývoji katalyzátorů a technologie pro
biodegradaci fenolických (dehtovitých látek) ze stejného typu odpadních vod. Byl
připraven biokatalyzátor na bázi tyrosinasy, který je účinný pro degradaci fenolu a
jeho derivátů.
 Ve spolupráci s Dekonta, a. s., a Enacon, s. r. o., byla studována geofixace
chromanu nanoželezem. Praktické využítí nanoželeza pro redukci a geofixaci
chromanu a výsledky mikrobiologických analýz prokázaly, že nanoželezo mělo
finální pozitivní efekt na přítomné přirozené organismy, čímž se prokázalo, že
aplikace ve výsledku snížila celkovou toxicitu prostředí.
 Ve spolupráci s Bioveta, a. s., byly převedeny statické kultury spirochet do
submerzních bioreaktorů pro efektivnější průmyslovou výrobu. Suspenzní
kultivace leptospir a borelií v bioreaktoru je energeticky málo náročná, nevyžaduje
náročné čisté prostory, je šetrná k životnímu prostředí, minimalizuje možnost
nakažení velmi závažnými až smrtelnými chorobami a přináší minimálně desetkrát
vyšší nárůsty než předchozí způsob statické kultivace.
 Pokračuje spolupráce s indickou firmou Fermenta Biotech, Ltd., na přípravě
stabilních biokatalyzátorů s penicilinacylasovou aktivitou.
 Vývoj technologie zpracování odpadního potravinářského oleje - příprava
biopolymerů vhodných pro výrobu biodegradovatelných plastů. Maloobjemová
optimalizace, scale- up do 1000 L kultivačního objemu. Příprava výstavby
testovací a výrobní linky v ČLR. Spolupráce NAFIGATE Corporation a.s.
 Spolupráce s Natural Red, a. s., na vývoji technologie výroby červeného
potravinářského barviva - pilotní kultivační příprava a izolační technologie.
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Mezinárodní spolupráce
V roce 2014 bylo řešeno více než 30 grantů a projektů mezinárodní spolupráce,
z toho osm projektů bylo financováno přímo ze zdrojů Evropské unie. V řadě projektů
se však uplatňují i další formy mezinárodní spolupráce.
O bohatých mezinárodních aktivitách svědčí i skutečnost, že pracovníci ústavu
jsou zváni do organizačních výborů, předsedají sekcím nebo mají zvané přednášky.
Během 455 zahraničních cest, prezentovali pracovníci MBÚ téměř 190 posterů a
přednesli 97 přednášek, z toho 21 zvaných. Vědečtí pracovníci MBÚ pracují ve třiceti
redakčních radách mezinárodních časopisů a dvanáct kolegů zasedá v orgánech
mezinárodních vědeckých společností.
Popularizační činnost
Rozsáhlá popularizační činnost je nedílnou součástí projektu „Pylové a
potravinové alergie neznají hranice! Společný výzkum a osvěta“ Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR a Polsko a zahrnovala přednášky na školách
v orlickohorském regionu.
Dále vyšlo několik článků v denním tisku a populárně-vědeckých časopisech a
naši přední vědci se zúčastnili řady rozhovorů a diskusních pořadů v rozhlase a
televizi. V návaznosti na „Týden vědy a techniky“ proběhl 29. 4. 2014 Den
otevřených dveří na detašovaném pracovišti v Novém Hrádku a 29. 5. 2014 Den
otevřených dveří na pražském pracovišti, kterého se zúčastnilo více než sto zájemců.
V rámci Centra Algatech na třeboňském pracovišti se konají pravidelné Vědecké
čtvrtky v Opatovickém mlýně, které nejširší veřejnosti přibližují biologii a zejména
mikrobiologii. Ve spolupráci s Českou imunologickou společností byl již tradičně
uspořádán celodenní seminář k „Světovému dni imunologie“. Pozornost si zaslouží
četná vystoupení Prof. Blanky Říhové, Prof. Heleny Tlaskalové, Prof. Petera Šebo,
Doc. Tomáše Cajthamla, Doc. Jiřího Gabriela nebo Dr. Kateřiny Bišové v České
televizi nebo pořadech Českého rozhlasu Leonardo, Regina a Meteor.
Mikrobiologický ústav se podílel na přípravě pořadu České televize v koprodukci AV
ČR - Lovci záhad – Pod povrchem (13. 6. 2014, http://decko.ceskatelevize.cz/lovcizahad). V rámci projektů Otevřená věda a Science Zoom se uskutečňovaly studentské
stáže a pořádaly se přednáškové cykly pro studenty.

Ocenění
Prof. Blanka Říhová byla za svůj celoživotní přínos vědě oceněna Cenou hlavního
města Prahy a platinovým Řádem vavřínu od Hospodářské komory. Předseda AV ČR
udělil Dr. Petře Procházkové Prémii Oto Wichterleho. Byla oceněna i publikační
aktivita našich spolupracovníků: Mgr. Tomáš Větrovský získal od Československé
společnosti mikrobiologické Cenu mladého mikrobiologa, Dr. Martin Schwarzer Cenu
Dr. Lišky od České společnosti alergologie a klinické imunologie.
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Hodnocení další a jiné činnosti
Transformace ústavů AV ČR na veřejné výzkumné instituce dovolila existenci
jiné činnosti. Předmětem jiné činnosti MBÚ je výroba, obchod a služby v oblasti
biologie, chemie a lékařských věd, konkrétně kultivace buněk a mikroorganizmů za
účelem tvorby biomasy, příprava a produkce biologicky aktivních látek a jejich
purifikace. Zařazení jiné činnosti do zřizovací listiny MBÚ a získání odpovídajících
živnostenských oprávnění umožnilo využít produkční kapacity a finančně je zcela
oddělit od hlavní, tedy výzkumné, činnosti ústavu. Hospodářský výsledek za rok 2014
činil 5.702.781 Kč, z čehož z jiné činnosti 158.518 Kč po zdanění.
Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zpráva, jak
byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce
V r. 2014 proběhla mimořádná kontrola z Kontrolního odboru KAV v návaznosti
na závěry kontroly NKÚ z r. 2013. Kontrola zjistila, že přestože přetrvávají některé
administrativní problémy, MBÚ přijal a implementuje opatření, jejichž důsledným
dodržováním by k těmto administrativním pochybením nemělo docházet.
Dále v r. 2014 proběhlo devět veřejnosprávních kontrol od poskytovatelů
účelových finančních prostředků. Nebyly vzneseny žádné požadavky na odstranění
nedostatků (3x Ministerstvo financí ČR, 3x Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, 1x TA ČR, 1x PSSZ, 1x audit EU), případně výsledek zatím není znám
(Evropský účetní dvůr) nebo bylo na základě mylných plateb vráceno do státního
rozpočtu celkem 6.548 Kč (Finanční úřad).
Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné z hlediska posouzení
hospodářského postavení instituce a mohou mít vliv na její vývoj
Hlavní zdroj příjmů MBÚ je ze státního rozpočtu, neexistují tedy skutečnosti,
které by byly významné z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a
které by mohly mít vliv na její vývoj. Prioritou v následujícím období bude zajistit
udržitelnost projektů Operačních programů s využitím vhodných dotačních titulů.
Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště
Vedení Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., bude nadále klást důraz na
podporu skutečně kvalitní vědecké práce schopné mezinárodního srovnání. MBÚ
uplatňuje diferencovanou podporu nejlepších skupin, autorské kolektivy nejlepších
publikací jsou finančně ohodnoceny, stejně tak jako autoři z řad postgraduálních
studentů. Podpora kvalitní vědecké práce bude klíčová vzhledem k blížícímu se
hodnocení vědecké činnosti pracovišť i vzhledem k úspěšnému zapojení výzkumných
týmů do programů Strategie AV21.
Nadcházející období bude významné zejména z hlediska zapojení ústavu do
projektů operačních programů. V Třeboni byla v r. 2014 ukončena investiční fáze
projektu OP VaVpI „Centrum řasových biotechnologií – Algatech“, řeší se navazující
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projekty operačního programu Yzďě|ávání pro konkurenceschopnost

a

pro
zabezpečenífžne udržitelnosti bylo klíčovéziskání podpory v rámci projektu Algatech
Plus Národního programu udržitelnosti s vyšídotace 113 mil. Kč. V Novém Hrádku je

rispěšně ešen projekt operačníhoprogramu p eshraničníspolupráce ,,Pylové a
potravinové alergie neznají hranice! Společny vyzkum a osvěta". V neposlední adě,
v r.2014 vrcholila p íprava pro zapojení do společnéhoprojektu AV ČR a lJniverzity
Karlovy, BIOCEV. S p ípravou tymťr pro BIOCEV souvisí i zapojení do dvou
synergickych proj ektťr oP Vzd ěIáv ání pro konkurence chopno st.
S

Aktivity v oblasti životníhoprost edí
Všechna pracoviště malí zavedena opat ení k t íděníodpadu p íp. i sběru

elektroodpadu a postupně jsou realizována opatení ke sníženíspot eby energie (nap .
vyměna oken, zatep\ení fasád na detašovanych pracovištích,vyměna topného systému
Za ekologičtějšíapod.). V rámci programu ZeIená sporám byl společně
s Fyziologickym ristavem AV ČR,v. v. i., podán projekt na zatep\ení obvodového
pláště a st ech budov v krčskémareálu, ktery z dťrvodu spoluvlastnictví nebyl
podpo en. Budeme nadále vyvíjet ťrsilíke sníženíenergetickych ztrát budov.
Z dotace poskytnuté zÍizovatelem jsme společně s Fyziologickym ťtstavem zatep|ili
st echy společnébudovy A, j ídelny a knihovny.

i

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahri
V MBÚ funguje odborov á organizace, která velice dob e spolupracuje s vedením
Útstavu. Všechny vnitní p edpisy, které ešípracovněprávní vztahy, jsou p ed
schvalovacím procesem v Radě projednávány s vyborem odborové organizace.

Rl,trDr.

Martin Bilej,

fotikrohiolog|ok$' stav AV ČR, v.v.i.
Víde ská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
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z pniv.d x a zAvtstE n o

lu D I To RA

pro statut6rni org6n spolednosti Mikobiologickli ristav AV CR, v.v.i.,
rc 61388971.
se sidlem v Praze 4 - Krd, Videf,skd 1083

Provedl jsem audit piilozen6 fdetni z6vdrky spolednosti

Mikrobiologickf ristav AV dR, v.v'i.

se sidlem v Praze 4 - Krd, Videiskd 1083, IC 61388971, kter6 se skl6d6 z Rozvahy VVI
k 31 .I2.20I4 , Vf sledovky VVI za rok kondici 31.12.2014 a Piilohy k ridetni zivdrce za
obdobf roku 2014, kter| obsahuje popis pouZitfch podstatqfch irdetnich metod a dal5i

vysvdtlujici informace. Udaje o spolednosti Mikobiologickf ristav AV CR, v v i. jsou uvedeny
v Piiloze t6to ridetni z6vdrky.

Odpovddnost statutdrn{ho orgdnu rtietu{iednotky za rtietuf zttvdrku
Statutiixni orgrin spolednosti Mikrobiologick;i ustav AV CR, v.v.i. je odpovddnly' za sestaveni
irdetni z6vdrky, kter6 pod6v6 vdrnj a poctivlf obraz v souladu s desklmi ridetnimi piedpisy a za
takovli vnitini kontrolni syst6m, ktery povaZuje za nezbytn! pro sestaveni tdetni z6vdrky tak,
aby neobsahovala vyznamnl (materi6lni) nespr6vnosti zptisobend podvodem nebo chybou.

Odpovddnost auditord

Moji odpovddnosti je vyj6diit na zhkladd proveden6ho auditu qfrok k tdto ridetni zdvErce.
Audit jsem provedl v souladu se z6konem o auditorech, mezin6rodnimi auditorskymi standardy
a souvisejicimi aplikadnimi doloZkami Komory auditorri Cesk6 republiky. V souladu s tdmito
piedpisy jsem povinen dodrZovat etickd poZadavky a napl6novat a prov6st audit tak, abych
ziskal piimdienou jistotu, Ze irdetni z6vdrka neobsahuj e vyznamne (materi6lni) nespr6vnosti.

Audit zabrnuje provedeni auditorsklich postupri, jejichZ cilem je ziskat dtkazni informace o
d6stk6ch a udajich zveiejndnjch v ridetni z6vdrce. Vfb6r postupri z|visi na risudku auditora,
zahrnuj icim i ryhodnoceni rizik vyznamnd (materi6lni) nespr6vnosti ridajt uvedenlich v fdetni
z6vdrce zprisobend podvodem nebo chybou. Pii lyhodnocov6ni tdchto rizik auditor posoudi
vnitini kontrolni syst6m relevantni pro sestaveni idetni z|vdrky poddvajici vdrnly' a poctili
obraz. cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodn6 auditorske postupy, nikoliv vyj 6diit se
k tdinnosti vnitiniho kontrolniho syst6mu ridetni j ednotky. Audit tdz zahrnuje posouzeni
vhodnosti pouZitlich irdetnich metod, piimEienosti ridetnich odhadri provedenly'ch vede4im i
posouzeni celkov6 prezentace ridetni zhv€tky.

Jsem piesvEdden, Le d(kazni informace, kter6 jsem zlskal, poskytuji dostatednli a vhodni
ztklad pro r,yj6dieni m6ho vfroku.

Vfrok auditora -

bez vj'hrad.

Podle m6ho ndzoru tlietni ziv6rka poddvf v6rnf a poctivf obraz aktiv a pasiv spoleinosti
Mikrobiologickf ristav AV eR, v.v.i. k31. 12. 2014 a ndkladri, vfnosri a v'isledku jejiho
hospodaieni za rok konilcf 31. 12,2014 v souladu s ieskfmi riietnimi pledpisy.

V Praze dne 15. kvEtna 2015

(1tl:,rlSrX
.-t
'
"
".
Y'"
5'5

t.^:t

',..,

Ing, Zdendk Grygar
dislo auditorsk6ho opr6vn6ni: 1029
Gdansk6 590/5
181

00

Piilohy:

PrahaS

Rozvaha VVI k 31.12.20t4
Vlisledovka WI za rok 201 4
Pi{loha k ridetni zhv&ce zatok 2074

Mrkfobiologicki irstav AV aR, v.v.i.. Vidciiski 108j. PRAHA 4,
142 20

Scstrva: 190/021ll2
Strana: I z 3

Sinlotraikovri Vanda

ROZVAHA VVt (od 2007)

rco

k 31.12.2014
(v Kd na cel, disla)

61388971

i.i.
001i
002

NAzev ukazatele
A. DloLlho(iobi lrraJclck cclkcm

I.Dlouhodob! nehrnotnf majetek celkem

LNehrlutnd rysledkv vyzkunr,,r

a

vyroje

003
004
005
006
407
008
009
010

2.Software
3.Oceritolne prAva
4.Dr obn;i dlouhodobi nehrnotni majetek
5.Ostatni dlouhodobi nehmotni rnajetek
6.NedokondeDli dlouhodobi neluotri ruajerek
26lohy ua dlouhodobj, nehmorni majctck
-J.Poskytruti
ILDlouhodobi
hmohrjr majctck celkem
LPozeurky

011

2.Undleckd dila, piedmdty a sbirky

012

3.Stavby
4.Sanostatn6 lnovit6 vdci a soubor.y movitlch vdci
5.Pdstitelsk6 celky trvalicli porostri

6.ZdLladni stAdo a ta2lA6 z\i,iata
T.Drobuy dlouhodobi lnnohi majetek
8.Ostatui dlouhodobi hnotri 1llajetok
9.Ncdokonienj' dlouhoclobli hmotDf malerex
l0.Poskytnutd zalohy Da dlouhodobjr hmotny majetek
IIl.Dlor"rhodobj' finandni majetek celkenr

LPodily v ovlAdanj'ch

a

iizeuich

osobhch

2.Podily v osob6ch pod podstainim vlivcm
3.Dluhov6 cenlr6 papiry drZeD6 do splatnosti
4.Pfijdky organizadnim slo2k6rn
5.OstalI1i dlouhodobd

luj6ky

6.Ostalni dlouhodobi finaudni 111ajetck

T.Poiizovani dlouhodoby finan6ni majetek
IV.Opldvky k dlouhodobemu rrlajerku celken
l.OprAvky k nelulot. vysl. v1?zkuuru u vyvole
2.Opr ivky k soltwaru
3.Oprdvky k ocenitelnyrn pr6vrirn
4.Opravky k DDNM

Stav

k

4 457 402

0

0
0
0

I

265 536

197 90't 993
l0 095 668
388 437

0

0

52 665 655

018l
019

0

0

33 379 443

0201

0

021

16'124 6'/3
0l

0

st3 278
394 440

,

369 554232
748 084 887
394 440

0

022

0

023

0

024

0

025
026

0
0

0

028

0

0

029

-664 508 247

-741 346 523

0
0

-l

0

661 159

-2 610 25'1

032

0

0

033

0

0

-89 096 040

-103 632 650
-628 346 436
-36 406

i

0

-562 556 934
-28 522
0

-l r

165 s92

0

-6 660

LOdbdrateli

papiry

.

4
0

192 485 037

044i

0

0

045

0

I 009 8t0

l

009 810
0
0

047
048

;
0

0

049.

0

0

0s1

0

0

052
053

87 245 529
4 073 670

054

24 550 068
2 727 434

0

0

055
050,

0

0s0

9.Poskyhrut6 zilohy ua z6soby
ILPobledrivky celkem

7'7

259 894195
r 064 383
I 064 383

046

prodcjni6ch

zdlohy-

0

I

196 639 908
.10 095 607

57 t70 473

042

8.Zbo2ina cestd

inkasLt

0

0t7

043

5.Vj'robky

2.Smdnky k
3.Pohled6vky za eskontovan6 cenn6
4.Poskytnule provozni

0
0

72'/ 821 r30

041

6.Zviiata
a

0

4 45'.t 402

040

4.Polotovary vlastni viroby

.Zboii na skladd

4 45'/ 402

014
015
016

039

LZ6soby celkem
1 Material na skladd
2.Materirl na cestd
3.Nedokouden6 vyroba a polotovar.y

'l

I

36'1

031

jetek celkem

3l.12.141

0r3

k ostahrimu DNM
034i
6.Opr6vky ke stavbAln
035
T.Oprdvky k sam. rnovitj,m vdccm a sonbolfim movitj,ch vd( o36i
8.Opr6vky k p6stitelsk!m celkfim
03'7
9.Opr6vky k zAkl. stridu a tazqill1 zvifatim
03 81

ma

k

461 018 871

0

0t0

l0.Opr6vLy k DDHM
I LOpIjvkl L< oslalltinur DHM

Stav

s36 s8g 062
4 457 402

5.Opr 6vky

B.Kretkodobi

01.01.14

0

0

?8? 282

200 321

,i

'l

pti';[i;t"gi"[1 il** av iii,
iDatunr:

12.05.201s

0er0l '

ido'
*errsor-

i
|

,,,i,

via'isti tol:,

PRAHA 4.

190t02t82.

142 20

StrrrlD:

SlToliihovl v3ld1

ROZVAHA VVI (od 2007)
I

k 31.12.2014
(v Kd na cela disla)

s1^"r 111z L+l

N6zev ukazatele
5.Ostatl1i pohleddvky
6.Pohleddvky za zamEstuanci
T.Pohledevky za institucemi SZ a VZP

8.Dai

z

05'7

385 444

058
059

| 222 575

12.Naroky na dotace a ost. zudtovAri SR
Ll.Ndroky na dotacc a osl. zr'tdtovdui USC
l4.Pohleddvky za irdastniky sdruzeni
I5.PohLed6vky z pevn!ch terminovanlch operaci

l6.Pohled6vky z ernilovanych dluhopisir
l7.Jin6 pohledAvky
l8.Dohadr6 fdty aktivri
l9.Opravurl poloZka k pohled6vkturi
III.KIdtkodobj' finaldni majetek celkem
l.Pokladna
2.Ceniny
3.Udty v baDk6ch

341 004
7

I

0

061

0

063

-37 649

'

0

79 809

0

065
066

0
0

0

06'/'.

0

0.

|

10681

'0

0

070

0

loTri

0

012

i

l7l

I0'731
014
0'l s

|

t06

0L

0,

0

0

l08li

68 299
68 299

AKTIVA CELKEM

10851
10861

l.Rezervy
II.DLouhodob6 zdvazky celken

LDodavatele
?,qn1pnkJ k rlluqd€

0i
0
-6821
0
0

lo83L

0

io84i

0

-6821

'796 483 857
663 308 189
658 380 876
555 750 011
102 630 866
5 406 072
21 269 627
55 895 068
20 060 098
0
4 92'7 313

653 503 908r
580 680 7481
514 9',7'7 967
460 814 029 i
I l4 163 938r
s 7s8 066
22 5'16 699
66 422 367
19 406 806

10871

1088i
i0891
090
091

,

092t

093i
0941

i

095
096i

0'
5',702'781

0

5"t02't8l

09'/l

4 927 313

0

099

0
133 175 669

'/2 823 l6tt,

rooL

0

0

i loli

0
0
0

0i

llo4l

0

0

i

1,05i

0

0

|

1061

0i

1071

0
0

108

0
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0

/'.z,'0

110.

36 011 751
I0 289 937

|
loesl

I

1 1021

LDlouhodob6 bankovni uvdry
2.Emitovan6 dLuhopisy
3,Zavazky z pto\\qul
4.Piijatd dlouhodob6 z6lohy
5.Dlouhodob6 smdnky k uhradd
6.Dohadn6 udty pasivni
T.Ostatni dlouhodob6 z6vazky
IILKr 6tkodob6 z6vazky celkem

0

0
0

IV.Jiu6 aktiva celkem
i.Ndklady piiltich obdobi
2.Piijmy piiStich obdobi
3.Kurzov6 r'ozdily aktivni

LRezervy celken

0

0

0

082

5'

94',7

155 595
t'7

6'7

166 925 840.
349 063'
74 010
t66 502 7 6',7

516 585
254 043

i0801

I

078
oTel

20

4s 282

l06el

8.Penize ua cestd

LUecl vlislcdktr bosf odaicri
2.Visledek hL,spodaieni ve schvalovacim iizeni
3.Nerozddlen! zisk, neuhrazen6 ztrita mirulich let
B.Cizi zdroje celkem

0i

20 49t 346

3',7s

:0761
) 0771

2.Fondy
- Soci6lni fond
- Rezervrri lond
- Fon.l iriclovd uricuich plosticdl(fr
- Fold reprodukce majetkn
3.Ocerlovaci rozdily z pfecendni majetku a zAvazki
Il.Visledek hospodaieni celkem

0l
0i

463 850

4.Majetkov6 cernd papiry k obchodovAni
5.Dluhovd cenn6 papiry k obchodov6ni
6.Ostatd ce 16 papiry
T.Poiizoval1j' kr 6tkodob] finaudnl majetck

A.VIastni zdroje celkem
l.JmEri celkem
LVlastni jmdni

69 289

0

piijmu

g.Ostatl1l piimd dand
i0.Dai z plidane hodnoty
I LOstatni dand a poplatky

I
|

z3

2
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DatuN: lr
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I
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09:03

vtJ"n'k" tos:
083,
"-i, Snnorelkovi
Vandr

PRAHA 4,

Sestava:.

142 20

Strr:

k

i i;i;--;i

31.12.2014

(v Kd na oeld disla)

-

-

ilk orrit4.
lE;r
| ,r;f
2o'l ol7
32 430

I 114
t2

502 586

'7

2 rt3
29t 225

1r8i

I

035 750

9.Ostatni pfime dand

119

10.Dai z pfidar6 hodroty
l l.Ostatni dal1d a poplatky
l2.Z6vazky ze vzlah.J. k SR
13.Ztwazky ze vztahu k rozpodtu USC
l4.Zd,tazky z upsanych nesplacenfclr cen papirri
I5.zivazky k irdastlikim sdruZeni

r20.

2 198 031
| 47t 53',7

16.Zhtazky zpevnlch terrn operaci

l'l .Ii\tb z,vazky
L8.Kratkodob6 barkovni uvdry
l9.Eskontd uvdry

t5

I

116.

n1

20.Elnitovan6 kratkodob6 dluhopisy
2l.Vlastni dluhopisy
22.Dohadn6 idty pasivni
2l.Ostah)i lo elLodobe Ilnanani vipornoci
lV.Jil6 pasiva celkem
1.Vj'dajc piiittch obdobi
2.Vinosy piistich obdobi
3.Kurzov6 rozdily pasivni

PASIVA CELKEM

(oriti:olrl

3
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Vf sledovka - VVI
t

Od 01.01.14 do 31.12.14
(v Kd na ce16 disla)
NAzev organizace:

Mikrobiologickj' ustav AV CR, v.v.i., Videiska i083, PRAHA 4, 142 20

( lnnosl

dislo

N.izev ukdzalele

,iddku
ddku

cclkcm
""t"m
materialu
A.1.2. Spotieba energie
iA.l.2.

Hlavni

001
O0l
cOt I

jA.l.
Spoticbovani i*tupv
nakupy
a,.f. spoti"tou*e

72 529 310
58 062 917l

I

ji 002
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003
004
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A.l.3. Spoticba
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00?
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A.lL8. Ostatni sluzby
011
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0
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0
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0
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0
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0
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l5 337 t58
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0
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0
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Yfsledovka - WI
Od 01.01.14 do 31'12.14
61388971

i

(v Kd na celA disla)

N629v organizace:

Mikrobiologickj' irstav AV dR, v.v.i., Vldeisk6 1083, PRAHA'4' 142 20

Dopliujicl ridaje
dislo

Ndzev ukazatele

i6dku

-05.

k 01.01.14

Podpis odpov6dn6

Odesl6no dne:

14

Stav

ffm:fi':il.y'f:J

ll:?r

Stav k 3l.12.l4

Podpis osoby odpovddn6

zaz

iiy)v|ni; /

./f4"1 /

Telefon:

Piiloha k fietnf zfvLrce za obdobi roku 2014

Organizace;
i{slo:
Sidlo;
Prdvniforma;
Hlavni iinnost:
Jind iinnost:

Mikobiologickli tistav AV CR, v. v. i.

Identi/ikain{

Datum vzniku

61388971

Videisk6 1083,142 20 Praha4-Krd

organizace:

Rozvahov!'den:
Ziizovatel:
Statutdrn[ orgdn:

veiejn6 qy'zkumnd instituce
vdda a vyy'zkum vdetnd zajistdni infrastruktury
r"-iroba, obchod a sluZby v oblasti biologie, chemie a l6kaiskjch
vdd
1. 1. 200'/

31.12.2014
Akademie ved CR
RNDI. Martin Bilej, DrSc., iediiel

Zmdny a dodatlE provedend v uplynuldm tiietnim obdobi v rejstiiku MSMT:

- Dne 26.6.2014 byla uloZena do sbirky listin Vyrodni zprdva o 6innosti a hospodaieni za rok
2013.

Prfimdrnjt plepoiten!, poiet zamdstnancfi bdhem tiietniho
.z toho ifdicfch

obdobi: 486,94

pracovnikf.L:

30

Zpfisoby ocendni

-

- poiizovacimi cenami
nakoupend
- neq'skytuj.e se
dinnosti
dlouhodobj HM aNM nakupovanly' - poiizovacimi cenami
z6soby
zhsoby vytvoien6 vlastni

dlouhodoby HM a NM i,ytvoi. vlast. dirurosti - ner'yskytuje se
- nevyskytuji se
cennfch papirt a podilt,
zpfisob stanoveni reprodukdni poiizovaci
ceny u maj etku ocendn6ho v t6to cend a
- neryskytuj e se
poiizen6ho v prribdhu irdetniho
druhy nrikladri souvisejicich s poiizenim
zahrnovaqy'ch do cen nakupovanly'ch z6sob
- dopravnd, podtovnd, baln6
a cen z6sob stanovenich na rfuovni

deriv6tri

obdobi
\4.J

. ZmEny
- zprisobu oceiov6ni
- postupri odpisov6ni
i

- neryskytuj i se
- do 31. 12. 2006 d1e

piiddlenjch

' finandnich prostiedkri od ziizovatele dle
odpisov6ho p16nu, od 1. 1. 2007 dle
odpisovdho pl6nu vychdzejiciho dle
skutedn6 doby Zivotnosti dlouhodobdho
majerku

-

postuptr ildtov6ni

- do 31. 12. 2006 dle vyhld5ky 50512002
Sb., od 1. L2007 dle vyhl65ky s04/2002

Zprisob stanoveni opravn;f ch poloZek
v jin6 dinnosti

sb.
- v soufadu s ust. $8a z|k. e. 593/1992 Sb.,
o rezerv6ch pro zjistdni zdkladu dand z

piijmt
Zptsob sestaveni oprdvek majetku
PouZitd odpisov6 metody

pii

stanoveni f detnich odpisri
Zprisob uplatndnli pii piepodtu ridajri
v cizich mdniich na deskou mdnu
Zpflsob stanoveni re6ln6 hodnoty u majetku
a z6va*t, kterd se oceiuji re6lnou hodnotou
Popis poZit6ho oceiovacfho modelu pro
ocendnf re6lnou hodnotou
Vfznamld poloZky rozvahy a vjtkazu
zisk.u a

'

ztriiy

Ocendni aktiv a zhvazkiv cizich mdn6ch

- na zhkladd odpisovdho

pllnu

- po dobu piedpokl6dan6 Zivotnosti do
vj5e j eho ocendni v ridetnictvi

- pouZiti platnjch dennich kurzri CNB
- nelyskytuje se

- nelyskytuje se
- zmdna aktiv bdhem ridetniho obdobi byla
v r6mci bdZn6ho pohybu (n6kup a
vyiazeni)
- aktu6lni kurz CNB k datu ridetniho
pifpadu, piepodet aktiv a z|vazktt
k rozvahov6mu dni kurzem CNB k 31. 12.

20t4.

Y!,znamn6 ridaje roku 2014, kter6 nejsou v yozv^ze a vfkrizu zisku a
uvedenv

-

domdrky dand z plijmi za minu16 obdobi
vfde a rozpis r,ytvoienjch rezerv
r4i5e dlouhodob;ich bankovnich rivdru
urokov6 sazba dlouhodobych bank.uvdrri
v1i5e splatnli ch zdvazktt pojislndho ZP
qiSe splatnfch zivazkt pojisttidho SP
v1i 3e splatnjch dadoqy'ch nedoplatkt
piijatd dotace na investidni fdely
piUat6 dotace na provozni irdely
piijat6 dotace na dinnost
ostatni piijatd dotace
sluZby celkem

- nelyskytuje se
- nevyskytuje se
- nevyskytuje se
- nevyskytuje se
2203 748,- Kd
4 989 398,- Kd
- nelyskytuje se
47 342274,-KE
- 140 112 000,- Kd
12 432 205,- Kd
- 2t6 740 542,-Kd

-

53 014

349,-K(

z toho

opravy a udrZov6ni
cestovn6
ostatni sluZby

Rozpis hmotn6ho majetku zatiZen6ho
z6stavnim pr6vem nebo vdcnjm biemenem

15 259 545,- Kd,
11 929 838,- Kd

2s

6tt

146,- K(^

- nelyskytuje se

ztrity

samostatnd

Rozpis maj etku j enZ j e kulturni pam6tkou
nebo md charakter piedm6tu kulturni hodnoty

Vli3e odpisri ziizovacich vly'dajri v ridetnim obdobi
Vli 5e dosud neodepsanlich ziizovacich vfdajri

Souhrnni ry5e pohled6vek po lhritd splatnosti
VjSe pohled6vek s dobou splatnosti nad 5 let
Souhrnnd qi5e zhvazkI po dobd splatnosti
Yltie zdvazkit s dobou splatnosti nad 5 let
Pron6j em maj etku (prostor)

Zdvazky krytd z6stavnim pr6vem
nebo vdcnim biemenem
povaha a formajejich zaji5tdni
pro piipad nesplaceni

-

- kamenn6 socha Andbl StrAZge

r27 536,-Kd
- kopie Menzy oltdie Opat. Mllfn
102 005,- Kd
- nevyskytuje se
- nelyskytuje se

- 317 735,t4Kd
- nelyskytuje se
- nelyskytuje se
'- neryskytuje se
- dle ndjemnich smluv

- neryskytuji se
- nevyskytuj e se

Yyznamn! objem drobn6ho nehmotndho
a hmotneho majetku neuvedeni v rozvMe

- 90 622 834,- Kd (operativni
evidence)

Zdvazky nevyfdtovan6 v fdetnictvi
a neuvedend v tozvaze

- nevyskytuji se

Zprisob uspoi6d6ni v.isledku hospodaieni
z piedchozich 'l(etnich obdobi (rok 20 1 3 )

-

4 927 313,- Kd - rozhodnutim
Rady instituce pievedeno do
rezervniho fondu

Vli 5e daioqich tspor ziskanjch v piedchozim
fdetnim obdobi

-

481 910,-Kd

PouZiti ziskanich danolych uspor v tomto udetnim
obdobi

-

481 910,- Kd

VySe penzijnich

- nevyskytuje se

zAv

azkft

Ylznamny objem - qinosy pii5tich obdobi
z projektfr OPVK, OPVAVPI, Biocev

-

Piij at6 dary v prribdhu ridetniho obdobi

- ner,yskytuj e se

Poskytnut6 dary v prribdhu ridetniho obdobi

- nevyskytuji se

Odmdny vyplacend v roce 2013: Dozofti radd
Radd instituce

-

43 t02728,-Kd

49 580,- Kd
- 194 300,- Kd
/';'.

\'

:;

Smlouvy nebo jin6 smluvni vztahy se dleny
dozordi rady nebo rady instituce v roce 201 3

- nevyskytuji se

OkamZik ke kter6mu se ridetni zAvdrka sestavila

- 3t.12.2014

Ylznamnd uddlosti, kterd se staly v obdobi od rozvahov6ho dne do dne sestaveni ridetni

zdvdrky:

i:Adn6.

Mikrcbiologictg UstavAV CR, v.v.i.
Vldefiskd 1}gg, 142 20 pFlha 4 _
Ktd

Sestavil: M. Valdurov6
dne:

1L -At- 2015
.{...

Schv6lil: RNDI. M.Bilej, DrSc.
;1 4 -052015

/

Advokr{tni kanceldF
Mgr, Martin Velik, osv, i, 11130, Ie 6865608

Informace o soudnich sporech v roce 20L4
Jako pr6vni zAsttpce Mikrobiologick6ho ristavu
v roce 2014 byl veden jeden soudni spor:

.

AV CR, v.v.i. tlmto potvrzuji,

Le

Spisov6 znadka 34C94/2012, L,alobce Ing. Petr Kolinskj' se svou L.alobotl
dom6h6 ocfuany sv6ho dobr€ho jm6na. V tomto pr6vnlm sporu je
Mikrobiologickjr ristav AV C& v.v.i: zas1rPov1n fUDr. Robertem Sulcem,
advokdtem. V roce 2014 se neuskutednilo t6dn6 iednirn v t6to v6ci.

Y Prcze dne 12. kvdtna 2015

Mgr. Martin Vellk

1

sldlo: Pruha 9, Rohenicka 71/1,
tel: 602 356 778
E-mail: martin@akvelik.cz
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pro statuttÍrní org n Mikrobiologického tistavu AV čR, v.v.i.,

tč ots88971,
se sídlem v Pruze 4 _

Krč, Víde sk

1083

k v ,ročnízpr vě o činnosti a hospoda ení zu rok 2014

ově il jsem soulad Vyročrrízprávy o činnosti a hospoda ení za rok2014
Mikrobiologického ristavu AV CR, v.v.i. se sídlem Praha 4 - Krč, Víde ská 10B3,
tČo1 3B 89 71 (dále ,,společnost") s ťrčetnízávěrkou, která je obsažena V této vyroční
zprávě. Za správnost vyročnízprávy je zodpovědny statutární orgán společnosti. Mym
irkolem je vydat na základě provedeného ově ení vyrok o souladu vyročnízprávy
s ťrčetnízávěrkou.

ově ení j sem provedl v souladu Se zákonem o auditorech, mezinárodními
auditorskymi standardy a souvisejícímiaplikačnímidoloŽkami Komory auditorťr

a provedl ově ení
Českérepubliky.
_získa1 Tyto standardy vyžadují,aby auditor naplánoval
p imě enou jistotu, že informace obsaŽené ve vyročnízprávě, které
tak, aby
popisují skutečno sti, ježjsou téŽ ptedmětem zobrazení v irčetnízávěrce, jsou ve všech
vyznamnych (materiálních) ohledech v souladu s p íslušnouirčetnízávěrkou. Jsem
p esvědč en, že provedené ově ení poskytuje p imě eny podklad pro vyjád ení vyroku
auditora.

Podle mého názorujsou informace uvedené ve vyročnízprávě o činnosti a
hospoda ení Za rok 2OI4 společnosti ve všech vyznamnych ohledech v souladu
s ričetnízávěrkou společno sti zarok končícídnem 31.12.2014.

Y Praze

ďne 22.

června 2015
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Ing. Zdeněk Gr.!'ga[
čísloauditorského oprár
Gda ská 590/$
181 00 Praha 8
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