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Ucetní jednotka:
Sídlo:
ldantifikačni čis*o:

Typ účetni jednotky;
Učetnirok;
Razvahový denl
Předmět činnosti:

Zpráva nezávislého auditora

Ustav experimentálni botaniky ÁV ČR, v.v.i.
Roev*iová 2s3, 1fi5 s2 Praha s * |"ysolaje
61 38 g* 3S
Vergná výzkumná jnstituce

1 1. -31 12.2813
31 12.2CI13

Vědecký výzkum v CIblastt experimentátni botaniky' ti. rostíinné
Íyziologie, biochemie, geneliky, rnolekulární biol*gie a
biotechnu}ogie, piispivat k vyuŽiti j*hc výst*dkŮ a zaiiŠt'ovat
inÍrastruktu ru výzkurnu

Zpráva o účetni závěrce

Provedli 1srrie audit pňi*Žené úč*tni závěrky spolecnosti, ktgrá s* skládá z rozvahy k 31'12,2Ů13, výkazu eisku a
ztráty za rok koncici 31.122ilt3 a přílohy tétCI úcetni závérlty, která obsahujs popis p*uŽi$ch podstatných
účetnich metsd á dalŠi vysvětlujici iniormace' Udaje o sp*te*nostij*ou uvedeny v přiloee láto účetni závsrky 

'

odpovédno*t statutárnlho org*nu účetn* jadnotky aa úňetni rávĚrku

$tatutárni orgán spol*čnosti je odpovědný za segt*venl úČ*tni závěrtry, která p*dává vr*mý a po*livý obraz
v souladu s *eskými ucet*imi př*dpisy a aa takoiný vnitňri kon$olni sýst&rn, který p*vaŽuje zá nerbyb'! pro
seslaveni Ůcetn1 závěrky tale , aby n*gbsa*ovaia významně (mateliáini} nesprávnns{í rpiisob*nó pndvodem nebo
chybou.

CIdpovědno$t auditoÍá

Na*i odpovádnosti je vyjádřit na základĚ naŠeho auditu výrok k této ťrčetni aávěr*e. Audíl jsrne provodli v $pulsdu
se zákonem o a*ditorech, rnezinárodninri auďitor*kými standardy a so*vis*jicirni aplikacnirnl dohřkami Knmory
au*itoru *oské republiky. V souladu t támitn prespisy jsm* p*vinní dn*rtnůat *tmk pažadavky a nagláncvar i
provást audit t*k, aby***m riskaíi pňměť*n*u jistotu' Že Ůčatni závěrka noobsahuj* výxnnrnn* {ťnatsriihlni}
nesprávnosti

Audit zehmuje provedeni audit*rských postupú lr získáni dukaznich inÍgrmaci o Částkách * udajich xeř*j*ěných
V t;Čelni závěrce. VýbĚr postupů eávisi na usudÍtu auditora, za*mujÍcirn i vyhodnnceni nzik významné
{materiální} nesprávncsti Ůdaiú uvedený*.h v ŮcetnÍ závěrca zp{iscb'ené sodvodem n*bo chybotl' Ffi
vyhodnocováni táchto rizik auditol ps*udívnltřni knntrnlni syslém lelevantni pra sestavůni Ůčefiri z*vé*y
p*dávajici věmy a pocÍivý *braa' Cilem lohoto posoueenije nawhnout vhodn* audilorsk* p*slupy, niÍtali vyjádiit
se k ŮČinnosti vnitřtiho kantrolního syst*mu uČetní jedn*tky, Audit téŽ rahmu1e pcsnuleni vhodncsti použitych
úČ€tní0h rnet*d' pňmářerrosti uČetnich odhadu provedených vedenim i posou:enl celhová pr*sentaee rltetni
závěrky

Jsne přesvědČe*i, Že dŮkaani inŤarrnace kter* ;sme Žiskali, tvoří dostatečný a vhodný táktad pro vyjádřeni
naŠehc výroku.



Výr*k auditora

Podle naš*ho názoru uČetni uávěd(a podává věmý a pctivý
nákladŮ ťyno${l a výsledku jeiího hospodcřeni ea rnk kgncici 31

obr:ae aktiv a pssiv spotecnosti k 31.12.2Ů13 a

'12^2Ú13 v souiadu s reskýrnt ŮČttnimí pťedpisy"

1NTEft*XPřftT BCIi-|EMlA' spol. s r'o
Mikulandská 2, 1 10 s* Fraha 1

oprávněni KAČn 267

lng. Emil suŠek, jednatel a auditgl
Oprávnéní KACR 1325
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lČo
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N*z*v nrganlaace

Náz*v ukaratctc

'{.I Spotřebované nátlup1. celkem
] A.I'l. sptltieb* materiálu
A l'J' Spotřcha cncrglc
Á . í. '.1. spotřeba osratnich resk }ad<rval olnýeh dadrivek
Á.l'4. Prodaně abtži
A'Il. sluŽby cclkcnr
Á"lI'5. opravy a udrŽováni
Á'Ij.s. Čestovaé
Á'lÍ? \áklarly tla rťpťczťntacl
Á'lÍ.ř. Ostatní služby
Á"IlI. Ůsobni náklady c*lkem
.'t.lll.9 Ma*ov* nák lady
Á'li l. 1 t1" /ák*nnt *rrci{lni p4i$t&ní
;A'íÍI.} l' 0rit*'trri s{$iá!Ei po1išlěni
A IIl .i ] Zákr:nnr: s{rclÁlni náklady
Á.IIl. t3. Oxtatní soeir{lni náklady
Á.iV' řa*ě a ptrplatky cclkcřn
A.lv. }4. Daň silnični

] A'r1''" l 5' Fáfi ? nemovlÍosti
] Á.l\ť. } 6. ůstarni derrě rr pr:platky
A.V. Ostatni náklady ctlkem
A .\i. I ?. Smh:vni Fokuty a rlrohy z pr*dl+ni
Á.V' l8' Gstatni pokrrty a peniile

'4.v. 1*. odpis nedobytaé poblerlávky
.A.V.?i!" LJroky ',

^ 
\''] l' Kursové ztrát1.

A \'22 Dary
A.v.i3' Manka a škody
A.v.:4' llné ost{tni náklady i

,A..VI" odpisy' prod. majetek. ťtorba r*zgn, a cpr. pol' celli
Á'\it':s' odpi.*y sNM a DH:!t
A-vl':&' čůstatkrr*ii cena prodan*ío *Nlr{ a $HM
A.vl.:?" FrodannÉ cenné pspiry a Íl*dílv
Á"v!.]ll. Pradaný matcrrál
Á.YI':9' Tvrba r*een'
Á.V l' 3í}. Tv$rlra apr*vrrých poloŽek
A.Yll. Po*kytnutr.! pťirpřvky celk*m
Á'vÍt.31' Ě*skytnuté pi{spčvky xúétnvarrr{: nreri *rg. 'sluŽk
A'vII'3:. řorkytnutÉ Člensk* přispěvky
Á'Vl}l' Daň z přijn,ů *clken:
Á VrÍl'33. ĎtNlarečné rx'lr.rxly <iane t piijmu
A. Náklady cclkcm
B'l' "|"rtby u$ vl*stíti v'ýkany a r'a zboŽi celkcai
B'I 1 l"ržhy zc vl*!it*i výr*bk-v
B.I.1. Tržby z pr*deje sluicb
B.l,3' TrŽby r4 god1qg pb=oži

Yýnledovk* _ vvl
CId $1"St.13 d* *t.12.13

lv ti$. Kč tra dv* deri*tinrrá mista}
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Příloha k ůčetní závěrce 2013

Příloha k ťrčetní závěrce 2ff]"3

Á. Fopis úěetnÍ ieďnatky

Účetnťjednotka: Úsrav EXPEBlMÉNrÁlruí BOTANIKY AV ČR, v. v' i.

Sídlo: Pr*ha 6, Rorvojovii 263

lČ: 61389fr3s
DlČ: CŽ 6138s03s
Právrríforma: veřejná výlkurnná instltuce {v' v' i'}
Razvaho{r d*n: 31"1?.2013
Se;tavil účetní rávěrku: f lena Bor*čková

Datum sestaveni: 25.1.2CIL4

UčElvrniku:

Úsrnv EXPEftlMENrÁlnrr goTANlKY Av ČR, v, v. i. (dále jen *,ústav" nebo ,,ÚEB AV ČR'} byl

vytvořen k 1'1"x9s2 z odděl*ní fyeiol*6íe rostlin a cddólenífiltopatrlcgie tsiclogickéhg ústavu

Čsnv' K 1.1'199s by| rordělen na dva samostatné celky: Ústav experimentální botaniky tvrřila
pracoviště v Fraze a slomouci, z pracoviště v Českých sudějov{cťch bYl vytvořen Ústav

molekulární biolagie rostlin.

Hlavninri ob|astr*i vádecké činnosti Ůstavu jsou rostlinná genetika, ťyriologie a biotechnologie'
č genetickÉ prob|er'natiky sc ústav zabývá studiern stťuktury a funkeg Ě{nrÍnil rostlin, reparaci
*NA a molekulárni genetíkou pylu' Z fyriologickÉ prnblematiky s* *abrjvá hormonální a

ekologickou rtgulací růstu * vývoje rostlin, mechanizmy účinku růstových regutátorů, ťyzi*logií

rCIstlinných virů a patofyaiolagií rostřín'

ÚE* av ČR je jeainým pracoviŠtěrn v Č*, 1*hož výzkum pokrývá širokou oblast rCIstlinně

biotogie i genetiky a tytc dvě oblasti studia rostlin propojuje' Výralné se rozvinula i spolupráre
s univerlitami {s PřÍrodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v olornouci - společné
pracoviště ,"Laboratoř růst*vých regulátorů''}" s Kat*drou experirnentální biologie rgstlin

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Prals, atp" Prafovnici ústavu vedli a vedou řadu

diplomových i doktorských praci, a tn v rárnci řádných akreditacÍči sml*v s univerritami"

wlv+l,.ueb'cas.*: " ueb@ueb,cas.*r * telefoÍ:: +;ř) ].- .;Ji.+|.r . f,:x. r'}i* ?25 ].06 456. lČo: 61'389030' DlČ: CI61389fl30

Zapsán v r*]stříku veřejných výrkunlných }nstituci Mini$terstva frkolstvi' rnláťeie č tělsýtichol'ry'



Ústav exparimentální
botaniky Av ČR, v. v. i.

Ž{:.* " iťj\ ii] ýl;:tl; ťi - lýllj!;].I{

Strana 2 z LŮ
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Ústav vydávé dva impaktované mezinárodní vědecké časopisy: Blologia Plantarurn

a Photosynthetica. V rárnci předmětu svÉ čtnnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně'

organizování společnéhn výzkumu se zahraničními Bartntry, přijírnání a vysílání stážistů,

výměny védeckých poznatků a přípr*vy spoleřných publikací'

B, Zřiravatetr a vznik

Zřizovatelem Ús;avu [xPĚRlMÉNrÁlrui B0TANlXY AV Čn, v" v' i",.ie s-kademie véd ČR. Úrg *v

Čfi, vznikl ke dni 1.1.?fl07 na základě r.ákona č. 3{112005 5b', o veřejných vý*kumnÝch

institucích, a je nástupnickou organilací Ústavu experimentátní b*taniky nV ČR,

Použité účetních rnetody a r*:ady úřetnictví

Ústav experimEntální botanikv A V ČR, v' v' i", V ro6e ?s13 zpracoval Ůčetni závěrku v souladu se

aékonenr Č" 56311991 5b", a účetnietvi ve rněn{ pordějšich dodatkŮ a v s*uladu s vyh|sŠkou č-

5Ů4/20CI2 $b., kterou se prnváděrjí některá ustanrvefii zákona Č. 56311991 Sb', n účetnictví, ve

zněnÍ pozdějších př*dpisů. pra riČet*í jednotky, u kterých hlavnírn předrnětem člnnosti není

podnikáni, p*kud uČtr'!jí v saustavě podvojnélra ůeetrrietvíV plátneťn zněnÍ'

Účetnictvi respektuje obecnÉ úČetní rásady, předevšírn zásadu o *csňováni rnajetku

historiťkými cerrami' rásadu úČtování ve věenÉ a časové sguvislosti, rásadu opatrnasti

a předpoklad o sehopnŮsti úČgtní jednotky pokraČtvat ve svýth aktivitiiíh. Údaje v ůČetni

e;{v,árcc;*nu vyjádřenY V ti$iťíťh korun Četkých {Kť}, pnkud není uvedeno jinak'

UČetní obdgbi: ].. t. ?01*

ÚEa nv ČR využívá Bro rpracování
od spnlečnosti BBM s.r.s. a píe
od spoleČn*sťi Elanor spol' s r.o.

c. tlčetní inforrnace

31.12.201"3

Ťinančního
zpracování

Ůčetnl*ví informaČně *kanomický systém iřl5
mrdovéhn účetnictví scftware [lanor s|obal

u.*ini zárnan:y jsou zétohovány v elektronické vErli na tákladĚ servisni

5a Středigkem spalečných Činnpstí AV ČR, V" v. i., současně Úe n av Čn

srnlouvy *eavřentí
uschovává úČetní

z;iznamy v tištěné podobě, kt*ré archivuje v souladu se zákonem o účetnlctvi L/ plátném zněrrí'

wwlr.r^s*b.cas.cp r ug$@!eb.cas.c: * relet*r '4'li '-'': lLi' F5

Žas$*fi V íel$třiktJ veřejných výrkumný*h ifi$tituii Minirt€fgtva
r * ,'o i -4 2i} 32s 106 456. lČ*: 6138903Ů * s}Č' [Ít138sŮ3*

sk*irtla, rn{ádgž* a tělovýchow
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Zoůsobv oceňování a gdpisování
{pokud je jejich znalost výanamná pÍ* possueení ťinanČní, majetknvé gituace a výsledku
hospodaření účetnÍ jedn*tky, odchylkárh od účetních metoď pnd[e $ 7 odst. 5 zákona
s uvedením vlivx na majet*k a závazky' na finanční gřtuaci a výsledek hospodař*ní účetní
jednotky)

Ústav experinrent;*lní botaniky AV ČR. v. v" i., odpisuje metodou lineárních rcvnorněrných
úČetnich odpisů. Výše cdpisu je rtanovena vnitřní směrnicí. Nakoupený dlouhodobý hrnot*ý
a nehrnotný majetek j* oeeněn pořizovací ceRŮu. Majet*k se začiná od*pisovat následujíci
měsíc po aavedení do ůČetnictvi.

Ve veřejrrých výzkumných institucích se uplatňuje adlišný způsab úČtgvánio odpis*ch majetku.
Pro tgnto typ ndepisování majetku se užívá ter!'$ín ,,papírové výnosy''' Samotnou podstatou
změny je zvyšování výnosů organizace * čá*tku rovnajíci se odpisům majetku pořízeného z
veřejnýeh prostředků, a*iž by s* zároveň :vyšovaly přijmv organizace. PapÍrovými výnosy se
rozurní sníŽení vlastního jměn{ veřejné vý:kumné instituce o hodnatu odpisů majetku
poťízeneho z roapočtových pro*fředků do výnosů'
obecně lee říci, ře veřejná výlktlmná instituce odepiruj* v*škerý nabytý nnajetek b*r tvorby
Fondu reprndulcce majetku jako výsledkově indifergntníoperaci {náklady = výnosy}'
Fond reprodukce majetku tvoří UEB AV ČR jen r odpisů majetku pořÍre*éhc z vlastních zdrojů"

Skupina fopir i t * ttrlÉ{- r. yr:yyy!y,:
Bud*vy 3ff let i 3"334oÁ

Stavhy 30 let 3,334%

energeticke stroie3 l en*rgetické strojCI j ]'s let i 10,000%,
'!

4 : 5fť0jeaeařÍz*ni I l"* let 10.000%

51

1

2

3

Přťstr*je i 51et 20,s$s%

s
7

1

l
I

dopravní prostředky 4 roky

lnvrntář 10 tet

25,000%

10,000%.

Soflwsre $ let 20,000%

lpůspb tvorbv a rníšp o.p{4v{rÝqh pploř"ek a r*rerv za u'ravírané úĚ*tní období
V roce 2013 Ústav experim*ntálníbotaniky ÁV ČR, v. v. i., nEŤvořil opravn* pol*žky a reIerVY.

w\t'W.Uebf,Bs.ql .ueb@ueb'ca*"*ltteieťť}ťl -"{-]i' J'i j!i;4Í:]...al *4"!{.)2?9 1s645ň. lČs:613&ss30.slČ:ťEÉL3ssff3ú
Zapsán v re1střiku veřejny*h v1'lkumných ifislituci Mi'tiliteístvs tkolstvi. m!á*eie a t,álovÝch*vy.
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D. Významné udát*sÍr, řrferé'se sťa'y mezi rÚzvahavým dnem a akamžikem
sesťayenf ilěetnÍ závěrky Fgďre $ í9 oďst- 5 zákgna

Meai rozvahovým dnern a nkamáikem sestaveni ričetní aávěrky se nestaly žádné význarnná

udalosti.

E Zprlsoóy aeeňaváni paužité pra palořky aktiv a závazkil

K 31.12.20j.3 byl proveden přepořet aktiv a závaaků v eixí měně v kursu vyhlašnvanÉm Črqr t

razvahovérnu dni.

F' Náeev iiných itč*tnÍch iednatak,
v nichž ucetni jednúfÍ{á saffě řebe prosťfednlctvín tř*ti osCIby (j*únajicí jejím

1mén*m a na jeji uČat} drži padÍt, tento padit rnilže být i v padabě držených akciÍ, $
'uvedenÍm 

výšeioh*ťo paďitu. U ěkcii s uvedením poďfu,;menovlťt* hydnoty a druhu

ťecfrťa aktíi,1at<až i výš;e zilkladnÍha kapitěltw, vtasťniha jmění' ťandŮ a zlsJtu nesCI

afriáý táta jině uč*ťnf jeďnnť}ry ta rrrř:*lrí obďobi

Ústav experimentálnť bataniky AV ČR v. tl. i., m;i vtastnický p*dí| ve StředoČeskérn cgntřu

rosllinných biot*chnol*gií, Nám. $tarosty Favta 44, 272 01 Kladno.

€' Fř*trÍgd sptatnýcŘ rsvgrJeu

Ústav experimentálni botaniky AV ČR, v. v. i., neevidu,ie k 3L.12'2013 řiidné splatné závazky

Čssz na pojistné na sociálnj lahezpečení a příspěvku rra státní polltiku aarněstnanosti.

rdravotni*r pojišťovnánr na veř*jn*ho adravotního pojištěnÍ anl nerná řádna evidované

daňové nedoplatky u příslušných finanČních orgánů.

www.ueb.cas'cť . ueb€}ueb.Las ťá . tĚl*Ťol]: *;l.J ',u- '"}r, *_tb t Í;'x. +.iřŮ 221 1ůfi {56' lČ$: s138$Ů30 n ÚtČ: ťŽ6138$$30

lapren v rejstřikir veřejných VlrÍkumný*h instltuf i Minrsterstva *k*lstvi, mládeže e těiov1rhouy
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FřÍ{ohe k úČetr'izávěrce 20t3

ff. Foceť a jmenoviťá hgdnota akgií ngbo ptďitit,
nebo nemaji-lijmenoviťaa hadnatu, inťorrnace a j*jictt geenění

l1stav experimentální botaniky Av ČR, v. V. i", v ť*ťe 20t3 eviduje podíl V StředoČeskérn centru

rostlinných bíotechnolggií, Nárn. Starssty Pav|a 44' 2?2 *t Kladng ve výši j"0 000 Kč'

L Genné pepiry a dluhapisy

Mqietkové cenné papírv
t;stav experim*ntální botaniky AV ČR' v' v. i", nehospodaří s Žádnými majetk*vými cennými

papíry.

Vvmě"nite|r* .a pripritní dluhopisv
Ústav experir*entálnť botaniky ÁV ČR, v" v. i., nehospodaří s žádnými vyměnilelnými

a priaritními dluhopisy.

l. Částt<y dtužné,
kterÉ vznikly v danám ueefnÍm gbďg&i a zbyť}cová doba jejich splaťnosfi k

razvahavánu ďní Břesahuje 5lat

Ůsťav experimentální botanik.y AV ČR, v. v' i', neevlduje Íádne dlt"*žné Částky, kt*r* vlnitely

v daném účetnřm obdobi a rhYtková doba jejith sp[atnosti k rorvahov*mu dni přesahuje 5 iet.

Ústav experimentální botaniky AV Čn, v" V' i', eviduje pohledávky p* splatnctti déie než 18Ů dnů

vrs výší 1il7 13s,B; KČ. Ústav experiment*lnÍ bataniky ,4V ČR. v. v. i" eviduje záva:ky po

splatnosti nad L*Ů dnů ve vý*i 29 s44 Kt'

Ústav exparimentátní botaniky AV ČR, v. v, i'n pořídil v r0{* 2013 přístroj v hodnotě

B 4g5 932,96 l{č" Tent* přistroj bude dodavateli hraz*n celkenn ve třech rgčních splátkách'

První sph*tka bYla uhr*zena V roce 20t3. hla ebylé dvě splátky v celkpvÉ výši a.9$8.247"9s Kč

brjde účetnÍ j*dn*tka čerpat dotaei' Nárok na dotaci je v rozvaze uveden v řádku č' 69 _ Jinó

pohledávky' Vehledern k tomu' ře dot*ce bude vypláf;ena V€ lhůtě delši ngŽ 12 měsícŮ, je

nutné tuto pfrhledévku chápat jako dlouhodobou'

www.ueb'tó5-{r.ueb@utila*5fí}tei*f*l -.{'{:lniil.iů,:!i: "1't*'+.4'!í]t25 l*s45s.tČs:nr:8solotslť:{Z6t389fl30
řaps*n v rejstiiku veřejnych vý:ktrmnych insťitu{í M;niltgÍ'*tÝa ikotstvi, mlÉd*ie a t*lol*ichcuy'
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K. Calkavá výše finančnÍth neĎojjnsh závazkťt,
kťerÉ nejsou obsaŽeny v rozvaze (bilanci)

Ústav experimentální botaniky AV ČB, v' v' i., nemá ži*dné finanční neho jiné lávazky
neobsaŽené V íoz\Íaze v roce 2013.

L. Vielede* hospodaření
v Členěnípodle hlavnÍ a fiospodálls&é činnosÍj a prc úč*ly ďané z přÍimťl

V rcce tr013 Ústav experimentální batanikY A V ČR, v' v. i." provaroval pouae hlavní činnost
a rrýsledek hospodařeníe této Činnosti v roce 2013 činí 3 3s8 82s,90 KČ před zdanĚním'

ísí. PočsÍ prncovnílr*i

Průměrný evid*nčním přgpgčtený pqčelplacgvník_{ *Ě|ÉilÉní p"pťl* tíate-*gri{

Ústav exp*riment*lní botaniky AV ČR, v" v. i., v r*c* 20L* eviduje 19ň,s4 prŮměrných

přepočtených pracovnikt}.

Ro:bor dle kategorií pracovnikŮ:
't- '

' Vedecky ' ,, .;Kategorie '----':, 
I prac.VaV'

prtscovRlk l 
VŠ{-

Ěrům'
přep*čtený
počet
pracovníků

8V,77 42,56

osobní nákladv za účetní období v čtenění padle Výkaru eisku a rtráty u položek mzdové

náklady á cstátní sociální niÍklady.

www'ueb.cas,qgrug$$ueb'c*$.cat1ě}9Í0ťŤ ""i*{'r*j jí!ůú:}:.-fa^;*4Jtj?i5 1s6456alČ0:613E9$30"olČ:CJst3s9o1s
Zapsán v rejstříku veřejných qirkun1fiýíh inltltuci Minister$tve tkolsťiri, mtádele a té|otlithovy^

odborný J oooo.n, i:.*":li, i ,*o i oi*,*u 
" 

''*";prac. vŠ i prac''s i:l" 
VaV I pracovník j nrofese ; pracovnrk i

irsslir-l
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osobní nákladv Částka v Kč

osobnínák*ady celkem
lts 614 180,7s

Medové nákladv &0 246 970,-

Zákonné sociáln Í pojištění 26 8r.5 062,

ostatní sociální náklady 3 429 368,70

Náhrada dávek nernccenskeho pojiŠtění 132 880,-

tpokud jsou zároveň čl*ny statutárních, kontrolnich

stanavami nebo ařizcvací listinoui

V {'tstavu experlrnentálni b*taniky ÁV ČR, v' v' i.' byl v roce 20s? na základě zákona

Č. 341/20CI5 Sb', o V' il" i., jrnenován statutáíní eástupr* třBditelka}" jrnenována DolorČí rada

a zvol*na Rada Ustavu *xperim*ntální botaniky AV ČR, v. v' i' Scučasný ředitel {ve funkci od

č*r.vna ?012} j* vádeckým pracovníkern'

7 interních Členů Rady Úst*vu experiment'ální botanikv AV ČR, v' v' i' je voleng a řad

v'ědeckýeh pracovníků
]' intern{člen sorcrčÍradv byljmenovárr zřiztvate|*m x řad vňdg*kých pracovnÍků'

N. ahadnaceni členó statutámíclr a lronťroÍniclt argánit

V rcre ?s13 byly vyplaceny členům dor*rčí rady odm*ny vt výši 4s|'n00,- KČ a tdm&ny členůrn

Raljv útB AV ČR Činity v roce 3s13 celke m 139"s00-_ KČ'

CI- učest č}enri {statutámiah kontrstnish nebl iinýE|r orgriÍn| útatlÍ jednatky

urdenýctr stafgťgm, st€Í}ovaín i naba jinou zřizěYacÍ tlsttnou}

a 1ejich roginných příglušniků v o$obách, g nimiŽ Ůletni iednotka uzavřela ea
'uiku.ouun* tr*etni obdobi obchodni smlouvy nebo jiné smluvní vťtáhy

Ústav experimentáíní batanikv AV ČR, v' v' i", utavřel v roce 2013 následujícÍ smlouvY

v souladu s t{n"lto bodern:

5m[ouvu o poskytování daňov*ho paradenstvi ue dne ls"4'?012 s lng' Pavlen]

Kriegsmanem {čl*n Dft}

Smlouvu o poradenství {k projektu ,,Cgntrum regionu Haná''} re dne 23'7'201CI s JUDr'

Mllošem Kvasníčk*u {člen sR}

wýJW'u*b.cas.c1 *1g!@ueb'{ó$'{1 .tf!*fĎrr] +*žJ]r:.J*-l|1 rt*l.+.tr}€12s:'s6456"lČ0:6i389s30"slČ:ťŽ613*9tt30

Zapgán u reisrříku veř*jný*h výekurnných iftrtituci MiR]$ttí$ffa *ksi$fuí, mlsd*ž* a télo*ichovY'

a Bostaveni
nebo jiných argánů urČených statute'Ť,
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lr,líže jmenovana externi Členové Hady pracovi5tĚ j$cil lamĚstnangi právniekých gsgb, s nimiž

ústav experimentální botaniky AV ČR. v. v' i^ uíavřel dílří snnlouvY nebo dodatky smtuv pro rok

2013 týkajici se řešení grantÚVýfh projektů:

Proť. RNDr" 0lga Valentová, CSc, _ Vysok* škola chemicka-tschnologlcká v Prate, Froť' lng.

Miroslav Strnad, CSc' - Univ*rzita Palackého v frlamguci, Mtr' Jan Lipavský' CSc' * Výzkumný

ústav rostlinné výroby, v. v. i., a pfrf' RNDr' Eřetillav Brzobohatý, Csc. * sioťylikální ústav AV

ČR, v' v. i' a Masarykova univeraita Brno"

P. t{'še zátah a úvérťt, poskyÍt?.rfycfi čÍen*Ín ar$án*
uvedenýÍTl v pisťnel'Iu nJ, $ #y€ďenínry rÍroková sazby, hlavníth padminek a

přÍ padně praplaoených eastkách

l;stav experimentálnÍ bataniky ,{V ČR, v' v. i., neeviduje v roce ?013 žádné rélohy a úvěry
poskytnuté členům orgánů uvedeným v písmenu n).

Q. &oe*gřl, ve *ťerém hý rypočef rÍgltu tŤsbg firáty avtivněn rpŮséby
a c tň av á n Í ťi na rtě n Í ho ms1eÍku

v p rů b ě tt u Účeťníft a g b du b í í}sbe be*prosÍř*ďné Bfrrdch a Z&j í C í h o *deťnífu o
ahd*bÍ (pokud oúenén' ná vliv na hudoucí daňpvau povrnlrosť. ${Jťno6ť uvést a

tam paďrabnosťlJ

V roce ?fi13 nebyl h*spodářský výsledek ovlivněn způsoby oceňování ťinančního majetku'

R. Eplúsab zajištěni aáklaďu ďaná r přÍimu

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v' i., dtouhodobě spolupracu,ie s daňorr'ýrn poradc*m,

ktelý tajlšťuje eplarov;{ní dafioveh* pťitnáni ra r*k ?il13" prř :jišt'ěn{ daňového eáklsdu je

postupováno v souladu se z*konern č. 5s6l1992 Sb', zákon o dani r příjrnu v platném zněni a

dle 5 20 tahoto rákcn* js*u uplatňovány položky snižující uáklad daně.

ÚČ*tníjednotka V Ínce 2CI13 snrěnila budovy a stavby {btrdova Č.p. 76 a 6 dalřích budov ber
č.p.}vedené Katastrálrrím úřadem olomouc sE Statut*rníměstem olnmouc aa poaemek č.

1??1l110 o výrněře Ž3.572 m2" Cena poaemku dle znaleckáhc p*sudku s.i150.il00 Kč, cena

brjdgv dle rnaleckéhc posudku $'4s0"s00 KČ. Tata směna podléhá dani r příjrnu * je zahrnuta
v daňovém přiznáníza rck 2013.

www,tleb'c.:s.e* * ueb@ueb,car'c* . telef*rr _ t..ť 'i. r ]{r- .l1_. . {a*.. *d'l{"i !t5 lŮ5 45g' 
'Čor 

61:s9s30 . slČ: fř613s9fi3fi
Zapsán v reislřiku veÍejných výrkumirých instituťl MinisteÍ$tva :kglstvi, rnládeáe a trí*gvtichory.
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s. ForďíÍy mezi daňovau povinnostÍ
připadajíci na běžné neba rninuté účetniobdolí a jiŽ zaptacenau danÍv fěcfifo

učetních obdobÍth

Mezi daňcvou p*vinností připadajícÍ na běřné nebo minlllé účetní obdobi a již raplacenou
dani v těchto *četních cbdobích nenív případě Úrn av ČR ro:díl'

T. Významná potožky z rrzvahy (biÍance} neáo výkazu zlskí.! a ztráty,
u kterychie uveďenlpoďsťafnd prs frodřoffiní ťinančni a ma'1*fkaye sjfuace

a tlýsledlr* hospodaření uteťnÍjednatky, po&ud týo informale fievyp$vaji přims
ani nepříma z razvahy (bilance} a výkazu zisku a ztťláty

Rorbor dotace 5U 69

!{i:};.r.r;iilV; j'ťj j . i55 Ů;l pr.rn"i ťl = L1.l*la;r

; *- -=|*- -_-***T*pačďt-údi;}Étú ij
poslyt-oyqtet tr{rqjj dotace v Kč vz

3u_ř''8:$dp*-- _yp€;{Jlstě"iffi{ T_-* 
-lo 

'+8 
000.00 *.] * * -__ 

.;

Ůstglnírepgrt} lť qq!j]!.J$jsi ?6-l--1: --''
' 
on-!]qýpt "qFH - 17 123 394.01 KČ 1

i-rÁx - - --T* *.*;-szs 
000,00 KČ l*- - - .**= 

4
lCelt<em

Aq

j 1s7 ss{ 30 
''14 

Kč 
; ??

a. Přqftted o poslryfnuťýth ď*rgsý' g dd,rcícřl

V ro** ?Ů13 neby{ pŮ$kytnut Ústavu exp*rim*nti*lní botaniky AV ČR, V. v" i., žádnÝ p*něžní
dar.

V. Fřeht*d inťErmaei u veřejnýcřr sbjrlrácřr
podle zv{aštního přecrptsu (r;ákan Č" 117fr0aí s&. * veřejnýotl sbínkii*trJ - urreďenť

učetu a uýše vybranýth óásťek

V roce 201"3 nebyly rrybírány žádnó veřejné sbírky.

wwwueh'cal'trrueb@ueb.qal.cl .teíeÍon o...',(},'.l ]]iri"ji:"{a*'*{"1{.; *?5 10á45s. lČ0l&l"}69$3s.ÚJČ cls138903Ů
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W. Zpúsab vypařádátní výstedku fiaspoďařenÍ
z předctlázejhích úČetních oĎdobÍ {razdělenÍ zr'skul

Výsledek hosp*deření za rok 2012 ve výši 34 101,39 Kč byl v r0{É 2013 po ods*uhlasení
Radou Úrg gv ČR, v. v. i' rordělen' Příděl do rezervníha fondu činil 596 r obou částek a rbylých
95Yo bylo převed*no do Íondu reprodukce maletku.

X &aÍšj úďaja
(paďt* zvtáštnÍch pťávnÍah předplsti a razlradťlutt isčetni iednotky}, Meró řelsou v

přílaze uvedeny, ale mají významnou vypvvíďajilÍ scfropnost a ekonomická
#lnnosff účetní ieďnatky

Dne 3l.5.20L3 doĚlo k podpisu směnné *mlouvy meri naším Ústavem a Statutárním městem
olomollc a následn* byl podán návrh na vklad do Katastru nemcvitostí {rnĚ'sto olnrn*uc
získalo budovy v ulici Sokolovská a úrs získalg pozemek č. L721/110 v Holicích}. Na aákladě
tohoto návrhu na vklad došlo ke eměně majite|e těchto nerngvitostí.

V Prare dne 16.5.2014
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