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Úvod 
Řádná účetní závěrka, sestavená za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, ve veřejné 

výzkumné instituci Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i, se sídlem Brno, Květná 170/8, 
PSČ: 603 65, IČ: 68081766, účetní jednotka je registrována v rejstříku veřejných výzkumných 
institucí, vedených na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zřizovatel v. v. i. -
Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3,11720 Praha 1. 
Obsah předmětu hlavní činnosti instituce tvoří - Základní výzkum obratlovců na různých úrovních 
biologické diverzity (populace, druhy a společenstva). Molekulární markery ve fylogenezi, ekologii 
a studiu chování. Povaha biologického druhu a charakter hybridních zón. Strategie rozmnožování, 
populační dynamika, její modelování a prognózy. Fyziologické a behaviorální mechanismy 
evolučních adaptací, potravní strategie. Analýza změn a trendů ve složení společenstev. Úloha 
teplokrevných obratlovců a hematofágních členovců při šíření některých infekčních onemocnění a 
udržování ohnisek nákaz v přírodě. Vztahy volně žijících obratlovců a lidské civilizace. 

Audit této účetní závěrky provedl nezávislý auditor, právnická osoba AUDIT BUSINESS 
SERVICE, s. r. o., se sídlem, Velkopavlovická 12, Brno, kancelář: Zderadova 6, 602 00 Brno, 
JČ: 49975323, spis vede Krajský soud v Brně, oddil C, vložka 13957, číslo osvědčení KAČR 141, 
odpovědný auditor za zprávu auditora Ing. Ján Osuský, číslo osvědčení KAČR 1237. 

Vědecko-výzkumná instituce je povinna vést účetnictví úplné, průkazné, správné, 
srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvanlivost účetních záznamů. Účetní závěrka má 
podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace veřejné výzkumné instituce. Za 
výše uvedené povinnosti odpovídá statutární orgán veřejné výzkumné instituce. 

Auditorské ověření účetní závěrky bylo provedeno na základě objednávky statutárního 
orgánu veřejné výzkumné instituce. 

Povinností auditora je vypracovat zprávu auditora o auditu účetní závěrky s výrokem. Ve 
výroku auditora auditor vyjádří nezávislý názor na účetní závěrku. 

Rozsah auditu účetní závěrky 
V souladu se Zákonem o auditorech číslo 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými 

staudardy (JSA), aplikačními doložkami vydanými KAČR, a Zákonem číslo 341/2005 Sb, O 
veřejných výzkumných institucích, bylo ověřováno: 

Zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace. 
Zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně, srozumitelně, přehledně a 
způsobem zaručujícím trvanlivost účetních záznamů (viz. Zákon číslo 563/1991 Sb. o 
účetnictví, Vyhláška číslo 504/2002 Sb., dalšími právními předpisy). 

Auditor v souladu s výše uvedenými právními předpisy a s ohledem na významnost posoudil: 
Správnost a vhodnost účetních postupů použitých při sestavování účetní závěrky. 
Významné odhady provedené účetní jednotkou při sestavování účetní závěrky. 
Skutečnost, že účetní závěrka je prezentována II veřejné výzkumné instituce vhodným 
způsobem (obsahová úplnost, logická struktura a jednoznačnost poskytovaných informací) z 
pohledu uživatele. 

Ověření účetní závěrky auditor naplánoval a provedl tak, aby získal přiměřenou jistotu, že 
účetní závěrka, s ohledem na významnost a auditorské riziko, neobsahuje významné nesprávnosti. 

Auditor může s plnou odpovědností prohlásit, že provedený audit účetní závěrky podává 
přiměřený podklad pro vyjádření odpovídajícího výroku auditora. 
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Výrok auditora 
Provedli jsme nezávislý audit řádné účetní závěrky, sestavené za období od 1. ledna 2008 do 

31. prosince 2008, u veřejné výzkmnné instituci Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i, se sídlem 
Brno, Květná 170/8, PSČ: 603 65, IČ: 68081766, účetní jednotka je registrována v 
rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedených na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky, zřizovatel v. v. i. - Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3,117 
20 Praha 1. 

Za účetní závěrku, za její sestavení a obsah odpovídá statutární orgán ověřované účetní 
jednotky. 

Úkolem auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku ověřované veřejné výzkumné instituce. 
Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto předpisy mimo jiné 
požadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření účetní závěrky takovým způsobem, který množní 
auditorovi získat přiměřenou jistotu, že předmětná účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. Audit byl proveden výběrovým způsobem ověření úplnosti, průkaznosti a správnosti 
infonnací uvedených v účetní závěrce, vhodnosti použitých účetních zásad, významných odhadů 
učiněných vedením veřejné výzkumné instituce a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. 
Jsme přesvědčeni, že provedený audit, s ohledem na významnost a auditorské riziko, poskytuje 
přiměřený podklad pro vydání tohoto výroku: 

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných okolnostech a s ohledem na riziko 
bez výhrad podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, vlastních zdrojů a finanční situace veřejné 
výzkumné instituce k 31. prosinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od 
1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 v souladu s právními předpisy platnými v České republice. 

Přílohy zprávy auditora 
- Rozvaha sestavena k 31. prosinci 2008. 
- Výkaz zisku a ztráty sestaven k 31. prosinci 2008. 
- Příloha účetní závěrky sestavena k 31. prosinci 2008. 

Auditor 
AUDIT BUSINESS SERVICE, s. r. o., číslo osvědčení KAČR 141, odpovědný auditor za 

zprávu auditora Ing. Ján Osuský, číslo osvědčení KAČR 1237. 

t 'ff 
V Brně, dne 9. března 2009 ~-L0r\ T 

.,1 ~ ,.I 
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Ustav biologie obratlovciJ AV ČR. v.vJ. 
Brno, Květná 17018 

Roční závěrka (Jstavu biologie obratlovců za rok 2008 
Přl10ha (dle § 30 vyhl. 504/02Sb.) 

Ustč .. 1-- .. 

Ustav biQlogie obratlovců AV CR. y,yj. 


sidlo 

názevúčetni/eclnotkya 

Brno, K včtná 170/S, 603 65 
J( 68081766, D1C: CZ68081766 

Iprávnf forma: Iprávnická osoba zfizená dle ,. 341/05 Sb., nezisková 

'posláni: 
 uskutečňovat vědecký výzkum obratlovcti volně žijících v oboredJ 

ichtyologíe,herpetologic,omitologie,mamma1ogíe a medícfnské 
:wologie 

ČUU1ůSt hlavni dána.l'0slán/m ú,tavu dle zfizovaci listin~ 


,činnost hospodářská 
 prováděna za ~lem dosaženi zisku v oblastech navazujících na 
hlavní člrmnst .. . .. - 

• vytvořeny dle zákona č. 341/05 Sb.: 
- ředitel: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. 
~ dozorčí rada: 

statutární orgány 

doe. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. 

doe. RNDr. Jan Klrschner, CSc. 

dne. RNDr. Petr Koubek, CSc. (místopředseda) 


Ing. Leoš Novotný 

doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (předseda) 


- rada instituce: 
Mgr.et Mgr. JosefBryja, Ph.D. 

prof. RNDr. Jiří Gal,ler, DrSc. 

RNDr. Miloslav Homolka, CSc. (místoplcdscda) 

Ing. Marcel Honza, Ph.D. 

prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (Plcdseda) 


Ing. Pavel J1.Ir!\Ída, Ph-Do 

prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. 

doc. RNDr. Zdeněk Řehák, CSc. 

prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. 


Akademie věd Ceské republiky na ,Mladě zákona 

č.283/92 Sb. a zákona Č. 34l/OS Sb. 


ťéjsttfk 


zfizovatelb 

rejstřík veřejných výzkumných institucí, vedený na Ministerstvu 
školsM, mládeže a tělovýchovy ČRI 
na ,.ákladě zákona 341/05Sb., protokol o maíetku a závazcích, 
č..í- K-I? 047/EOI07, k 1.1.2007, obsaženo v rozvaze. 

Nemovitosti a stavby předávané v tomto protokolu jsou 
po provedení vkladu do katastru nemovitostí zapsány v Listech 
vlastnictví 

vklad 
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Ústav biologie obratlovců AV éR. v.v.i. 

Brno, Květné 170/8 


Roění závěrka Ústavu biologie obratlovců za rok 2008 ~ 
Pl'lloh. (dle § 30 vyhl S04I02Sb.) 

Uste: 2 
kalendáfnf rok 2008 

c l:tlObdObl program iFIS, účetnl záznamy uloženy na ústavu 

stuDY v účetnicM 


zpÍJsob zprac.účetnictví 
dle Pokynu č. 612007 


~namné události 
 mezi rozvahov'm dnem a sestavením účetní zavěrk ne'sou ~ zpClsob ocel"lován! aktiv nebylo třeba pfepočltáVat, nevyskytly se aktiva a závazky v cízi měně 
a zavazku 

f 

e 

podílv'in"chuč,' notkéch nani 

ptetlled splatných závazků 
 k 7.1.2009: 9 

sociáln! zabezpečenI: 700.948 Kč 


zdravo!nl pojiStěni: 313.232 Kč 


da~ové nedoplatky: 
 nebyly 
h akcie nebvlv 

cenné papíryi nebyly.. 
dlužné částky nebylV ... 

k závazky mimo rozvahu nab I 
I výsledek hospodarent 

hlavni Činnost 427.724 Kč 


hospodárská činnost 
 OKč 
pro dM I pfilmú OKč 

m prům.pfep.potet zam,: SO, 19 zaměstnanců 
1 


kontrolnlch 

z toho statutamfch 


6 

n 144.000 Kčvý$e odměn 


dle pOkynů AV 

p 

počet uzavfenych smluv o 
záloh a úvě nebvlv 

q vliv oceněni fin.majetku nebyl 

~a vÝpočet zisku/ztráty 


r použiti daňových ulev v běž~ prostredky zlskané ve smyslu §20 odst? ZDP z min.obdobi 
ném účetním obdob! byly použilY pro účel hlavni čln....,.ti 

~~~. 

rozdíl mezi dar"lovou povin nebyl 
nosU a zaplacenou dani 

t 

s 

na provoznl účely: 23762000 Kč, účelové (granty): 8 989000 Kč 
VědeR 
dotace od Akademie 

na ooffzenl dlouhod.malell<u: 3121000 Kč 


rantové dotace 
 celkem 25 866 338 Kč \ viz. ptIlQh;a). Vhchny byly vyčerpány. vráceno 75_969 Kč 

u nebyly polalY. ani poskytnuty da" 
v vefe'né sb-Irky Q~~Y~ __ 

vypol'ádánl výs1.hospodaren! rozdělen! zisku z r. 2007 (stanoveno Akademii věd CR) : 

z pfédch.obdobi 


w 
fond reprodukce majetku 235.697,28 Kč 
fond rezervn! 13.000.00 Kč 
celkem: 248.697.28 Kč 

V Brně :20. února 2009 

0aI0v bIolQglo oomUOVllII 
AV CR. v,v.l. prof. RNDr. Jan Zima, DrSc" ředitel 

KvitM8
eo.U. Brno <I> 

http:248.697.28
http:13.000.00


ÚBO 
SEZNAM PROSTAEDKÚ NA GRANTY A PROJEKTY 

přijaté za rok 2008 
GAV 

cilsné 

GAČR 
11-<-- ~<itele 1 



CELKEM 
Bez zakázek 
Bez účelovjch 
Vraceno 
Vyčerpano 

36 4700 618 

34907338 

25868 338 


-17 999 

25850 369 



