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Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 3. června 2010
Radou pracoviště schválena dne: 18. května 2010

V Praze dne 9. června 2010

I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti či
o jejich změnách
a) Výchozí složení orgánů pracoviště
Pověřen vedením od: 1. ledna 2007 – RNDr. Václav Cílek, CSc.
Ředitel pracoviště: RNDr. Václav Cílek, CSc.
Jmenován s účinností od: 1. června 2007
Rada pracoviště zvolena dne: 4. ledna 2007 ve složení:
Předseda: Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (GLÚ)
Místopředseda: RNDr. Václav Cílek CSc. (GLÚ)
Členové: Ing. Ottomar Gottstein, CSc. (GLÚ), Ing. Petr Pruner, DrSc. (GLÚ), RNDr.
Vladimír Rudajev, DrSc. (GLÚ), RNDr. Marcela Svobodová, CSc. (GLÚ), Mgr. Pavel
Kavina, PhD (MPO ČR), RNDr. Jan Krhovský, CSc. (MŽP ČR), Doc. RNDr. Jiří Souček, CSc. (VŠFS)
Dozorčí rada jmenována dne: 1. května 2007 ve složení:
Předseda: RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (AV ČR)
Místopředseda: Doc. Ing. Petr Skřivan, CSc. (GLÚ)
Členové: Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (VR AV ČR), Prof. Jiří Pešek, DrSc. (PřF UK),
Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. (ÚGN AV ČR)
b) Změny ve složení orgánů
Ke dni 20. října 2009 byl z funkce předsedy Dozorčí rady odvolán RNDr. Jiří Rákosník,

CSc. (AV ČR) a do funkce předsedy Dozorčí rady jmenován prof. Jiří Chýla, CSc.
(AV ČR).
c) Informace o činnosti orgánů
Ředitel:
Pokračovala částečná obměna kádru pracovníků GLÚ na základě konkurzního a atestačního
řízení. Bylo přijato několik mladých pracovníků (většinou rozšíření pracovního úvazku doktorandů po obhájení disertace).
Byla dokončena výstavba nové budovy ústavu v areálu AV ČR Praha–Lysolaje a tato uvedena do zkušebního kolaudačního provozu. Ke stěhování došlo na přelomu srpna a září 2009.
Na podzim byla odstraněna původní budova z roku 1963 (A). Byla zahájena rekonstrukce
budovy B (laboratoře). Obě zmíněné aktivity byly umožněny výrazným zlevněním při realizaci
nové budovy ústavu. V nové budově byla zřízena čistá laboratoř a instalován nový přístroj
ICP-MS. V prosinci byla přestěhována knihovna z dočasných prostor na Puškinově náměstí
do nové budovy.

Rada pracoviště: zasedala v termínech: 5. 1., 19. 5. a 11. 12. 2009. Dále proběhlo 5 hlasování per rollam.
Zasedání 9 (5. 1. 2009) projednalo stav výstavby nové budovy,koncepci sestavení rozpočtu
na rok 2009, návrhy kandidátů do VR AV ČR a AR AV ČR; schválilo návrh nákladné investice (LA-ICP-MS) a výroční zprávy za rok 2009; vzalo na vědomí stav atestací a konkurzů.
Zasedáni 10 (19. 5. 2009) vzalo na vědomí stav přípravy projektu s firmou ISATECH, s. r. o.,
stav nákupu investicí, výsledky kontroly KAV AV ČR; schválilo výsledky hlasování per rollam,
nákup knihovny Dr. Galle, vnitřní předpisy (sdělení ředitele), změnu organizačního řádu
v jednom bodě, výroční zprávu za rok 2008; doporučilo pronajmout prostor výdejny jídel
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v nové budově, provést průzkum pojišťoven k pojištění majetku, po právní poradě zaujmout
příslušné právní kroky v otázce soukromých garáží na pozemcích ústavu; navrhla vyřešit
pozemkové otázky prodejem nebo pronájmem uživatelům.
Zasedání 11 (11. 12. 20009) schválilo kandidáta pro druhou volbu do VR AV ČR, výsledky
hlasování per rollam, smlouvu o pronájmu výdejny jídel s firmou Dora Gastro, s. r. o., vnitřní
předpisy (sdělení ředitele); vzalo na vědomí informace o výstavbě nové budovy, přípravu
výběrových řízení (na odstranění budovy A, na úklid, na zahradnické úpravy, k pojistce budov); doporučilo strategii pořizování investic (zejména přístrojových), některá opatření
k zaměstnávání důchodců (pro kolektivní smlouvu).
Hlasování per rollam schválila návrh projektu podávaného na MPO, návrh využití části rezervního fondu na nákup LA-ICP-MS, návrh rozpočtu na rok 2009, doplňující návrh kandidáta do VR AV ČR a návrh nákladů na odstranění budovy A do plánu nákladných oprav AV
ČR.

Dozorčí rada: zasedala ve dnech 10. 6. a 2. 12. 2009.
Zasedání konané 10. 6. (přítomni: Rákosník, Čtyroký, Pešek, Skřivan, Šňupárek; přizván:
Bosák). Členové DR konstatovali, že v květnu 2009 vzali per rollam se souhlasem na vědomí předložený návrh rozpočtu ústavu. DR se vyjádřila k návrhu výroční zprávy, dr. Bosák
výroční zprávu okomentoval. DR schválila auditora pro kontrolu hospodaření GLÚ. DR projednala a) pronájem pozemků ústavu v užívání cizích osob a záměr převést část pozemků
na ÚEB, dr. Bosák podal k jednotlivým bodům vysvětlení.
Zasedání konané 2.12. (přítomni: Chýla, Čtyroký, Pešek, Skřivan, Šňupárek; přizván: Rákosník, Gottstein). Dozorčí rada udělila předchozí písemný souhlas s následujícími smlouvami: (a) kupní smlouva mezi ÚEB AV ČR, v. v. i. a GLÚ AV ČR, v. v. i. o převodu vlastnictví
k pozemku p.č. 513/183 a pozemku p.č. 513/91, (b) smlouva o nájmu nebytových prostor
mezi GLÚ a Dora Gastro, s. r. o., (c) smlouva o užívání nebytových prostor na Puškinově
nám. mezi GLÚ AV ČR, v. v. i. a Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., (d) smlouva o pronájmu místností v pavilonu B pro paní Z. Mrázovou (zprostředkuje činnost v oblasti správy a
služeb pro ÚEB). O. Gottstein podal informaci o probíhající demolici budovy A. DR doporučila požadovat snížení prašnosti. O. Gottstein podal informaci o rekonstrukci budovy B. O.
Gottstein provedl členy DR novou budovou ústavu.

II. Informace o změnách zřizovací listiny
Ke změnám nedošlo.

III. Hodnocení hlavní činnosti
Výzkum byl prováděn v souladu s výzkumným záměrem (2005–2011), grantovými projekty a
dalšími programy v návaznosti na organizační strukturu ústavu. Laboratoř geologických procesů se zabývala poznáním teplotních, tlakových a časových podmínek sledu magmatických, hydrotermálních a metamorfních procesů v zemské kůře a svrchním plášti. Vývoj sedimentárních pánví byl studován s důrazem na procesy ovlivňující charakter sedimentace a
posedimentárních přeměn a tektonického postižení pánevních výplní. Vedle využití klasického souboru geologických, petrografických a geochemických metod jsou vyvíjeny nové, progresivní laboratorní postupy, zejména geochemické. Laboratoř paleobiologie a paleoekologie
rozvíjí výzkum životních podmínek a biostratigrafie bezobratlých fosilních skupin (konodonti,
koráli, brachiopodi, echinodermáti, graptoliti, apod.), evoluce obratlovčích skupin (zejména
ryb a obojživelníků), mikropaleontologie, paleobotaniky a palynologie i paleoichnologie (fosilní stopy) fanerozoických sedimentů. Laboratoř environmentální geochemie a geologie integruje studium dynamiky chemických prvků v životním prostředí se studiem geologických procesů, tak jak jsou zaznamenány v sedimentech a půdách vzniklých během terciéru a kvarté-
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ru. Základní pozornost je věnována studiu interakcí mezi neživou a živou složkou přírody,
poznání klimatických oscilací a změn prostředí ve fanerozoiku a antropogenních vlivů na
přírodní procesy v holocénu. Laboratoř paleomagnetismu se zabývá studiem paleomagnetismu, magnetostratigrafie, magnetomineralogie hornin. Je aplikována magnetostratigrafie
s vysokou rozlišovací schopností, založená na detailním a hustém vzorkování. Jsou vyvíjeny
nové laboratorní postupy a metodiky. Výzkum je zaměřen na stanovení paleomagnetických,
základních magnetických charakteristik hornin zemské kůry a kosmických materiálů. Interpretace dat zahrnují geotektonické, stratigrafické a paleogeografické syntézy včetně paleoklimatických analýz a zhodnocení vlivů antropogenní činnosti zaznamenané v mladých sedimentech. V laboratoři fyzikálních vlastností hornin je výzkum zaměřen především na sledování deformační odezvy ultrabazických hornin v různém režimu zatěžování a konfigurace a
na analýzu změny akustické emise a ultrazvukového prozařování v průběhu zatěžování
vzorků; tj. parametrů důležitých pro analýzu magmatických a metamorfních procesů.
Byly ukončeny 4 grantové projekty GA AV ČR a 2 projekty GA ČR.
Úplný přehled odborných výstupů (např. publikační činnost) a anotace jednotlivých řešených
projektů budou uvedeny v ročence Research Reports GLÚ AV ČR, v. v. i. 2009. Tato ročenka a minulé svazky Annual Reports jsou k dispozici na www.gli.cas.cz. Příklady významných
výstupů uvádíme níže:
1. Karbonský prales (anotace zařazená do Výroční zprávy AV ČR za rok 2009).
Nálezy karbonských rostlin 300 miliónů let starých poskytly množství podkladů
k paleoekologickým studiím a rekonstrukci původního tropického pralesa mladších prvohor.
Celá plocha tropického pralesa v oblasti České republiky, která se tehdy nacházela nedaleko
rovníku, byla v době svého rozkvětu zasypána mohutnou vrstvou sopečného popela, který
pocházel z výbuchu velké sopky nedaleko Drážďan. Rostliny tak byly až do současnosti zakonzervovány naprosto jedinečným způsobem. Hojné jsou nálezy velkých vějířů kapradin,
několikametrové větve i velké části kmenů, zejména pařezů. Takové nálezy patří mezi světové unikáty. Další výhodou tohoto způsobu zachování tropického pralesa je fakt, že rostliny
jsou odkrývány přesně v místech, kde původně rostly. Můžeme tak přesně rekonstruovat
nejen rodové a druhové složení tropického rovníkového pralesa, ale například i jeho hustotu,
tzn. vzájemnou vzdálenost jednotlivých rostlin, což je jinde ve světě vyloučeno. Mezi světové
úspěchy se řadí i nález vzácného karbonského pavouka a z předcházejících let také nález
vážky s rozpětím křídel dosahujícím 60–70 centimetrů
Opluštil, S.-Pšenička, J.-Libertín, M.-Bek, J.-Dašková, J.-Šimůnek, Z.-Drábková, J.:
Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage
buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). Palaios, Sv. 24 (2009), s. 726-746.
2. Transport těžkých kovů ze silně kontaminovaného povodí řeky Litavky během povodňových událostí.
Řeka Litavka odvodňuje převážnou část Příbramské rudní oblasti. V této oblasti je řada starých environmentálních zátěží, které souvisejí s těžbou a zpracováním polymetalických a
uranových rud v minulosti. Hlavní šíření kontamice těžkými kovy (zejména Pb, Zn a Cd) mimo oblast Příbramska v současnosti probíhá právě řekou Litavkou. Že jsou sedimenty této
malé řeky silně kontaminovány je známo a průběžně monitorováno již po dlouhou dobu. Dosud však scházely informace o skutečných transportovaných množstvích kontaminantů během krátkodobých povodňových událostí, kdy jsou během několika hodin nebo dní transportována v suspenzi značná množství těžkých kovů. Detailní studie prokázala, že hlavním
zdrojem současného šíření kontaminace je eroze nivních sedimenty Litavky v oblasti těsně
Příbramí. Datování těchto sedimentů pomocí radiouhlíku určilo období jejich ukládání od 13.
do 20. století. Transport kovů v řece Litavce ve formě suspendovaných částic a v roztoku byl
sledován v ústí Litavky do Berounky, 35 kilometrů pod rudní oblastí. Naprostá většina kontaminace těžkými kovy je zde transportována ve formě suspenze a jen velmi malý podíl ve
formě roztoku. I během nevelkých povodňových událostí s periodicitou opakování méně než
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dva roky, projdou závěrovým profilem Litavky dále do říční sítě během několika dní řádově
tuny olova a zinku vázané na suspendované částice.
Žák, K.-Rohovec, J.-Navrátil, T.: Fluxes of heavy metals from a highly polluted watershed
during flood events: a case study of the Litavka River, Czech Republic. Water, Air, and Soil
Pollution. Sv. 203, č. 1–4 (2009), s. 343–358.
3. Integrovaná statigrafie a geochemie hraničního intervalu jura/křída tethydní a boreální oblasti.
Úspěšně byla dokončena korelace hraničního intervalu jura/křída v boreální a tethydní oblasti pomocí magnetostratigrafie. Předešlé pokusy o korelaci mezi boreální a tethydní oblastí
biostratigrafickými metodami selhaly, protože bioty obou těchto paleogeografických celků
jsou zcela odlišné. Na klíčových lokalitách (Bosso – Itálie; Brodno – Slovensko; Puerto Escaño – Španělsko; Nutzhof – Rakousko; poloostrov Nordvik – Rusko) byla úspěšně aplikována magnetostratigrafie s vysokou rozlišovací schopností a detailní biozonace. Uvedenou
metodou jsme určili jednotlivé magnetozóny i subzóny a následně provedli první propojení –
korelaci – obou oblastí. Mezinárodní statigrafická komise (subkomise pro křídu) předložila
nový návrh na globální J/K hranici, kde jedním z hlavních globálních korelačních eventů je
báze magnetozóny M18r (hranice změny polarity M18r / M19n) vycházející z našich detailních magnetostratigrafických výzkumů.
Pruner, P.-Houša, V.-Olóriz, F.- Košťák, M.-Krs, M.-Man, O.-Schnabl, P.-Venhodová, D.Tavera, J.M.-Mazuch, M.: High-resolution magnetostratigraphy and biostratigraphic zonation
of the Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Puberto Escaño section (southern Spain).
Cretaceous Research, Sv. 31(2010), s. 192-206. DOI 10.1016/j.cretes.2009.10.004
Byl uveden do provozu nový nákladný přístroj pro precizní chemická stanovení LA-ICP-MS a
zařízena čistá laboratoř pro přípravu vzorků. Průběžně byly modernizovány a doplňovány
laboratoře v různých organizačních složkách ústavu (zejména optická laboratoř, laboratoř
exogenní geochemie). Průběžně byla modernizována PC síť.
Ústav vydal dvě publikace (Svojtka M., Red.: Proceedings of the 11th Coal Geology Conference, Prague, Czech Republic. Geolines, 22, 104 s. ISSN 1210-9606; Čejchanová A., Cajz,
V.: Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche. Die geologischen Karten des Böhmischen Mittelgebirges von Josef Emanuel Hibsch. Geological maps of the České středohoří Mountains by Josef Emanuel Hibsch. Praha: Česká geologická služba, Geologický ústav AV ČR, v. v. i., 2009. 26 listů, ISBN 978-80-7075-736-9.). Ústav je spoluvydavatelem mezinárodního časopisu Geologica Carpathica (hlavní vydavatel: Geologický ústav
SAV Bratislava).
Zahraniční pobyty: několik pracovníků pobývalo na dlouhodobých stážích v zahraničí (USA –
stáž v NASA – dr. Günther Kletetschka, Norsko – stáž na Univerzity of Bergen – Dr. Jiří Sláma, Velká Británie – Marie Curie Fellowship na Univerzity of Cambridge – Dr. Lenka Lisá) a
jeden doktorand dokončil doktorandské studium ve Finsku (Mgr. Tomáš Kohout). V ústavu
pobývá absolvent Universidade de Aveiro (Portugalsko) Giles Machado, který pokračuje v 4letém PhD studiu a jehož školitelem je jedna z pracovnic ústavu.
Spolupráce s VŠ se soustřeďuje na přednáškovou činnost v bakalářských (13 programů),
magisterských (23 programů) i doktorských studijních oborech (1 program; celkem 592 hodin
ve školním roce 2008/2009), vedení magisterských (18) a doktorských prací (16 + 3 zahraniční student), členství v oborových radách doktorského studia a zkušebních komisích různého typu a úrovně studijních programů, členství ve vědeckých radách fakult (Univerzita Karlova: Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální, Filosofická fakulta, Fakulta humanitních studií;
Masarykova univerzita: Přírodovědecká fakulta; VŠCHT Praha: Fakulta anorganické chemie,
Fakulta chemicko-inženýrská; TU-VŠB Ostrava: Hornická fakulta; ČZU Praha: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta životního prostředí; UJEP Ústí n. Labem:
Přírodovědecká fakulta; AVU Praha; Jihočeská univerzita: Přírodovědecká fakulta; Consortium Hieronimi Pragense – Consortium of U.S. Universities, Praha). Pracovníci ústavu byli
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členy habilitačních komisí doma i v zahraničí a oponovali řadu bakalářských, magisterských,
doktorských a DSc./DrSc. prací doma i v zahraničí. S VŠ byly řešeny grantové úkoly (celkem
18: GAČR, GAAVČR, GAUK, apod.) s pozoruhodnými výsledky. Pokračuje spolupráce s
Egyptologickou expedicí Univerzity Karlovy na klasických lokalitách v Egyptě a Súdánu. Spoluakreditace doktorských studijních programů je uzavřena a MŠMT ČR potvrzena s Přírodovědeckými fakultami Univerzity Karlovy Praha a Masarykovy univerzity Brno a s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha. Pracovníci ústavu se významně podíleli na
vzdělávání veřejnosti a na středoškolské výuce.
Spolupráce s dalšími institucemi se soustředila na řešení projektů (včetně mezinárodních v
rámci UNESCO = IGCP apod.) a grantů s Českou geologickou službou, Národním muzeem,
s firmami Isatech, Progeo a Stavební geologie (projekt MPO ČR), dalšími ústavy AV ČR
apod. Řešena byla praktická zadání soukromých firem především v oboru průzkumu ložisek
nerostných surovin (aplikovaný výzkum) s výstupem do využití surovin, hospodaření s nimi u
nás i v zahraničí (např. Jamaica, Mali, Ekvádor), sanace a rekultivace těžených lokalit, hald a
výsypek v tuzemsku; praktického archeologického průzkumu a výzkumu; seismického monitorování (pro jaderné elektrárny).
Byla vypracována řada posudků pro orgány státní a místní správy (např. ČGS, správy některých CHKO) a další instituce (např. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), včetně soukromých. Byly vypracovány posudky projektů pro grantové agentury (ČR i Slovensko). Pracovníci zpracovali řadu oponentských posudků pro mezinárodní časopisy a vydavatelství.
V mezinárodní spolupráci pokračovaly práce v rámci bilaterálních smluv o vědecké spolupráci s organizacemi na Slovensku, ve Slovinsku, Polsku, Maďarsku, Ukrajině, Rumunsku a
Rusku. Byla zpracovávána témata v rámci projektů IGCP IUGS UNESCO, v rámci programů
MŠMT ČR Kontakt (např. se Slovinskem, Ruskem, Rakouskem, USA), v rámci projektů místních grantových agentur (např. Španělsko). Pracovníci ústavu se podíleli na jednání a práci
řady významných mezinárodních kongresů, konferencí, sympozií, seminářů, pracovních setkání, exkurzí. Na těchto akcích přednesli 73 přednášek, z toho 4 zvané a vystavili 48 posterů. Podíleli se na práci mezinárodních nevládních organizací (členové výkonných výborů,
např. viceprezident–pokladník a generální tajemník–pokladník).
Ústav pořádal anebo spolupořádal 3 mezinárodní a národní workshopy, setkání a exkurze:
Kvartérní setkání, Exkurze do Moravského krasu a výjezdní zasedání subkomise pro stratigrafii siluru.
Významná byla popularizační činnost. Pracovníci ústavu vystoupili v mnoha živých i předtočených vystoupeních v televizích (ČT1, 2, 24; pořady jako Události, Planeta věda a další) a v
rozhlasu (ČRo1, ČRo2, 3 Leonardo, Vltava, pořady jako Meteor, Natura; SBS – australské
vysílání v češtině) zejména v souvislosti s činností ústavu (významné nálezy prvohorní flóry
a fauny). Významná byla publikační činnost v novinách (např. Britské listy, Mladá frontaDnes, Hospodářské noviny, Domažlický a Plzeňský deník, České noviny, Respekt) a na
webových serverech. Dále byly prosloveny přednášky s širokou geologickou tématikou pro
veřejnost laickou i odbornou např. ve spolupráci a KAV AV ČR, místními muzei apod.

IV. Hodnocení další a jiné činnosti
Ústav vykonává jinou činnost pouze ve formě pronájmu nebytových prostor jiným organizacím (pro závodní stravování, sklady atp.) a pronájmu pozemků pod garážemi cizích vlastníků.

V. Informace o opatření k odstranění nedostatků v hospodaření a zpráva, jak
byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce
Chyby v hospodaření nebyly zjištěny.
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Vl. Finančníinformace o skuteěnostech, které jsou významné z hlediska posouzeni hosoodářského postavení instituce a mohou mít vliv na iejí
Hospodaření ve sledovaném období skončilo s kladným hospodářským Výsledkem
v hodnotě 423 tis Kč.

Do fonclu účetověurčených prostředků se převedlo 5
ného záměru'

%o

neinvestičních prostředků výzkum-

Náklady na výzkum a vývoj Ve sledovaném období činily 66 690 tis. Kč.

Celková hodnota pohledávek tvořila 1 692 tis' Kč, z toho částka 315 tis. Kč představovala
nadměrný odpočet DPH (nadměrný odpočet DPH byl způsoben uplatněním nároku na odpočet zejména za stavební práce při výstavbě nové budovy), částka 807 tis. Kč tvoři provozní
zátohy na energie, částka 45 tis' Kč jsou pohledávky za zaměstnance, 525 tis. Kč za provedené a vyúčtovanéstužby ZHČ) , které ještě nebyly uhrazeny'
Závazky v celkové částce 5 861 tis. Kč tvořily zejména meziročnízáVazky' jako např. závazky k zaměstnancům v částce 1 968 tis. Kč, závazky VZP a SZ v částce 819 tis. Kč, ostatni
přímédaně v částce 199 tis. Kč, 944 tis. Kč jsou dohadné účtypasivní a závazky
k dodavatelům (zejména oprava budovy B) v částce 1 931 tis. Kč.
Podíl státního rozpočtu na financovánÍ činnosti tvořil

89,2%o'

Z účetovédotace a z prostředkŮ GLÚ byly pořízeny vědecké přistroje v hodnotě 15 931 tis'

Kč. Na pokračování výstavby nové budovy se vyčerpalo 99 000 tis. Kč' Na demolici staré
budovy se vyčerpalo 4 693 tis' Kč' na rekonstrukci budovy B 2 549 tis' Kč a na jiné stavební
úpravy 655 tis. Kč'

činnosti

Vll. Před

tě

Pracoviště bude pokračovat V dlouhodobě nastoupené cestě' tak jak je definována ve výzkumném záměru instítuce a specifikována dílčímigrantovýmÍ a dalšímiprojekty, protože
nenÍ důvod nějak měnit jeho zaměření v mezidobí schváleného a úspěšněpokračujícího
záměru, kteÚ byl průběžně hodnocen v kategorii A'

v oblasti ochrany Životního

vilt.

Aktivity ústavu neovlivňují životníprostředí.

vních vztah

v oblasti

tx.

GLÚ zajišt'uje svou činnost 76,6 pracovníky přepočtenéhostavu.
Ve sledovaném roce došto k 2 nástupům a k 4 odchodŮm z pracovnÍho poměru (převážně
odchod do starobního dŮchodu).
Průměrná mzda v GLÚ činita 28 618 Kč'
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řidícich Órgánů
PLhěn

5a)

(i

býválým)

j neBotr pÓskylováha

Zpúsobyiedcni

5ala)

a occňováDi7ísob
ZásoNnakuDolané:

Údehí jednolka Devede sklad rnlleÍiá] sc tedy
Na účtěl

5a

l b l

l2

male'iálje

) Zá$b! sÓřcné v]aínj

Neíoil v}lÝořeny

zásoby

účfu ie

přiíodo qJÓlí.b}.

účbváno pouze o lEtných obalech na pitnoil ýodu' obajj.

vr1obou:

vlaýni Výrobou

5a]b2) Přichovkv. Óřtůýkvzviiat:

5a2) oceňo!áni

Nev}sk't $

dloJhodÓbého lnajelku wsořeného Yl'slni činnoslí

dLouhodobý

majetek vylvÓřeiý

vlaýníčinnoýi

5n2.) RcprodUkční Íoři-!.ci ceila (RPc)|

5'3) zákl'dni prjncipý účetnIhoodptoÝého pl{ín:
RÓčíj Ýzby účctnich&p[ůjsoL' shnoveiy samoýatňě podle jneiodického výpočlu dÓú.e
na rcProdl[ci najclku od ztjzolllele. V sou aJtr s finančni silL'.j iB{avtr a s přihléd|ulim
je
napředpok]ádané živohosli Přdměfu oaní proceltni sazbo!. Učetni Ód.pnÓýáni
rovDonrčÍné s ÚčsjÓíin zúčlovánin odpbů od náíeduiicjho mÓsicc po zařazeni a to vždy
s

odptse|r

až do nulové účeldj zÚslalkové hodnoty

5'4) Použ'i.né liniry PřizoÝrci

skuDillama]e]ku
HnÓorýdlouhodobýmajetck

5.6J změnv zpúsobu oc€Ďováni.

5cl) zDŮsob $novcn'

!Óchi.iednolla

<de

ýáváýDMDřiPcDřevsí

40.000. Kč

posfu pu odepjsovánj

! účtoYánl

opřaÝný.} DoIoŽek k mljeItu
opEvné položky k a[lŇúm

neeviduje

sť2) zpúsobpř€Íočtu
U poh]cdáÝek

c.ny Pro zliazcDi do dlouhodobého mljctku

údxjůlcizich

měDách

je pouŽiván:

.leo| \!t en)\pfuillhJí''nol'.(
o.'il''''i\B'o-i''
c,r' v r C ed' e ' . luu- \! tridn/' n.r'd, Jd_i IOO/,
_

11

'o(' 'uddj

e

de|ni kuŽ ČNB (dcvizy ýřed)zveiejněnývpfodchá,ejíc[n
dnj !c l4.]o.
Vpřipadě vyúatováňizahřanični.eslyanáilednémÚ
vyplrcenjdoplatku se
použjvá kurz ké dni u{eni zá]oh)'

U ýa]ulové pokladny
aktuáLni denni

jc potrživán]

kuv ČNB (devizy pódei)

dde nákupu va]ul

Devizový účťlU]rcýde
Májelek a zálazky ýci2i.h jněnách byl! ptepočteny k1vá(ové]nu dn ku'.n eNR
sdopadcfi do kuĎových nákladú a v'nosů (oíatrich finanÓnich ní[ladn a $hosů).5 lo

Měna
EUR
lsD
cBP

kuN
2ó.4ó5
18.363
29.793

cZKlEUli
CZK/USD
c7Kl6BP

DÓlož[l madkuazáýŽků
Pokladná
Poktadfa

P.kl'dná

Macte[ a 4vazk! Ýcizich měnách byly přepočteny káVérkovántr dni k0Žeh ČNB
s dopaden na rozvahÓvé účt!(kL|$vé j.7nil! aktivni a paýVnj). a lÓ u n:tledLÚicich něn:

Nlě|á
EUR
lsD

kure

26'465
13,]63

5c3) zpúsobslanoÝ€ni

&eněni Íeálio!
5c4) oceněni

hÓJĎo1u

reáI!é hodnory

náiťtkových podilů €hiťdenci
ekvivaLenci

MÚ.lťks

fržnim o.€něnim

hnJnilťon' p7il'ť l 'l

363.
967''
/Ji

r.d

lo/\ih\ podqlo'é !rc

výázněvltšín íežúč.tnim:

Budov! B
BtrdoÝaBubicó

6n2]

1EE)

neb}]o použilo

DoplňujÍcl iníoÍmácé k rozvázé a výkazu zisku aztrát

Óal' \tbl''d. s7n''mn.polo/LJ

o, I

iM)

nebylo polŽilo.

ocenÚi n]aiet(oVých pŇilú

6'

ĎoloŽkvmai.lku azáVozkú
ob.hodDi poh]edáýk}, závázky
obchodni pÓhjédávky. záýeky

cZKlEll(
CZK/USD

d \

nezjŇténa

né?jiíěnl

'i. <.

/Ju\oore.l

Tifuly ptiríslkú aÚbyikd DM podlehlnlních skuDin

Polemky
BudovÝastavb!
NcdokonŮený

DHM novoslavha

Nedotončený DHM_rekonýru|ce

Brdovr B

SoiýaÍ.

0.
655..

98.87ó
2.549.

19.462,,
l]J,

0._

0.15.075,.
0.

PřinabývánínehÓVlodi:
DopiirňýkňbÚdÓýaýllcbjézhnntoopl€enia
lechnické
zhodnoceni l'entomljetektedynenipodrniněnnab}limpráVnichúčinkůvkLadudokataýr0
nemovjloíi k rzvaho!émtr dni ]l'l2'2009

6d) Rozpb

fu@-

Dopmvni

skulin fioviléhoDHM(viis.Kč)

hIáYDich

Pc

ptu$iedky

2

Inventářaoýdni
CELKEM

oEvlL

052.-

I

4 5]s._
100'516.

6'1) Mljclek pořiloYilÝ

lbrnou

(]l neponzo!á]a jnajerek iolmÓil

fi

fi

zc

482.,

5o5,
]5'137._

570.4 o]4'_
ó5329'

nnniniho Proníjnu:

nala'iho pÍonájml'

6bl vJbmne!l/n'mDeFlort\ DLa/u7ntJN/'ln
nÍohildnoc(niío/ilrl J
rl'Žk'
,du\oo'-il
'IiŽby2prcdeieíuŽeb '.l.a\'l'.!
l'616.
zakzklhlavÍiěhn.íiz'e!n.n
paleontologických a
mincÍalogických objektú

8eorogrckých.

6C)

DoméřB d!n' za minulé Óbdob':

ód) Rozpjs odložénédaně z

přijmů

Úýaý ncňáod]oŽenoÚ daňz pÍíjmů

Rokpiedp.

!1&

čelún!_

6D Roznk dloÚhodobÝch b'nkoYnich

Zhěnasbvu
v běŽném obdobi

úvěrů

Úýavu ncFoil poskytnul} bankohj úvé.!

sphhe z'!'zky
Polol,
solij]rlF]ts'ťn'
óe)

ociNIn'hÚ 3 7dr!to|nihil

1..X.,..!a
5Ď5_
2'5.

amvotni pojjíění

_l'nn€,
D!il. pil nU \zlL'ťh
sjlniÚidaň

nolseill
J,ur .plr,o,r
3 l20il)
8.I 2olo

ť'''ffi
osob

l._

l4'|'20l0

AktÚáLnjhodíÓb

kzí!črkovémudn]

6i) Pohlodávky

Uricni k obchodoÝÁní

6i)

dobcc n' proYozní ú&ly

Ia

7-účtované

fo

+|i

VÝzkU'nného

od^vČR

7á'něltr

AVČR

a

4'616,'

tuka naDzkum a{voj

od

MŠMlČR

7

j129'_
Ý]ivoj

Dotace

|a'q]zkun

a VývoJ

Dotace

na'lýzkun

a vývo]

]2.2009

247'8ó'
49''

Dolace|a D'kuna vývoi
M Eýropská koDrte. Rlusel

19 t.t4.2.,27.2.
4 1..5 l.t0.l,22

Dola.c
^v na z]'šténL Ó|1nos!
Av ČR výsbvba ŇVébudoý!.

oploccnjpozcnku
Dotacenavý,kunavýlÓi
od G.antovó ascnlury AvČR
Doe€mvýzku]navýloj
od oÍinlÓVéagchturyČR

Pen

pro$iedkl

19']'2009
26'10'2009
17'6'2009

Pen.ptoíitdk}

Přiiaedne

2568.
12'450'
l0j'734.18,
l3._
]ó0.

Peň'pÍo$fodky

4.

Pen'poífudk}

Čáýhvtb Ka

naie\enivýktrÚnéhozáměil
od
ČR

Penpro$ředkr

Ll'5'.26'5'2009

6i) zúčloýáné dohenainvcsic.

'l'ilUldolace

Pcn'proíředky
l]cn proýředky

l 615,
]062009
1002' ]1]2009
1.937.- 4.5.2009

D!oj'

AVCR

Dobe nlvýl[um.

kaŽdéhomésjce

]9449'_

futace na ajišlěni činnoíi

ÍhE€ na vý,kUm
odcŘntovóagenntr}

océněné roálnou hodnolou

Pcn'prcslfuk!
Pen.Drcsli€dkv

Zpúsbzachyce|i
kfuzvahovéhu

19'l'2009
1222009

dnL

Penpbýřcdk!
P€n

pro*ředky

l9'l'2009 Penpoíiedky
l1 ]2009
Pen'pbýřcdky
22'4'2009 Pcn'pllslfudky
10'].2009

Pcn proýředky

6k)

óm)

6n)

tndividuílní Ír.fe.eilčni limiq l kvós

Lť\ni poross índ r0 ha

cťlkovó{dajevynnloŽenév úč.ltríÍobdobi n' Ý?kum
66'2ó7lÉ.Kč
výdaii

3 vývoj

celkov1 vá!é vvnaloŽených

7'
7

význannéinÍolmace,rýkajici

i) zii2oÝ aci

ýýd aj e

5€

majetku a závazkú

- pďslata ?á.h!.ených náuad

ú (v

tb.Kč):

7b)Pohl.dívkyn z{yázlqpo lhůlěsPLúnBti
objén Pohledávckliccjak6 měsioů F lhůlésPlaÚ1o*i:
Ztohoobjem pohldávek vi.eják]6měsicú po lhůÉsplahoíi:

tt Kč
0tt'Ké
4

objemzávazkúViceja[ónésí.ůpolhúlěsplahosi]
ZtÓhoobjcjnzáýazkúvicejak3óměsicůpÓlhůtěsp]atnoýj:
?c) Polledávb
objem
objem

a závazky sc

P.onáien ň'ietku
sklpi@]Éjetku
7d)

snLÍnoslíd€lšl ndli

0._

iiným subjcklům

Po7_emky parc'č'5l]/] j_71 a

j]/l77-l3l

v

roz'nloYému dni)
Zduodněnj

0.

RočníDlonáiejnvlkKa slífulnidobaÓÍonáinu

occLkoýéýýméle l30 m2
oa$jlnomické a t€chnÓ]ogi.k(

5

5 Igt (k

0tbKa

Rokso]atnoýi

lb'Kč

pohledáve(
závaků

01k'Kč

k.t'ú'Lyíolaje

NebJtový prcstol ]7.8 m2

)2009,r

58.

122009

doba tr.ůilÁ péti Lct' tj

doll.5.20l4

MxieÍck Z!íNvťný N zxIižený

Úýa!

nemá najetekzatjŽený

Po$hlnUléZárukv

?o cizí

zxiištěni iiným suĎiektům

'

íxi€lek uled€íÝ

?g)

Ptilzijní záý'zky

7h)

áláZky

ÝÚči

ÚJ
'áýazry
zá*a!nín práve|r

v rozvazc lnaiad podnik n.boicho čás!

netou

Ú.lYtoilsolidašnim celku krozlahovému dni

7i) oíntni Ýnamné skul.ěnoíi. íiltalé mÚi rÚrvahovjm dnenl 3 d'tem Ukonč€ni
uáYěrkových Prlti (obnŽikcn sesblcní)! význrmně olliYňujici nnančni' majctkorou i
l]dá]oí

Zbúnidalšich /dfu

L][onacniÓionezcni
llozběh nové výrby
Škodnia pojnhéudá

vÝše v th Kč
0
0
0
0

ů furan.oýáni(úVětrl

určltév]toby
osli

Žádné

{znannt událo{] n.íaýa]y

8.

člěnéni nákladú á Výnosú podlédruhú

9a.

VjlVýkaZljs[ualaúl

c.lkoýí {še

vdruhovónčLeněni

závazků n.'^ťhyc.íých !

9b) DÍohný nehn'otný a

hnotlý mNjctek

(Ý

rozvlz

(ýč.

trÚicich závazků)

operalivni.Yidenci -! poř'cenách ý tis.íč)

V opeúlivDi.ýjd.nci l'7l0.Dobnýhn]otnýnJjete[ropefutivnicýid.nci l0303'

DÍobný nch'nohýnra]ete(

9c)

zrhštíi oper'ce ú&hijednorky

5

význlmnýňi.iziky

či užitky

1o.

Ťransakce uavléné5e spřiznénýBi stranami

l0l) Tr'nsalce uáYřťna j'n!k ncžli za běŽíých podňinék

tobl) Trnnsákce mezi (jJ ! j.iimi vÓlšinowDi

l0b2) l'ransake

1í.

n.zi ÚJ'ilťnysnrávnichj

ákcionáři

řidicích adozorčjch oryánú

celkové náklady na odměnyslatuÉrnímu auditorovi

Povjnnýaudtúčehi1vé&y
Jinéo!éřovaciJuŽby
Dáňoýé porcdenstýj
]inéneaudilonG JuŽby

12.

32lis'Kč

]2!is. Kč

0
0
0

změny podilú v úč€tnij€dno1ce

l2.) Nově qdané (příp' uPs'nal podily

l2b) zÁUadni hpilílk.ozv{hovómu

(béhem posledniho obdobi)
a akci€

tŤměnitolné dluhophy)

dni

l2c) PoDiszněnvl.shjchzddívplúběhuúčetniloobdÓbi;

složka

Vz

Poěstrv

+_Změna

19ó.463
4óó8 r j21.ó7]
soc]álníibnd
5]9
-113 + 746
RezeÍvni fond
l '463
475
FondúčeLoýču*enýchprosřcdků2974'l35+299o
FondrePÍodu[c majetktr
5'22a -121 613 | 121.699

Fonddlouhodobéhoi1ájctku

vlaýnízdojece]kem

206669

121 141 + 241

1o8

Ko|'slar
]L]'47]
542

99]
5.119
5.246

]2ó o]]

,//;'"I

GéolÓritký úslavÁv óR' yv'
RÓzýU]cVa 269
i6g 00 praha 6
(4)

l2d)NÁvrh rozdělenízhku (úhraduzhi!)
Disponibilní zbk (zl.íh) cclkcn
Přiděl

béžnéhoobdobi 9Kč | 423't36Kč

dorezeÍníhofondu 423'l3óKč

t2é) vyDlaceDé

diÝidendy' podily

na zisku

zl

UplyDulé účetniobdÓbI

RÓzvrhlžeb podlé díuhu činnosll a podlé umíslěnÍ
běžnéčinnosli tis'Kč
élt
lc'lEE
ebó.!(iisL
l ó04
l 6ló
hlavníčinno$i
]73
]73
|inlnčnl ýinosy
'ák;k!
121
221
ZÍětovfui londů
61
61
NJEmne zpolh a ?ar an
4612
Zl(lponenrťLodp\ůzdouťL 4o1E
3]
3]
oíatn pi mJ
]31
l8l
TÍŽbÝzDrodeieDHM
59.43l
59'496
Pllvonídotace
13'

Tdby (ÝnÓsy}z

14.

Pbhld

o peněžnÍch tocích (cashflow)

tltav nezFacovÁvá

cash notv

!ÉEre
\2
0
0

t5

0

