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ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Výroční zpráva Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. za rok 2019
podle§ 30 zákona o veřejných výzkumných institucích, č. 341/2005 Sb.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., veřejná výzkumná instituce zapsaná
v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, pod spisovou značkou 17113/2006-34/ÚTIA, IČ: 679 85 556
(dále též jen „ústav")
jehož zřizovatelem je Akademie věd české republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
(dále též jen „zřizovatel")
vydává tuto výroční zprávu za rok 2019 podle§ 30 zákona o veřejných výzkumných institucích,
č. 341/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o v. v. i.")

1.

Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti či o jejich
změnách

1.1 Ředitel
Ke dni 1. ledna 2019 byla ředitelkou ÚTIA AV ČR, v. v. i. doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.,
jmenovaná na základě návrhu Rady pracoviště podle§ 17, odst. 2 zákona o v. v. i. ředitelkou
ÚTIA AV ČR, v. v. i. dopisem předsedkyně AV ČR, prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., čj. KAV1346/EO/2017, ze dne 26. dubna 2017 na období od 1. května 2017 do 30. dubna 2022.

1.2 Rada pracoviště
Ke dni 1. ledna 2019 měla rada ÚTIA AV ČR, v. v. i., následující složení:

Předseda:

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Místopředseda: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.O.
Členové:

Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Mgr. Dr. Jan Komenda
Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.O.
Ing. Filip šroubek, Ph.O. ose.
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Tajemník:

Jarmila Zoltánová

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným změnám ve složení rady.

Činnost Rady ÚTIA AV ČR, v. v. i., v roce 2019:
1.2.1

Rada pracoviště zasedala v kalendářním roce 2019 dvakrát. Kromě těchto prezenčních
zasedání pak ve shodě s jednacím řádem projednávala několik záležitostí per rollam. Jako
každým rokem, na začátku roku schvalovala tímto způsobem návrh rozdělení hospodářského
výsledku ÚTIA AV ČR, v. v. i. za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Tímto způsobem byly
projednány i dva návrhy na udělení prémie O. Wichterleho a návrh na udělení Bolzanovy
medaile F. Matúšovi.

1.2.2

Prezenčně se Rada pracoviště v roce 2019 sešla celkem dvakrát, a to v dubnu a říjnu.
1.2.2.1 Na prvním dubnovém zasedání byl schválen předběžný návrh na rozdělení zisku za
rok 2018. Rada se dále zabývala interpretací některých ustanovení volebního řádu a
diskutovala možnost zřízení mezinárodního poradního sboru ústavu.
1.2.2.2 Na říjnovém zasedání byla projednána a schválena účast ústavu v návrhu projektu
EIT Urban Mobility.

1.3

Dozorčí rada
K 1. lednu 2019 platilo následující složení Dozorčí ra :Jy ÚTIA AV ČR, v. v. i. (dále DR ÚTIA)::
Předseda:

RNDr. Jan Šafanda, CSc.

AR AV ČR

Místopředseda:

Mgr. Pavel Boček

ÚTIA

Členové:

Ing. Petr Cintula, Ph.D.
Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Úl AV ČR, v. v. i.
ÚFPAV ČR, v. v. i.
VŠE v Praze

Tajemník:

lva Marešová

ÚTIA

Dne 26. října 2019 skončilo funkční období předsedy dozorčí rady RNDr. Jan Šafandy, CSc., a
člena dozorčí rady Ing. Petra Cintuly, Ph.D. a Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání
dne 8. října 2019 jmenovala na období od 27. října 2019 do 26. října 2024 předsedou dozorčí
rady RNDr. Pavla Krejčího, CSc. a na stejné období členem dozorčí rady Ing. Martina Holeňu,
CSc.
Činnost DR ÚTIA v roce 2019:
1.3.01 Dozorčí rada ÚTIA AV ČR, v.v.i. se v roce 2019 sešla dvakrát, a to ve dnech 31. května a 16.
prosince.
1.3.02 Projednala a vzala na vědomí bez připomínek návrh rozpočtu ÚTIA na rok 2019 a
střednědobý výhled na roky 2020 a 2021.
1.3.03 Projednala a vzala na vědomí bez připomínek Výroční zprávu a účetní uzávěrku ÚTIA AV ČR,
v.v.i. za rok 2018.
1.3.04 Vypracovala a schválila Zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v.v.i. za rok 2018.
1.3.05 Provedla hodnocení manažerských schopností ředitelky ústavu Doc. RNDr. Jiřiny Vejnarové,
CSc.

1.3.06 Projednala výběr auditora a pověřila ředitelku ústavu Doc. RNDr. Jiřinu Vejnarovou, CSc.
uzavřením smlouvy o provedení auditu roční účetní uzávěrky za rok 2019 obchodní firmou
DILIGENS, s.r.o., IČO 63674963.
1.3.07 Udělila předchozí písemný souhlas s uzavřením nájemní smlouvy s Fyzikálním ústavem AV
ČR v.v.i.
1.3.08 Udělila předchozí písemný souhlas se změnou nájemní smlouvy s ústavem termomechaniky
AV ČR, v.v.i.
1.3.09 Udělila předchozí písemný souhlas s uzavřením nájemní smlouvy se spolkem Sinoscop Institut pro současnou Čínu.
1.3.10 Udělila předchozí písemný souhlas s ukončením nájemní smlouvy dohodou s provozovatelkou
kantýny v budově ÚTIA.
1.3.11 Udělila předchozí písemný souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na provoz kantýny v budově
ÚTIA se společností TAP Maják s.r.o.
1.3.12 Udělila předchozí písemný souhlas se záměrem ústavu teorie informace a automatizace AV
ČR, v.v.i. vstoupit do sdružení „EIT URBAN MOBILITY ASSOCIATION".
1.3.13 Udělila předchozí písemný souhlas se vstupem ústavu teorie informace a automatizace AV
ČR, v.v.i. do sdružení „EIT URBAN MOBILITY ASSOCIATION".
1.3.14 Udělila předchozí písemný souhlas s uzavřením nájemní smlouvy s Orientálním ústavem AV
ČR, v.v.i.
2.

Informace o změnách zřizovací listiny
Zřizovací listinu ústavu vydal zřizovatel dne 28. června 2006 pod čj. K-544/P/06; a dne 30. října
2018 česká republika - Akademie věd české republiky, organizační složka státu, vydala na
základě zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd české republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu se Stanovami Akademie věd české republiky ze dne 24. května 2006 Dodatek č. 1
zřizovací listiny, který umožňuje ústavu vyvíjet další a jinou činnost ve smyslu zákona č. 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozd~šícq předpisů, s tím, že rozsah další a
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jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚTIA AV ČR, v. v. i. O této
skutečnosti byl ústav informován dopisem předsedkyně AV ČR, prof. RNDr. Evy Zažímalové,
CSc., čj. KAV-3109/SOVl/2018, ze dne 30. října 2018

3.

Hodnocení hlavní činnosti

3.1 Vědecká činnost
Předmětem hlavní činnosti ÚTIA AV ČR, v. v. i. je vědecký výzkum v oblasti kybernetiky, informatiky a
souvisejících oblastech aplikované matematiky s důrazem na teorii systémů, teorii řízení, teorii
rozhodování, dále na vyhledávání, záznam, zpracování a přenos informací, zpracování dat a signálů a
rozvoj metod umělé inteligence včetně odpovídajících technologií. Výsledky teoretického výzkumu
byly v roce 2019 publikovány v 1 monografii, 6 kapitolách v odborných monografiích, 77 článcích v
odborných časopisech a 62 příspěvcích v konferenčních sbornících.
Ve spolupráci s vysokými školami ústav zabezpečuje doktorské studium a vychovává vědecké
pracovníky. V roce 2019 měl ústav 8 společně akreditovaných doktorských studijních programů s
těmito vysokými školami:

název proqrarnu

obor

UK
UK

Ekonomika a manaqement
Matematika
Matematika

UK
UK
UK
UK
UK

Informatika
Informatika
Informatika
Biomedicína
Matematika

Manaaement
Pravděpodobnost a matematická statistika
Pravděpodobnost a matematická statistika,
ekonometrie a finanční matematika
Softwarové svstémv
Teoretická informatika
Počítačová qrafika a analýza obrazu
Biomedicínská informatika
Matematické inženýrství

škola
VŠE

V rámci těchto doktorských programů obhájili v roce 2019 své disertační práce 4 studenti, jejichž
školiteli byli pracovníci ústavu.
ústav se výrazně podílel i na výuce v magisterském a bakalářském studiu (celkem 88 semestrálních
kursů přednášených pracovníky ústavu) a na vedení mnoha diplomových prací.
Ústav byl zapojen do mezinárodních vědeckých projektů programu Horizont 2020 (6), do grantového
projektu excelence v základním výzkumu EXPRO a projektu v rámci Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1. Celkový
počet projektů řešených v ústavu, včetně menších vědeckých projektů, byl 39. Jejich poskytovatelé
(sestupně podle počtu podporovaných projektů): 25 GAČR, 6 zahraniční poskytovatelé, 4 TA ČR, 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 1 Ministerstvo vnitra ČR, 1 Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR.
ústav byl v roce 2019 pořadatelem či spolupořadatelem čtyř mezinárodních konferencí, workshopů a
seminářů.

název

odhad počtu účastníků

Prague Stochastics 2019

76

Multisource Data Analysis Workshop

68

Konference Evropské sítě pro teorii her- GAMENET 2019

80

Mathematics for Mechanics

41
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3.2 Organizační a provozní činnost
3.2.1 Vnitřní předpisy
ústav v roce 2019 nevydal žádné vnitřní předpisy
3.2.2 Další skutečnosti
ústav v roce 2019 zajistil rekonstrukci a zateplení fasády svého školicího a rekreačního střediska v
obci Mariánská u Jáchymova, a dále -- ve své hlavní budově -- výměnu a opravu dveřních a
vstupních systémů a výměnu telefonní ústředny.
4.

Hodnocení další a jiné činnosti
ÚTIA AV ČR, v. v. i., v roce 2019 nevyvíjel žádnou další činnost. Dále v roce 2019 -- poprvé
podle upravené zřizovací listiny - vyvíjel jinou činnost, konkrétně: ubytovací služby ve školicím a
rekreačním středisku v obci Mariánská u Jáchymova; pronájem nebytových prostor v hlavní
budově v Praze; a poskytování IT služeb. Celkové příjmy z jiné činnosti v roce 2019 činily
3 258,5 tis. Kč a celkové výdaje 955.2 tis. Kč.

5.

Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zpráva, jak byla splněna
opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce
V hospodaření ÚTIA AV ČR, v. v. i., nebyly shledány žádné nedostatky a v předchozím roce
nebyla ústavu uložena žádná opatření k odstranění nedostatků.

6.

Stanoviska dozorčí rady
Dozorčí rada nemá k činnosti ÚTIA AV ČR, v. v. i. žádné kritické připomínky

7.

Další skutečnosti požadované podle§ 21 zákona o účetnictví, č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

7.1 Přílohy výroční zprávy
Příloha č. 1:

Účetní závěrka za rok 2019 s přílohami

Příloha č. 2:

Zpráva nezávislého auditora o přezkoušení účetnictví a řádné účetní závěrky za
kalendářní rok 2019

Příloha č. 3:

Vyjádření Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v. v. i. k výroční zprávě za rok 2019

7.2 Další informace
ÚTIA AV ČR, v. v. i. předpokládá vývoj své činnosti bez podstatných změn, v souladu se svou
zřizovací listinou a koncepcí činnosti ústavu. Aktivity ÚTIA AV ČR, v. v. i. neohrožují životní
prostředí. ÚTIA AV ČR, v. v. i. nemá organizační složku v zahraničí. Žádné další informace podle
§ 21 zákona o účetnictví, č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejsou relevantní.
8.

Zpráva o činnosti podle§ 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, č. 106/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

8.1 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
ústavu nebyla v roce 2019 podána žádná taková žádost. Ústav v roce 2019 nevydal žádná
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
8.2 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Žádná taková odvolání nebyla v roce 2019 podána.
8.3 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení:
Žádná taková soudní řízení nebyla ústavem v roce 2019 vedena.

8.4 Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
Ústav v roce 2019 neposkytl žádné výhradní licence.
8.5 Počet stížností podaných podle§ 16a zák. č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení:
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Žádné takové stížnosti nebyly v roce 2019 podány.

8.6 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Žádné takové informace nejsou pro rok 2019 relevantní.

9.

Zpráva o splnění povinnosti podílu OZP podle§ 81, odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle§ 81 odst. 1 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů povinni zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením (dále jen „OZP") ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
Údaje platné pro ústav:
Přepočtený počet zaměstnanců
Povinný podíl 4% OZP oodle zákona
Skutečný podíl OZP
Odběr určených výrobků a služeb (,,náhradní plnění")
Skutečný podíl+ náhradní plnění
Podíl určující odvod do státního rozpočtu
Odoovídaiící výše odvodu do státního rozpočtu

147,52
5,90
7,77

o

7,77
n/a

o

Závěr: ústav v roce 2019 tuto svou zákonnou povinnost v plném rozsahu splnil formou
zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru, a to podle výše uvedené
tabulky.

Datum sestavení výroční zprávy: v Praze dne 29. 04. 2020.
Přílohy: dle bodu 7.1

~ I

····················h·····························
Doc. RND~rj·if·i~;tfejnarová, CSc.
ředitelka ÚTIA AV ČR, v. v. i.
Tuto výroční zprávu projednala a schválila Rada ÚTIA AV ČR, v. v. i. dne 29.05.2020.
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ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

Výroční zpráva za rok 2019 podle § 30 zákona o veřejných výzkumných institucích,
č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1

Účetní závěrka za rok 2019 s přílohami

Rozvaha

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo, právní forma

Ústav teorie informace a automatizace
AV ČR, v. v. i.

plný rozsah
ke dni

31.12.2019
..................................

Pod Vodárenskou věží 1143/4

v celých tisících Kč

Praha

IČO

182 08

67985556

AKTIVA

česká republika

Číslo
řádku

Stav k poslednímu
dni účet. období

Stav k prvnímu
dni účet. období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

2

140 622

143 089

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

3

2 489

2 796

2.

Software

5

2 231

2 538

4.

D robný dlouhodobý nehmotný majetek

7

258

258

li.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

li

234 738

243 598

I.

Pozemky

12

585

585
192 730

3.

Stavby

14

189 154

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

15

38 961

44 619
5 664

7.

D robný dlouhodobý hmotný majetek

18

6 038

IV.

O právky k dlouhodobému majetku celkem

29

-96 605

-103 305

2.

O právky k softwaru

31

-1 958

-1 764

4.

O právky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

-258

-258

O právky ke stavbám

35

-56 535

-60 324

7.

O právky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věci

36

-31 816

-35 295

10.

O právky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

-6 038

-5 664

8.

K rátkodobý majetek celkem

41

88 172

106 597

li.

Pohledávky celkem

52

43 101

49 767

I.

O dběratelé

53

3 203

1 711

4.

Poskytnuté provozní zá lohy

56

151

74

84

110

47 734

6.

6.

Pohledávky za za městnanci

58

11.

O statní daně a poplatky

63

I

12.

N ároky na dotace a ostatní zúčtováni se státním rozpočtem

64

39 344

17.

Jiné pohledávky

69

319

137
56 005

Ill.
I.

K rátkodobý finanční majetek celkem

72

44 353

Peněžní prostředky v pokladně

73

108

173

Ceniny

74

339

357

3.

Peněžní prostředky na účtech

75

43 906

55 475

IV.

Jiná aktiva celkem

80

718

825

1.

Náklady příštích období

81

686

825

2.

Příjmy příštích období

82

32

A ktiva celkem

83

228 794

2.

249 686

Číslo
řádku

PASIVA

Stav k poslednímu
dni účet. období

Stav k prvnímu
dni účet. období

V lastní zdroje celkem

85

176 878

187 236

L

Jmění celkem

86

170 060

182 047

I

V lastní jmění

87

140 622

143 089

2.

Fo ndy

88

29 438

38 958

IL

V ýsledek hospodaření celkem

90

6 818

5 189

A.

I.

Účet výsledku hospodaření

91

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovací m řízení

92

6 818

B.

Cizí zdroje celkem

94

51 916

62 450

IL

Dlouhodobé zá vaz ky celkem

97

232

232

7.

O statní dlouhodobé závazky

104

232

232

Ill.

Kr átkodobé zá vazky celkem

105

51 359

61 933

I

D odavatelé

106

93

423

4.

O statní zá vaz ky

109

5 189

13

5.

Zaměstnanci

110

6.

O statní závazky vůči za městnancům

Ill

7

46

7.

Závazky k institucí m sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

112

3 121

3 788

8.

D aň z příjmů

I 13

401

44

9.

O statní přímé daně

114

I 127

I 463

IO.

D aň z přidané hodnoty

115

938

950

li.

O statní daně a poplatky

116

I

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

117

39 511

47 994

17.

Jiné závazky

122

337

228

22.

D ohadné účty pasivní

127

44

32

IV .

Jiná pasiva celkem

129

325

285

I.

Výdaje příštích období

130

305

265

2.

Výnosy příštích období

13 I

20

20

Pasiva celkem

132

228 794

249 686

Razítko:

5 779

Odpovědná osoba (statutární zástupce):

Osoba odpovědná za sestavení:

doc. RNDr. Vejnarová Jiřina CSc.

Olga Pokorná

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Den sestavení:

00007

20.04.2020

6 952

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

Název, sídlo, právní forma

ústav teorie informace a automatizace
AV ČR, v. v. i.

plný rozsah
ke dni ..................................
31.12.2019

Pod Vodárenskou věží 1143/4

(v celých tisících Kč)

Praha

IČO

182 08

67985556

česká republika

Činnosti

A.

Náklady

celkem

hospodářská

hlavní
164 546

694

165 240

24 484

85

24 569

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3.

Opravy a udržování

1 491

4.

Náklady na cestovné

5 735

5.

Náklady na reprezentaci

7 879

7 879

1 539

48

5 735
695

695

8 721

6.

Ostatní služby

8 684

37

Ill.

Osobní náklady

126 207

7

126 214

10.

Mzdové náklady

88 775

5

88 780

11.

Zákonné sociální pojištění

28 804

2

28 806

13.

Zákonné sociální náklady

6 216

6 216

14.

Ostatní sociální náklady

2 412

2 412

IV.

Daně a poplatky

30

30

Daně a poplatky

30

30

5 879

5 879

409

409

15.

v.

Ostatní náklady

19.

Kursové ztráty

22.

Jiné ostatní náklady

5 470

5 470

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

7 684

7 684

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

7 684

7 684

VIII.

Daň z příjmů

262

602

864

29.

Daň z příjmů

262

602

864

VI.

Náklady celkem

164 546

694

165 240

B.

Výnosy

167 170

3 259

170 429

I.

Provozní dotace

141 433

141 433

1.

Provozní dotace

141 433

141 433

Ill.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

IV.

Ostatní výnosy

7.

Výnosové úroky

9.

Kurzové zisky

9.

Zúčtování fondů

10.

6 813

117

6 930

18 924

3 142

22 066

15

15

1

1
11 729

11 729

Jiné ostatní výnosy

7 179

3 142

10 321
170 429

167 170

3 259

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

2 886

3 167

6 053

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

2 624

2 565

5 189

Výnosy celkem

Razítko:

Odpovědná osoba (statutární zástupce):

Osoba odpovědná za sestavení:

doc. RNDr. Vejnarová Jiřina CSc.

Olga Pokorná

Podpis odpovědné os7

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

tr-

()o,.. C n
I.;

;J.;,'.)

Den sestavení:

20.04.2020

Příloha k účetní závěrce
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
k31.12.2019
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se
stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní
účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou
vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31. prosince
2019. Rozvahovým dnem je datum 31.12.2019.

Obecné údaje
1. Popis účetníjednotky
Obchodní firma:

ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Praha 8, Pod Vodárenskou věží 1143/4, PSČ 182 08

Datum vzniku společnosti:

1. ledna 2007
IČO: 679 85 556

Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Zřizovatel:

Akademie věd české republiky- organizační složka státu, IČ 60165171 se sídlem
Praha 1, Národní 1009/3, PSČ 117 20

Účel zřízení:

účelem zřízení ÚTIA, v.v.i. je uskutečňovat vědecký výzkum v oblastech kybernetiky,
informatiky a souvisejících oblastech aplikované matematiky, přispívat k využití jeho
výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Předmět hlavní činnosti:

vědecký výzkum v oblasti kybernetiky, informatiky a souvisejících
oblastech aplikované matematiky s důrazem na teorii systémů, teorii
řízení, teorii rozhodování a na vyhledávání, záznam, zpracování a přenos
informací, zpracování dat a signálů a rozvoj metod umělé inteligence
včetně odpovídajících technologií.

Další činnosti:

předmětem další činnosti je poskytování expertních stanovisek a
znaleckých posudků v oborech vědecké činnosti pracoviště pro orgány
organizačních složek státu a územních samosprávných celků a pro další

veřejné instituce. Další činnost je vykonávána za podmínek daných
zákonem o veřejných výzkumných institucích.

Jiné činnosti:

předmětem jiné činnosti jsou výroba, obchod a služby v oblasti
kybernetiky, informatiky a souvisejících oborů aplikované matematiky,
pronájem nemovitých věcí a poskytování ubytovacích služeb. Podmínky
jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných
výzkumných institucích

Členové statutárních a kontrolních a jiných orgánů k rozvahovému dni:
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Statutárním orgánem instituce je ředitelka: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Dalšími orgány instituce jsou:
Rada pracoviště:

předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Dozorčí rada:

předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.O.
Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.O.
Doc. Ing. Filip Šroubek. Ph.D., DSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Mgr. Dr. Jan Komenda
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Jarmila Zoltánová

RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
Mgr. Pavel Boček
Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Prof. Ing. Martin Holeňa, CSc.
Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
lva Marešová

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Základními organizačními jednotkami ÚTIA, v.v.i. jsou vědecká oddělení, jejichž úkolem je výzkum a
vývoj, a servisní oddělení zajišťující infrastrukturu výzkumu.
Podrobné organizační uspořádání ÚTIA, v.v.i. upravuje jeho organizační řád, který ústav vydává po
schválení radou pracoviště.
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ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR,
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

v.v.i.

Organizační schéma ÚTIAAV ČR v.v.i.
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Rada
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Dozorci
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Ředitel
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L--
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leditele
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-~

Zástupce
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Servisní
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Vědecká
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka instituce byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví postupy účtování, uspořádání a obsah
účetní závěrky pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

1 d) Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob - prováděno způsobem A evidence zásob
Ocenění zásob
Oceňování zásob vytvořených vlastní činností vlastními náklady
Oceňování nakupovaných zásob je prováděno pořizovací cenou
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Hmotný a nehmotný majetek, s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností cenou pořizovací
Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady
1.3. Peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami
1.4. Pohledávky a závazky jejich jmenovitými hodnotami
2. Stanovení úprav hodnot majetku
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku sestavila účetní
jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.
3. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu peněžních prostředků, závazků a pohledávek v cizích měnách na českou měnu je použit
denní devizový kurz vyhlášený ČNB
4. Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků dle zákona:
Účetní jednotka v současné době nemá majetek ani závazky dle§ 27 Zákona o účetnictví, které by
oceňovala reálnou hodnotou.

1 e) Použitý oceňovací model a technika ocenění reálnou hodnotou
Účetní jednotka tyto postupy nepoužívá (viz. 1 d)4.)

1 f) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou
mimořádné svým objemem nebo původem:
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala položky nákladů a výnosů, které by byly
mimořádně svým objemem či původem.

1 g) Účetníjednotka není společníkem s neomezeným ručením.
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1 h) Dlouhodobý majetek
Majetek účtovaný ve tř. O je současně evidován v majetkové evidenci a systému Helios - modul
Majetek. Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek s hodnotami nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný
majetek s hodnotou nad 60 tis. Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,- Kč je veden na podrozvahovém účtu 971 a je
účtován do nákladů společnosti na účet 501 - Spotřeba materiálu
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000,- Kč je veden na podrozvahovém účtu 971 a je
účtován do nákladů společnosti 518 - Služby

1 i) Celkové odměny přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky
Celková odměna přijatá za povinný audit roční závěrky činila 72,6 tis. Kč.

1 j) Ústav teorie informace a automatizace A V ČR v. v.i. nedrží podíl v jiných
účetních jednotkách a to ani prostřednictvím třetí osoby.

1 k) Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i. nemá k 31.12.2019
žádné splatné závazky - nedoplatky vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a
nemá žádné daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

11) Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i. nevlastní akcie, podíly,
majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy ani jiné cenné papíry.
1 m) Ústav teorie informace a automatizace A V ČR v. v.i. nemá dluhy, které vznikly
v účetním období 2019 a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let, ani
dluhy kryté zárukou danou ústavem.

1 n) Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v. v.i. nemá dluhy, které nejsou
obsaženy v rozvaze.

1 o) Výsledek hospodaření 2019:
Hlavní činnost
Jiná činnost

2 885 591,54 Kč
2 303 334,88 Kč

1 p) Zaměstnanci instituce

(průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k datu 31. 12 1019 podle
zákona č. 89/1995 Sb, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů)

Zaměstnanci celkem
2019
Kategorie - vědecký pracovník

109,65

Kategorie - provozní pracovník

43,75
153,40

Průměrný počet zaměstnanců celkem

00013
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1 p) Osobní náklady
Osobní náklady

Mzdové náklady
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

88 551
229
28 806
6 216
2 412
126 214

Osobní náklady celkem

1 q) Výše odměn členů statutárních orgánů: 228,8 tis Kč - Rada pracoviště 118,8 tis. Kč,
Dozorčí rada 11 O tis. Kč. Vzniklé či smluvně sjednané dluhy ohledně požitků bývalých členů nejsou
evidovány.
1 r) Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů instituce
v osobách, s nimiž má instituce obchodní nebo jiné smluvní vztahy
Účasti členů statutárních orgánů v osobách, s nimiž měla účetní jednotka ve vykazovaném období
smluvní vztahy:
. Michal Haindl, DrSc.

forma účasti
člen Dozorčí rad

funkce
člen Rad

osoba
SSČ AV ČR, v. v. i.

Ostatní členové statutárních orgánů žádnou takovou účast neměli.

1 s) Členům orgánů, uvedených pod bodem r) nebyla poskytnuta záloha,
závdavek ani úvěr
1 t) Způsob zjištění daně z příjmu
Daňový základ byl zjištěn v souladu se zákonem č.586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění.
Účetní jednotka uplatní v roce 2019 v souladu s §20 zákona o dani z příjmu, snižující základ daně.
Výše daňové povinnosti činní 863 750 Kč.
V roce 2018 byla uplatněna sleva na dani dle § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb. ve
výši 2 482 569 Kč. úspora na dani z příjmu z této slevy byla v roce 2019 použita na úhradu nákladů
hlavní činnosti-výzkumné činnosti.

1 u) Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
1.1. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Dotace
Dotace
Dotace
Dotace

Důvod dotace
institucionální celkem
mimorozoočtové celkem
investiční institucionální celkem
investiční mimorozpočtové celkem

86 582
54 851
6 854
423
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2. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
2.1. Přehled stavu dlouhodobého hmotného majetek

Skupina majetku

Přírůstky

Stav k 1.1.2019

Pozemky
Budovy
Stavby
Energ.hn. stroje a zařízení
Pracovní stroje a zařízení
Přístroje a zvl. tech. zař.
Výpočetní technika

585 325,40
187 812 697,24
1 341 332,60
2 839 399,42
600 222,00
1 O 437 562,49
23 179 133,28

Dopravní prostředky
Inventář
Drobný DHM

1 737 000,00
167 862,00
6037891,17
234 738 425,60

Ubytky

3 576 085,97

1 396 232,35
2 174 079,60
2 238 067,02

27 690,00
123 113,00

9 384 464,94

374 100,38
524 903,38

Stav k 31.12.2019
191
1
2
1
12
25
1
5
243

585 325,40
388 783,21
341 332,60
839 399,42
996 454,35
583 952,09
294 087,30
737 000,00
167 862,00
663 790,79
597 987,16

2.2. Přehled stavu dlouhodobého nehmotného majetku

Skupina majetku
Software
Drobný DNHM

Přírůstky

Stav k 1. 1. 2019

Úbytky

Stav k 31. 12. 2019

2 231007,07
257 790,40

765 849,47

458 998,00

2 537 858,54
257 790,40

2 488 797,47

765 849,47

458 998,00

2 795 648,94

2.3. Přehled stavu oprávek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Skupina majetku
Budovy, stavby
Samostatné movité věci
Drobný OHM

Software
Drobný DNHM

Oprávky
zúčt. v 2019

Stav
k 1.1.2019
56 535 194,00
31 815 835,55
6 037 891,17
94 388 920,72
1958 484,90
257 790,40
2 216 275,30

3 789 104,00
3 630 478,52
7 419 582,52

150 803,00
374100,38
524 903,38

264 181,00

458 998,00

264181,00

458 998,00

OG013
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Oprávky
vyřazení
majetku

Stav
k 31. 12. 2019
60
35
5
101

324 298,00
295 511,07
663 790,79
283 599,86

1 763 667,90
257 790,40
2 021458,30

Příloha k účetní závěrce
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
k 31.12.2019

2.4. Stav majetku neuvedený v rozvaze
(podrozvahové účty 971)

Skupina majetku
Drobný OHM
Drobný DNHM

Stav k 31. 12. 2019

Přírůstky

Úbytky

21 062 438,98
1 091842,22

3 032 854,77
142 951,49

1552 847,72
10 782,00

22 542 446,03
1 224 011,71

22 154 281,20

3175 806,26

1563 629,72

23 766 457,74

Stav 1. 1. 2019

1 v) Přehled o přijatých a poskytnutých darech: ÚTIA AV ČR v.v.i v roce 2019 neposkytl
ani neobdržel žádný dar.

1 w) Veřejné sbírky dle zákona upravujícího veřejné sbírky ÚTIA AV ČR v.v.i
nepořádá

1 x) Rozdělení zisku z předchozího účetního období (r. 2018) bylo v souladu se
zákonem provedeno následovně:
Zisk celkem:

6 817 726,09 Kč
3 000 000,00 Kč bylo převedeno do sociálního fondu
3 000 000,00 Kč bylo převedeno fondu reprodukce majetku
817 726,09 Kč bylo převedeno do rezervního fondu

1 y) Kvóty a limity, vymezené v tomto bodu ÚTIA AV ČR v.v.i nemá
2. Majetek v ocenění dle § 25 odst. 1písm.k) zákona o účetnictví
ÚTIA AV ČR v.v.i nevlastní

3. Lesní pozemky dle tohoto odstavce ani jiné lesní pozemky
ÚTIA AV ČR v.v.i nevlastní

4. Z důvodu uvedeného v bodě 3) se organizační jednotky netýká

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky: Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události. Probíhající nouzový stav od 12.3.2020 v souvislosti s COVID-19 nebude mít vliv
na nepřetržité trvání účetní jednotky.

20.4.2020

Podpis statutárního zástupce:

Sestavil:
Olga Pokorná
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Výroční zpráva za rok 2019 podle § 30 zákona o veřejných výzkumných institucích,
č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 2

Zpráva nezávislého auditora o přezkoušení účetnictví a řádné účetní závěrky za
kalendářní rok 2019

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Adresát zprávy
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Pod vodárenskou věži 1143/4
182 08 Praha 8

IČ: 67985556
Zpráva je určena statutárnímu orgánu veřejné
doc. RNDr. Jiřině Vejnarové, CSc., ředitelce.

výzkumné

instituce

paní

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu teorie informace a automatizace
AV ČR, v. v. i. (dále také „Instituce") sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končíci 31.12.2019 a
přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
datší vysvětlujid informace. Údaje o Instituci jsou uvedeny v přileze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
organizace ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. k 31. 12. 2019
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019
v souladu s českými účetními předpisy.

Oú017
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Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Instituci nezávísti a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá statutární orgán veřejné výzkumné instituce.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součásti
našich povinnosti souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit
úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v
účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Instituci, k nimž jsme
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
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Odpovědnost statutárního orgánu, rady instituce a dozorčí rady Instituce za účetní
závěrku
Statutární orgán Instituce odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Instituce povinen posoudit, zda je
organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno
zrušení Instituce nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než
tak učinit.
Institut veřejné kontroly v Instituci zajišťuje rada instituce, jež schvaluje výroční zprávu a
účetní závěrku.
Dozorčí rada projednává a vyjadřuje se k výroční zprávě a účetní závěrce.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v
účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální)
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
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(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součásti podvodu mohou být
tajné dohody (koluze), falšováni, úmyslná opomenuti, nepravdivá prohlášeni nebo
obcházeni vnitřních kontrol.
•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Instituce relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Instituce uvedl v příloze
účetní závěrky.

•

Posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni účetní
závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které
mohou významně zpochybnit schopnost Instituce nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k
závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naši povinnosti
upozornit v naši zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše
závěry týkající se schopnosti Instituce nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních
informaci, které jsme získali do data naši zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Instituce ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěni a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který
vede k věrnému zobrazeni.

Naši povinnosti je informovat statutární orgán, radu instituce a dozorčí radu Instituce
mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasováni auditu a o významných zjištěních, která
jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostat~ vnitřním
kontrolním systému.

Ing. Pavla C i s a ř o v á, CSc.
auditor, ev. č. oprávněni 1498

DILIGENS s.r.o.
Severozápadní Ill. 367 /32,
141 00 Praha 4 - Spořilov
ev. číslo auditorského oprávněni 196

V Praze dne 29. 4. 2020
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Příloha č. 3

Vyjádření Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v. v. i. k výroční zprávě
za rok 2019

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

,
USNESENI

V souladu s§ 19, odstavec (I) písmeno i) Zákona o veřejných výzkumných institucích 341/2005 Sb., v
platném znění projednala Dozorčí rada Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. na svém
zasedání dne 12.6.2020 Návrh výroční zprávy ústavu za rok 2019 předložený vedením ústavu včetně
příloh Účetní závěrka za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora o přezkoušení účetnictví a řádné účetní
závěrky za kalendářní rok 2019 a

bere jej na vědomí

V Praze dne 12.června 2020

P1~čí,

RNDr.
CSc.
předseda Dozorčí rady ÚTIA AV R, v.v.i.

