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Žádost FGU_1_2022/28.2.2022 

 

Seznam otázek:  

    

Uveďte prosím seznam čínských subjektů, se kterými spolupracujete 

(společnosti, veřejné instituce, univerzity, vládní instituce atd.).  

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (dále jen FGÚ) v současnosti nespolupracuje s čínskými subjekty 
(společnostmi, veřejnými institucemi, univerzitami, vládními institucemi). 

 Uveďte prosím veškeré smluvní dokumenty, na kterých je spolupráce založena 

(dohody, memoranda, prohlášení atd.).  

  N/A 

Uveďte prosím seznam oblastí spolupráce s čínskými subjekty.  

  N/A 

Uveďte prosím seznam výstupů spolupráce s čínskými subjekty (publikace, 

patenty, konference atd.).  

V rámci Fyziologického ústavu je vydáván časopis Physiological Research. Základní náplní redakce 
časopisu je vydávání vědeckých článků. Publikují zde vědečtí pracovníci či kolektivy zejména 
z univerzitních prostředí, vědeckých pracovišť či zdravotnických pracovišť celosvětově.   

Přehled publikovaných článků včetně autorů je k dispozici na (Physiological Research, 

https://www.biomed.cas.cz/physiolres) 

 

Podílí se čínský partner na rozhodování o výzkumném zaměření vašeho ústavu 

nebo má nějakou schopnost ovlivnit rozhodování ohledně plánů, výzkumných 

grantů, studentských grantů nebo stáží?  

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. nemá žádného čínského partnera, bezpodstatná otázka. 

  

Uveďte prosím počet osob vyslaných Vaším ústavem na pracovní nebo 

výměnný pobyt do Číny v období 1. 1. 2010 - 1. 12. 2021 (s uvedením 

jednotlivých let a přijímajících institucí)  

Shodné s  dotazem ohledně pracovních cest a delegací pracovníků FGÚ do Číny – podrobnější seznam 
uveden níže u shodné otázky. 

https://www.biomed.cas.cz/physiolres
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Uveďte prosím počet čínských osob vyslaných na pracovní nebo výměnné 

pobyty na Váš ústav v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením 

jednotlivých let a jejich vysílacích institucí)  

  V uvedeném období nebyl žádný státní příslušník ČLR přijat do Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
k plnění pracovních či výměnných pobytů.   

 

Uveďte prosím počet čínských osob vyslaných na akce typu letních škol, které 

byly (spolu)pořádané Vaším ústavem v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s 

uvedením jednotlivých ročníků a jejich vysílacích institucí).  

  V uvedeném období nebyl žádný státní příslušník ČLR vyslán na akce typu letních škol, které by 
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. spolu/pořádal. 

   

Které osoby (pracovní pozice) nebo orgány Vašeho ústavu se účastní procesu 

rozhodování o zahájení spolupráce s čínskou institucí?  

  O zahájení jakékoliv spolupráce se zahraničními institucemi rozhoduje vedení ústavu, společně 
s Radou instituce.  

Bezpodstatná otázka, spolupráce s čínskými institucemi nebyla a aktuálně není řešena.  

Existuje na Vašem ústavu nějaký postup pro hodnocení případných rizik 

spolupráce s čínskými subjekty? Pokud ano, používají se v procesu hodnocení 

konkrétní kritéria?  

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. nemá nastaven speciální postup pro hodnocení případných rizik ke 
spolupráci s čínskými subjekty. 

   

Existuje nějaký druh školení pro osoby vysílané z Vašeho ústavu do Číny 

ohledně případných problémů, kterým tam mohou čelit vzhledem k 

tamějšímu politickému režimu?  

  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. nemá zpracovaný žádný druh školení speciálně zaměřený pro osoby 
vysílané do Číny. 

Uveďte prosím výši finančních příspěvků poskytnutých čínskými partnery 

Vašemu ústavu v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021.  

Fyziologický ústav AV ČR v.v.i. neměl v uvedeném období žádného čínského partnera a nebyly tedy 
poskytnuty žádné finanční příspěvky.  
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Uveďte prosím seznam nefinančních příspěvků poskytnutých čínskými 

partnery Vašemu ústavu v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021.  

Fyziologický ústav AV ČR v.v.i. neměl v uvedeném období žádného čínského partnera a nebyly tedy 
poskytnuty žádné nefinanční příspěvky. 

Uveďte prosím seznam pracovních cest a delegací pracovníků Vašeho  ústavu 

do Číny v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021  (s uvedením přijímajících 

institucí).  

  Pracovní cesty do Číny od 1.1.2010 do 1.12.2021  

  
Rok 

Počet 

zaměstnanců Účel pracovní cesty Město 
  

  2010 4 konference FOM Šanghaj   

  2010 2 konference CINP Hongkong   

  2011 7 konference Aminoacids Peking   

  2011 1 konference  Peking   

  2012 4 Word Biomaterials congres Chengdu   

  2012 1 konference Neurotalk Peking   

  2012 1 konference MPBE Peking   

  2013 1 konference Guangzhou   

  2013 1 konference ACIDD Hainan   

  2014 1 studijní pobyt  Peking, Jinzhou, Zhengzhou   

  2015 2 konference EMN Peking   

  2015 1 APB congres Peking   

  2015 3 GWI Congres Peking   

  2016 1 studijní pobyt - Kontakt II  Wu-si   

  2016 1 výzkumný projekt CAČR Chang-čou   

  2016 1 ADDS konference  Nanking   

  2018 2 ISHR konference  Šanghaj   

  2019 5 ISHR konference  Peking   

 

 

Uveďte prosím seznam pracovních cest a delegací z čínských institucí na Váš 

ústav v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením jejich domácích 

institucí).  

Od 1.7.2015 dosud Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. nepřijal žádnou delegaci z čínských institucích. Pro 
dřívější období nejsou tyto údaje evidovány.  

 

 


