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Slovo ředitele

Středisko společných činností AV ČR má
v Akademii věd ČR jedinečné postavení. Rádi
bychom jej co nejlépe využili, protože zaměstnáváme
špičkové odborníky a poskytujeme kvalitní služby
a zázemí. Naším hlavním úkolem je zajišťovat
profesionální a efektivní infrastrukturní služby
Akademii věd ČR a jejím pracovištím. A umíme to
velmi dobře.
Chceme, aby o našich službách věděla všechna
pracoviště a aby se zaměstnanci akademických
veřejných výzkumných institucí obraceli primárně na
Středisko společných činností AV ČR. Potřebujete
postavit budovu, zajistit internetové připojení,
vytvořit webové stránky, připravit audiovizuální
prezentaci ústavu, publikovat knihu, uspořádat

„

konferenci nebo pomoci s právními či
administrativními problémy? Uvítáme, když vaše
první myšlenka bude: kontaktuji specialisty

Chceme být
pro pracoviště
Akademie věd ČR vždy
první volbou.
Tomáš Wencel

www.ssc.cas.cz

Střediska společných činností AV ČR, protože vím,
že mi nabídnou profesionální služby.
Abyste si to mohli říct, chceme s vámi co
nejvstřícněji komunikovat, objasňovat naši
nabídku a poskytovat profesionální a kvalitní
služby. To je náš hlavní cíl.
Tomáš Wencel

ředitel Střediska společných činností AV ČR
tel.: +420 221 403 556, +420 737 934 336
e-mail: wencel@ssc.cas.cz
www.ssc.cas.cz
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Nakladatelství Academia

VYDÁVÁME KNIHY
NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Nakladatelství | Brožura pro zaměstnance

Zaujímáme respektované místo mezi nakladatelskými domy v České republice a patříme
mezi vydavatele s největším portfoliem titulů.
Ročně vydáváme 100–120 novinek a také dotisky již vyšlých publikací. Provozujeme e-shop
www.academia.cz s vlastní i cizí produkcí.

Propagace publikací
Našim knihám aktivně zajišťujeme propagaci:
•
•
•
•
•
•
•

Vydáváme původní vědecké monografie,
práce českých vědců, ale také díla klasiků
vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu,
encyklopedická díla nebo slovníky.
Zajišťujeme redakční práce, grafické
zpracování a tisk. Naše publikace jsou
dostupné rovněž v elektronické podobě jako
e-knihy. Zahraniční distribuci knih zajišťujeme
prostřednictvím sítě Amazon. Vydáváme
rovněž periodické i neperiodické publikace
a provozujeme síť knihkupectví s nabídkou
vědecké a populárně-naučné literatury.

na sociálních sítích, webových portálech
a v interním newsletteru AB / Akademický
bulletin
ve výlohách našich knihkupectví
na prestižních knižních veletrzích (Praha,
Bratislava, Frankfurt, Londýn, Lipsko atd.)
v našich knihkupectvích v rámci besed,
autorských čtení a autogramiád
na společných propagačních akcích
Střediska společných činností AV ČR s pracovišti Akademie věd ČR
při soutěžích Ceny Nakladatelství
Academia a Studentská soutěž
pravidelnými recenzemi a příspěvky
v médiích: v Českém rozhlase, České televizi,
na zpravodajských i literárních portálech

ČASOPIS ŽIVA

Jiří Padevět
ředitel Divize Academia nakladatelství
tel.: +420 221 403 820
e-mail: padevet@academia.cz
www.academia.cz

Respektované periodikum s tradicí vychází
od roku 1853, kdy jej založil Jan Evangelista
Purkyně. Přispět do Živy mohou příspěvky
z biologických oborů také badatelé z pracovišť
Akademie věd ČR. Ročně vychází celkem šest
čísel Živy – z toho jedno číslo rozšířené monotematické. Kromě autorských článků z pracovišť Akademie věd ČR a dalších vědeckých
institucí zveřejňuje také informace o konferencích, přednáškách a dalších aktivitách Akademie věd ČR.

Jana Šrotová
šéfredaktorka
tel.: +420 224 240 517
e-mail: srotova@ssc.cas.cz
www.ziva.avcr.cz

_
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Nakladatelství Academia

PREZENTUJEME PRACOVIŠTĚ
KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
Nakladatelství | Brožura pro zaměstnance

Najdete nás na následujících adresách v Praze
a Brně:
•
•
•
•

Knihkupectví Academia Václavské náměstí
Václavské náměstí 34, 110 00 Praha 1
Knihkupectví Academia Národní
Národní 7, 110 00 Praha 1
Knihkupectví Academia Florenc
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Knihkupectví Academia Brno
nám. Svobody 13, 602 00 Brno

PREZENTACE PRACOVIŠŤ
Pracovištím Akademie věd ČR nabízíme
prostory našich knihkupectví pro křty publikací, autorská čtení nebo také přednášky pro
veřejnost.

Měsíc s pracovištěm
V knihkupectví Academia na Václavském
náměstí v Praze můžete představit veřejnosti
své pracoviště ve výloze a ve zdejší literární
kavárně formou výstavy. Prezentace je možná
také ve výloze knihkupectví Academia v Brně.

Chtěli byste představit své pracoviště
veřejnosti v reprezentativních prostorách
knihkupectví Academia?

Věda kolem nás

Chcete informovat veřejnost formou
specializované publikace?
Provozujeme síť kamenných knihkupectví
v Praze a Brně. Prodáváme knihy a časopisy
vydané na pracovištích Akademie věd ČR
a ústavům nabízíme prostory pro křty, výstavy
a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.
Zaměstnanci mohou v knihkupectvích
Academia využít slevy na knižní tituly.

Šárka Hakenová
manažerka obchodu
tel.: +420 221 403 841
e-mail: hakenova@academia.cz
www.academia.cz

Vydáváme edici propagačních brožur, ve kterých prezentujeme výzkumy AV ČR. Veřejnosti
jsou k dispozici zdarma na pracovištích, v knihkupectvích i budovách AV ČR – ke stažení na
www.academia.cz a www.vedakolemnas.cz.

Strategie AV21
Publikační edice představuje výzkumné programy Strategie AV21. K dispozici je veřejnosti
zdarma na pracovištích Akademie ČR i dalších
místech – ke stažení na www.academia.cz.

Chtěl bych poděkovat Nakladatelství
Academia za profesionální spolupráci
na vydání naší obsáhlé publikace.
Kniha mi dělá velkou radost. Těší
mě, že se prodává a čtenáři o ni mají
opravdu zájem.
Miloslav Šimek
Ústav půdní biologie BC AV ČR

_
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Popularizace vědy

VĚDA NA DOSAH VEŘEJNOSTI
POPULARIZAČNÍ ČASOPISY
Zajištujeme vydávání popularizačních časopisů
Akademie věd ČR. Odborné i laické veřejnosti
jsou časopisy dostupné tištěné v tisícových nákladech a v elektronické verzi zdarma na webu
Akademie věd ČR.

A / Věda a výzkum
Čtvrtletník A / Věda a výzkum kvalitně a srozumitelně prezentuje vědecké výsledky odborné
i laické veřejnosti.

AΩ / Věda pro každého
Časopis AΩ / Věda a výzkum cílí především
na mladé lidi, žáky, studenty a návštěvníky
našich popularizačních akcí, jako jsou Veletrh
vědy a Týden vědy a techniky AV ČR – vychází
dvakrát ročně.

AB / Akademický bulletin
Elektronický měsíčník AB / Akademický bulletin
informuje o životě uvnitř Akademie věd ČR
a na jejích pracovištích – vychází každý měsíc
kromě července a srpna.

Baví vás vědu prezentovat veřejnosti naživo?
Usilujeme o srozumitelnou komunikaci vědy
mezi pracovišti AV ČR a veřejností, a to ve
všech jejích podobách – pro odborníky, laiky
i studenty. Pořádáme popularizační festivaly
i další propagační a vzdělávací akce, jako
jsou přednášky nebo výstavy. Marketingově
a produkčně podpoříme pracoviště při
organizaci jejich vlastních akcí – zajistíme
profesionální prezentaci v médiích, ať už
v tištěných, nebo prostřednictvím audio
a video prezentací. Nabízíme rovněž podporu
v protokolárních záležitostech při jednáních
s významnými aktéry veřejné a politické sféry.

www.avcr.cz/casopisy

SPRAVUJEME SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Kateřina Sobotková
ředitelka Divize vnějších vztahů
tel.: +420 221 403 454
e-mail: sobotkova@ssc.cas.cz
www.popularizace.avcr.cz

O dění v Akademii věd ČR informujeme nejen
na hlavních webových stránkách AV ČR, ale
také prostřednictvím našich sociálních sítí –
Facebook, Twitter nebo Instagram.
Jsme specialisté na popularizaci vědy a každoročně dosahujeme vysoké sledovanosti našich
příspěvků. Rádi pomůžeme s propagací na
sítích i vašemu pracovišti.

Viktor Černoch
vedoucí Odboru akademických médií
tel.: +420 221 403 531
e-mail: cernoch@ssc.cas.cz
www.avcr.cz

_

_
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Popularizace vědy

FESTIVALY, SOUTĚŽE, VÝSTAVY
Týden vědy a techniky AV ČR

Týden mozku

Pořádáme oblíbený vědecký festival, který
zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, promítání dokumentárních filmů,
workshopy, vědecké kavárny a další aktivity.

Organizujeme cyklus přednášek o objevech ve
výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week.

www.tydenvedy.cz

www.tydenmozku.cz

Věda fotogenická
Pořádáme soutěž pro fotografy z řad zaměstnanců AV ČR. Snímky zveřejňujeme v časopisech, prezentujeme je na putovní výstavě, z fotografií vzniká reprezentativní kalendář.
www.vedafotogenicka.cz

Galerie Věda a umění
Výstavní prostor Akademie věd ČR představuje
veřejnosti vědecká témata zpracovaná uměleckou formou. Nachází se v hlavní budově AV ČR
na Národní a je skvělým místem pro pořádání
expozic, které osloví veřejnost.

VELETRH VĚDY

OTEVŘENÁ VĚDA

Organizujeme největší populárně-naučnou akci
v České republice, která formou veletrhu prezentuje pracoviště Akademie věd ČR. Veletrh
vědy, konaný na výstavišti PVA EXPO Praha
v Letňanech, každoročně přivítá desetitisíce
návštěvníků.

Projekt cílí na mladou generaci. Organizací
stáží umožňujeme studentům, aby si už na
střední škole vyzkoušeli vědecký výzkum.

Pracovištím nabízíme výstavní prostor, podporu
při tvorbě obsahu expozice i možnost prezentovat se v doprovodném programu formou
přednášek nebo workshopů.
Veletrh vědy je skvělá příležitost, jak prezentovat vaše pracoviště, navázat spolupráci
s technologicky zaměřenými firmami, které se
veletrhu rovněž účastní, nebo třeba nadchnout
pro vědu studenty, kteří se rozhodují o budoucím povolání.

Roční vědecké stáže na pracovištích Akademie věd ČR umožňují středoškolákům,
aby se zapojili pod vedením odborníků do
současného výzkumu, získali cenné zkušenosti a klíčové dovednosti – samostatné
myšlení, práci v týmu a schopnost srozumitelně prezentovat výsledky vlastního
bádání.
Pro pracoviště jsou stáže příležitostí, jak
zaujmout mladé talenty a možné budoucí
kolegy.
www.otevrenaveda.cz

www.veletrhvedy.cz

Monika Petržílková
vedoucí Odboru popularizace vědy

Petr Borovský
vedoucí Odboru
projektů rozvoje lidských zdrojů

tel.: +420 221 403 274
e-mail: petrzilkova@ssc.cas.cz
www.popularizace.avcr.cz

tel.: +420 221 403 851
e-mail: borovsky@ssc.cas.cz
www.otevrenaveda.cz

Výstavu TGM na síti jsme uspořádali
s velkou pomocí Střediska společných činností AV ČR, které nám vše
usnadnilo. Pomohlo nám například
se zpracováním architektonického
návrhu nebo také s výběrem realizační firmy.
Martin Jemelka
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

_

_
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Popularizace vědy

MEDIALIZACE

PROTOKOL OFICIÁLNÍCH AKCÍ

NATÁČÍME VĚDU

Pracovištím AV ČR pomůžeme v profesionální komunikaci s médii. Poradíme, jak určité
téma, výsledek vědecké práce nebo osobnost
prezentovat médiím. Pomůžeme s kompletní
přípravou a distribucí tiskových zpráv. Poradíme s efektivním sestavením mediálního mixu.
Pravidelně komunikujeme s novináři.

Čekáte návštěvu vedení AV ČR nebo důležitých
představitelů politické a veřejné sféry? Pořádáte konferenci za účasti významných hostů
nebo se chystáte zorganizovat reprezentativní
akci? Rádi vám pomůžeme se zajištěním všech
protokolárních záležitostí nebo vám poskytneme v této oblasti konzultaci.

Chcete popularizovat vědu audiovizuální formou? Ve Studiu OAT pracují filmaři se zkušenostmi s televizní i filmovou produkcí. Výsledky
jejich práce získaly ocenění na festivalech
v Česku i zahraničí. Náš tým doplňují spolupracující skladatelé, animátoři, herci a moderátoři,
abychom zajistili profesionální výsledek.

Natáčení reportáží a filmů
Zajišťujeme výrobu reportáží, magazínů, populárně-vědeckých dokumentů a propagačních
spotů. Připravujeme instruktážní videa s atraktivními formami výuky. Nabízíme i konzultace
a poradenství v oblasti audiovizuální produkce.
Markéta Růžičková
Tiskové oddělení

Dita Hladíková
Oddělení protokolu

tel.: +420 221 403 574
e-mail: ruzickovam@ssc.cas.cz
www.ssc.cas.cz

tel.: +420 731 694 243
e-mail: hladikova@ssc.cas.cz
www.ssc.cas.cz

Společně s Oddělením protokolu se podařilo našemu pracovišti ve spolupráci
s Úřadem vlády ČR organizačně zajistit
důležitou návštěvu premiéra České republiky. Pro náš ústav šlo o prestižní záležitost, jejímž prostřednictvím jsme mohli
prezentovat společensky důležité téma.
Jsem proto ráda, že jsme se mohli obrátit
na Středisko společných činností AV ČR,
které nám poskytlo profesionální služby.
Alžběta Krausová
Ústav státu a práva AV ČR

Spravujeme Youtube kanál AV ČR a mezi naše
projekty patří kanál Zvěd nebo dokumenty,
které vysílá Česká televize i soukromé stanice.

Záznamy a přenosy akcí
Zabezpečíme profesionální audiovizuální
záznamy přednášek a dalších významných
událostí ze života AV ČR. Zajistíme kongresové
a internetové přenosy, které může veřejnost
sledovat online na webu AV ČR a sociálních
sítích (Youtube, Facebook).

Ve spolupráci se Studiem OAT jsme mohli
veřejnosti prezentovat současný výzkum
největších přírodních hrozeb vyskytujících
se v Česku – a to přístupnou a srozumitelnou formou. Pětidílný cyklus Tiché hrozby
měl u diváků velký úspěch.
Josef Stemberk
Ústav struktury a mechaniky
hornin AV ČR

Václav Špaček
vedoucí Odboru
audiovizuálních technologií
tel.: +420 221 403 581
e-mail: spacek@ssc.cas.cz
www.oat.ssc.avcr.cz

_

_
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Centralizovaný nákup

NAKUPUJEME SPOLEČNĚ
NÁKUP ENERGIÍ NA BURZE
S námi nakupuje elektřinu a plyn na komoditní burze levněji většina pracovišť Akademie
věd ČR. Společná aukce energií přináší významné úspory všem. Více informací na portálu
Energie na burze.
www.energie.avcr.cz

NÁKUP TELEFONNÍCH TARIFŮ
Pro pracovní účely zprostředkujeme výhodné mobilní tarify od prověřených dodavatelů.
Zvýhodněné tarify mohou díky nám využívat
také rodinní příslušníci zaměstnanců Akademie
věd ČR.
www.tarify.avcr.cz

Chcete ušetřit na nákupu energií, telefonních
tarifů nebo softwaru?

Jindřich Sojka
vedoucí Provozního
odboru

Náklady na energie jsou významnou položkou
rozpočtů veřejných výzkumných institucí.
Nabízíme zprostředkování centralizovaného
nákupu elektrické energie a plynu na
komoditní burze. Centralizovaným nákupem
energií vždy získáme nejlepší možnou cenu
v daném okamžiku. Kromě úspory nahrazuje
aukce nutnost vypisovat výběrové řízení
na nákup těchto komodit. Pro pracoviště
Akademie věd ČR nakupujeme také telefonní
tarify a software.

tel.: +420 221 403 537
e-mail: sojka@ssc.cas.cz

Martina Jeleňáková
tajemnice ředitele SSČ AV ČR
tel.: +420 221 403 529
e-mail: jelenakova@ssc.cas.cz
www.energie.avcr.cz

NÁKUP SOFTWARU
Zajišťujeme nákup softwaru. Orientujeme
se v problematice licencování softwaru
pro akademickou sféru a umíme dosáhnout finančních úspor.

Oceňuji, že se při nákupu energií nemusíme starat o realizaci veřejné zakázky
a díky Středisku společných činností
AV ČR máme jistotu výhodné ceny.

Vlastimil Chalupa
specialista IT

Ondřej Ševeček
Filosofický ústav AV ČR

tel.: +420 403 221 316
e-mail: chalupa@ssc.cas.cz

_

_
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Konzultační činnost a podpora

NABÍZÍME KONZULTACE
PRÁVNÍ PODPORA

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Systematicky sledujeme nové české i evropské právní předpisy, organizujeme semináře,
poskytujeme informace na Interním portálu
Akademie věd ČR. Zpracujeme pro vaše projekty právní rozbory a stanoviska při aplikaci
práva. Dobře známe prostředí Akademie věd
ČR a jsme odborníci na legislativu související
s veřejnými výzkumnými institucemi.

Podporujeme rozvoj lidských zdrojů ve
vědě a výzkumu. Nabízíme stáže, školení
a workshopy pro různé cílové skupiny.

Dagmar Zouharová
odborná referentka
tel.: +420 221 403 501
e-mail: zouharova@ssc.cas.cz

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Potřebujete právní konzultaci? Chcete
podporu při přípravě veřejné zakázky?
Prostředí veřejných výzkumných institucí
s sebou nese mnoho nekonzistentních
výjimek a zvláštních ustanovení v zákonech.
Pracoviště Akademie věd ČR podporujeme
v transferu technologií, veřejných zakázkách,
právních a legislativních otázkách a dalších
oblastech. Pořádáme systematická školení,
semináře, workshopy a tréninky. Díky znalosti
prostředí a porozumění fungování veřejných
výzkumných institucí jsme pro pracoviště
AV ČR unikátním partnerem.

Jiří Malý
ředitel Poradenského a správního úseku
tel.: +420 221 403 329
e-mail: maly@ssc.cas.cz
www.ssc.cas.cz

Organizujeme vzdělávací program pro
klíčové pracovníky THS z pracovišť AV ČR.
Cílem je systematicky vzdělávat a rozvíjet
tyto pracovníky v oblasti manažerských
a legislativně-ekonomických témat.
Pro vrcholný management AV ČR, ředitelky a ředitele jednotlivých pracovišť, připravujeme vzdělávací program
Management vědy – zaměřuje se na témata akcentující osobnostní rozvoj manažera, ale i oblasti související s legislativou
nebo finanční podporou vědy a výzkumu.
Pro vědecké pracovníky, kteří se věnují popularizaci vědy, organizujeme sérii
workshopů a školení, jejichž cílem je zlepšit komunikaci vědy a výzkumu směrem
k laické veřejnosti.

Administrativně správní odbor nabízí konzultace v oblasti Registru smluv Ministerstva vnitra
a veřejných zakázek. Případně i jejich kompletní
realizaci a administraci.

Organizacím, které usilují o HR Award,
ocenění za excelenci v péči o lidské
zdroje ve vědeckém prostředí, přinášíme
nejnovější informace z Evropské komise
a poskytujeme konzultace během procesu
přípravy a implementace akčního plánu.

Roman Ondráček
vedoucí
Administrativně
správního odboru

Petr Borovský
vedoucí Odboru
projektů rozvoje
lidských zdrojů

tel.: +420 221 403 530
e-mail: ondracek@ssc.cas.cz

tel.: +420 221 403 851
e-mail: borovsky@ssc.cas.cz
www.euraxess.cz

_

_
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Transfer znalostí a technologií

POMÁHÁME S TRANSFEREM
ZAVEDENÍ SYSTÉMU TRANSFERU
Konzultacemi pomáháme ústavům řešit uplatnění jejich úspěchů. Zhodnotíme, zda je výsledek
vhodný k transferování, posoudíme nabídky
a vyjasníme práva k zaměstnaneckým dílům.

Smlouvy ve výzkumu
Nabízíme podporu při sjednávání spolupráce
s podniky a dalšími zástupci aplikační sféry.
Posoudíme připravované smlouvy a dohody
o spoluvlastnictví patentu a smlouvy upravující spolupráci ve výzkumu. Zajistíme soulad
smluv s pravidly veřejné podpory. Budeme vás
podporovat a reprezentovat na jednáních se
zahraničními partnery.

Ochrana duševního vlastnictví
Pomůžeme vám s přípravou patentu. Disponujeme pokročilými nástroji a nabízíme komplexní analytické služby – například zpracování
patentového auditu na vašem pracovišti nebo
analýzu patentového sousedství.
Potřebujete pomoci s transferem znalostí?
Hledáte kontakty, chcete se vzdělávat
v oblasti transferu znalostí a technologií nebo
potřebujete získat aktuální informace?
V Centru transferu technologií AV ČR
poskytujeme konzultace a služby při
uplatňování výsledků výzkumu v praxi.
Pomáháme s komercializací výsledků, analýzou
potenciálu uplatnění, strategií ochrany
duševního vlastnictví i smluvním zajištěním
spoluprací s aplikačním sektorem. Zkušenosti
s transferem nám umožňují komplexně
porozumět této problematice.

_
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Lenka Scholzová
vedoucí Centra transferu technologií AV ČR
tel.: +420 731 547 583
e-mail: scholzova@ssc.cas.cz
www.cettav.avcr.cz

LICENCOVÁNÍ A KOMERCIALIZACE

PROFESNÍ ROZVOJ

Poskytujeme pracovištím licenční poradenství
a pomáháme jim v orientaci mezi open access
filozofií a tlakem na komercializaci výsledků
výzkumu. Podporujeme vznik akademických
spin-off firem, které reprezentují hodnoty
Akademie věd ČR.

Poskytujeme specializované vzdělávání,
semináře a workshopy pro vědecké pracovníky, technicko-hospodářskou správu
a pracovníky transferu.

Marketing a komunikace
Nabízíme pomoc s navazováním spolupráce
s aplikační sférou. Pořádáme mezioborové diskuse, kulaté stoly i neformální setkání. Vytvořili
jsme Databázi výsledků vědy a výzkumu AV ČR.
Pomůžeme vám s přípravou nabídkového listu
i marketingového plánu.

Děkuji Centru transferu technologií
AV ČR za spolupráci při uplatňování
našich znalostí. Oceňuji profesionalitu a systematičnost jejich práce.
Bohdan Růžička
Ústav přístrojové techniky AV ČR

_
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Rozvoj lidských zdrojů

SLUŽBY ZAHRANIČNÍM VĚDCŮM
Osobní asistence
Standardem služeb EURAXESS je osobní asistence, tlumočení a další služby související s jednáním na úřadovnách Odboru azylové a migrační
politiky, Cizinecké policie a dalších. Vědci se na
nás obracejí opakovaně po celou dobu jejich
pobytu v ČR. Průběžně se staráme přibližně
o 800 klientů více než 60 různých národností.

Integrace vědců
Zaměřujeme se na usnadnění integrace zahraničních vědců i jejich rodinných příslušníků.
Nabízíme kurzy českého jazyka, diskusní a společenská setkání, výpravy za krásami i kulturou
naší země. Umožňujeme navázat pracovní
i společenské kontakty mezi vědci různých
národností a jejich českými kolegy.

Kariéra ve vědě a výzkumu
Provozujeme portál věnovaný mobilitě, jehož
součástí je kromě praktických informací souvisejících s pobytem zahraničního vědce v ČR
především sekce EURAXESS Jobs&Funding
s možností vyhledávání i zadávání volných
pozic ve vědeckých týmech v celém evropském
výzkumném prostoru.

Zaměstnáváte vědecké pracovníky ze
zahraničí?
Jsme informační a konzultační kancelář
EURAXESS. Poskytujeme kompletní asistenci
při získání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem vědeckého výzkumu. Provázíme
zaměstnavatele i zahraničního odborníka všemi
nutnými legislativními kroky. Spolupracujeme
s Ministerstvem vnitra ČR při sledování každého
jednotlivého případu a pokud můžeme,
zastupujeme zahraničního vědce při jednání
s úřady na základě plné moci.

www.euraxess.cz

Zuzana Tuťálková
manažerka projektu
tel.: +420 221 403 855
e-mail: tutalkova@ssc.cas.cz
www.euraxess.cz

Na tým profesionálů v EURAXESS se
opakovaně obracím. Reagují pohotově na
dotazy i další záležitosti našich budoucích zaměstnanců. Cením si spolupráce
s nimi i toho, že se můžu spolehnout na
tento typ podpory a servisu.

Děkuji za dlouhodobou podporu, poskytnuté služby a lidský přístup celému týmu EURAXESS, který se o mne
a mou rodinu stará. Cením si jejich
profesionálního, milého a příjemného
přístupu.

Olga Lakomá
HiLASE – Fyzikální ústav AV ČR

Oleksandr Shapoval
Ústav makromolekulární chemie AV ČR

_
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IT služby

POSKYTUJEME IT SLUŽBY
ROZVOJ IT INFRASTRUKTURY
Systematicky analyzujeme a plánujeme IT infrastrukturu na pracovištích Akademie věd ČR.
Implementujeme nejnovější serverové technologie a budujeme datová centra. Poskytujeme
technickou podporu pracovníkům IT.

TVORBA A SPRÁVA WEBŮ, APLIKACE
Vytváříme a spravujeme weby Akademie věd
ČR. Rádi vytvoříme webovou prezentaci vašeho
ústavu nebo akce, kterou pořádáte. Nabízíme
i programování webových aplikací, jako jsou
systémy registrace účastníků akcí, rezervační
systémy, aplikace pro on-line správu a evidenci
dokumentů nebo komplexní správu kontaktů.

EKONOMICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Zajišťujeme správu, podporu a rozvoj různých
ekonomických informačních systémů provozovaných na pracovištích Akademie věd ČR.
Organizujeme školení pro uživatele a staráme
se o specifická nastavení podle potřeb jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR. Dbáme na to,
abychom systémy rozvíjeli v souladu s aktuálně
platnými a účinnými právními předpisy.

Potřebujete zajistit kompletní IT servis?
Zabezpečujeme správu a servis IT nejen pro
Kancelář AV ČR a Středisko společných činností
AV ČR, ale i další pracoviště Akademie věd ČR.
Analyzujeme a plánujeme IT infrastruktury.
Zabýváme se implementací serverových
technologií a tvorbou datových center.
Pečujeme o koncové stanice, poskytujeme
podporu uživatelům. Zabýváme se tvorbou,
provozem a optimalizací webových projektů.
Nabízíme uživatelskou podporu Ekonomického
informačního systému EIS včetně školení.

Jaroslav Kohoutek
ředitel Divize
informačních technologií
tel.: +420 221 403 362
e-mail: kohoutek@ssc.cas.cz
www.ssc.cas.cz

S pomocí kolegů-webařů ze Střediska
společných činností AV ČR máme webové stránky s moderním vzhledem, aniž
bychom museli složitě jednat s externím
dodavatelem.
Jiří Woitsch
Etnologický ústav AV ČR

Jana Ouředníková
asistentka
tel.: +420 221 403 222
e-mail: jourednikova@ssc.cas.cz
www.ssc.cas.cz

_
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Dětské skupiny AV ČR

STARÁME SE O VAŠE DĚTI
DĚTSKÉ SKUPINY AV ČR
Lvíček a Viola
Kapacita zařízení Lvíček
10 míst
Kapacita zařízení Viola
6 míst

Pro děti od
2,5 let
Pro děti od
18 měsíců

Národní 1011/7, Praha 1 – budova Viola

Pluto a Ohm
Kapacita zařízení Pluto
10 míst
Kapacita zařízení Ohm
6 míst

Pro děti od
2 let
Pro děti od
12 měsíců

Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8 –
budova Ústavu informatiky AV ČR
Pluto a Ohm

Molekula
Kapacita zařízení
24 míst

Potřebujete umístit vaše dítě do
předškolního zařízení?
Máme zájem na udržení kontaktu
kvalifikovaných zaměstnanců pracovišť
AV ČR s vývojem v dané profesi také po
narození dítěte, což souvisí i s možností
rychlejšího návratu do práce. V současnosti
provozujeme pět dětských skupin s kapacitou
56 míst na třech místech Prahy: v sídle
Akademie věd ČR na Národní, v kampusu
ústavů v Krči a Ládví. Mimo Prahu mohou
zaměstnanci využívat dotovaných míst v Brně.

Lvíček a Viola
Pro děti od
12 měsíců

Molekula

Vídeňská 1056, Praha 4 – budova U2
v krčském areálu pracovišť AV ČR

Místa v Brně
Pro děti zaměstnanců Akademie věd ČR zajišťujeme dotovaná místa v zařízení v Brně. Počet
míst je 14.
Dana Cejpková
vedoucí Dětských skupin AV ČR
tel.: +420 604 293 671
e-mail: cejpkova@ssc.cas.cz
www.detskeskupiny.avcr.cz

Nastoupila jsem na pracoviště těhotná. Na pohovor jsem přišla s tím, že
nabídku přijmu, ale že čekáme třetí
miminko. Malou přijali v roce a půl,
tedy ve věku, který je pro matky nejkritičtější. Tady mám dětskou skupinu doslova u dveří.
Hana Lísalová
Fyzikální ústav AV ČR

_

_
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Konferenční a ubytovací služby

UBYTOVÁNÍ A KONFERENCE
KONFERENČNÍ SLUŽBY
Poskytujeme pracovištím Akademie věd ČR
komplexní konferenční služby. Sály se nacházejí v historických budovách a jejich prostory
nabízejí reprezentativní prostředí. K našim zařízením přiléhají také parky nebo jiné venkovní
prostory, do kterých lze vaši akci rozšířit. Gastronomické služby nabízíme na vysoké úrovni.
Disponujeme dostatečnou nabídkou a kapacitou konferenčních prostor – obrátit se na
nás můžete, ať už pořádáte malé školení nebo
kongres se stovkami účastníků.
V našich konferenčních zařízeních a sálech jsou
standardem:
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpečujeme akce v sálech sídla Akademie
věd ČR na Národní v Praze.

Potřebujete reprezentativní ubytování pro
hosty nebo dlouhodobé ubytování pro
zahraniční vědce?

rezervace.ssc.cas.cz

Pořádáte konferenci nebo školení?
Potřebujete reprezentativní prostory pro
akci?
V našich zařízeních poskytujeme ubytovací
a gastronomické služby včetně konferenčního
servisu a doprovodných programů.
Zaměstnancům jsou naše zařízení k dispozici
i pro soukromé události a pobyty se slevou
30 %. Obrátit se na nás můžete i v případě
potřeby dlouhodobého ubytování.

dataprojektor a plátno
on-line přenos akce, videokonference
flipcharty a whiteboardy
ozvučení sálů, mikrofony
audiosoupravy na stoly
občerstvení a coffeebreak
tlumočnická kabina

Ľubomír Martinický
ředitel Divize
konferenčních a hotelových zařízení
tel.: +420 221 403 432
e-mail: martinicky@ssc.cas.cz
www.ssc.cas.cz

Příjemně nás překvapilo, za jak rozumnou cenu lze akci, jako je prestižní mezinárodní konference, v českém akademickém prostředí uspořádat s pomocí
Střediska společných činností AV ČR. Byli
jsme se službami velmi spokojeni.
Jiří Hejnar
Ústav molekulární genetiky AV ČR

_
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Konferenční a ubytovací služby

Konferenční centrum AV ČR –
zámek Liblice ****
Moderní konferenční a kulturně-vzdělávací centrum, stylový hotel s restauracemi a relaxačním
wellness centrem. Ideální místo pro konference
nabízí i využití parku pro coffeebreak.

Vila Lanna poskytuje krátkodobé ubytování.
Své reprezentativní prostory nabízí pro konference, semináře, školení, porady, koncerty,
výstavy, svatby, oslavy významných jubileí
a rauty.

Michal Pšenko
ředitel hotelu

Pavel Slabihoudek
ředitel vily Lanna a Marna

tel.: +420 605 879 738
e-mail: reditel@zamek-liblice.cz
www.zamek-liblice.cz

tel.: +420 224 390 241
e-mail: reditel@vila-lanna.cz
www.vila-lanna.cz

Zámecký hotel Třešť ***

Hotel Mazanka

Skvělé místo nejen pro konference, ale i svatby či rodinné a romantické pobyty. Nachází se
v oblíbené rekreační oblasti Vysočiny, 20 minut
jízdy od Jihlavy a 15 minut od Telče.

Slouží pro ubytování zahraničních vědců, hostů
a jako ubytovací zařízení pracovníků Akademie
věd ČR. Hotel Mazanka poskytuje zejména
dlouhodobé pobyty – v případě volné kapacity
i krátkodobé.

Hotel je v současnosti z důvodu generální
rekonstrukce uzavřen.

Jitka Gregorová
finační účetní zámku
Třešť
tel.: +420 567 224 247, +420 739 380 404
e-mail: gregorova@zamek-trest.cz

_
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Vila Lanna

Ivana Hampejsová
ředitelka hotelu
tel.: +420 226 884 700
e-mail: reditel@hotel-mazanka.cz
www.hotel-mazanka.cz

_
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Konferenční a ubytovací služby

Penzion Marna
Využít jej můžete ke krátkodobému i dlouhodobému ubytování domácích a zahraničních hostů
Akademie věd ČR. Sídlí v klidném prostředí
pražské Bubenče.

Naše poslání
Středisko společných činností AV ČR je veřejná výzkumná
instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných
institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním
subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování
infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných
činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím.

Marcela Matějčková
vedoucí penzionu
tel.: +420 224 311 374
e-mail: recepce@penzion-marna.cz
www.penzion-marna.cz

GASTROSLUŽBY NÁRODNÍ
Zajišťujeme profesionální cateringové občerstvení při konferencích, workshopech, seminářích,
školeních, výstavách a také při významných
a slavnostních příležitostech či jubilejních
setkáních.
Naše cateringové služby jsou k dispozici v prostorách Akademie věd ČR i mimo ně.

Bistro Národní
V hlavní budově Akademie věd ČR na Národní
provozujeme bistro s nabídkou obědových menu
připravovaných oceňovanými kuchaři vily Lanna.
V provozovně je možné platit stravenkovými
kartami.
tel.: +420 221 403 269, +420 733 690 490
e-mail: bistro@ssc.cas.cz
www.gastro.ssc.avcr.cz

_
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Kontakty

Penzion
Penzion Marna
Marna

Pluto a Ohm

Školicí místnost

Hotel Mazanka

Na
Na Marně
Marně 931/9,
931/9,
160
160 00
00 Praha
Praha66

Pod Vodárenskou věží
271/2, 182 00 Praha 8

Pod Vodárenskou věží
1143/4, 182 00 Praha 8

Za Vodárnou 1013/1,
182 00 Praha 8

Vila
Vila Lanna
Lanna

Sídlo SSČ

V
V sadech
Sadech 1,
1,
160
160 00
00 Praha
Praha 66

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 111
Datová schránka ID: 6vtfr9w
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
číslo účtu: 123-246450247/0100
hlavní web:
www.ssc.cas.cz

Podatelna
provozní doba:
pondělí až pátek 8.00–13.00 a 13.30–15.00
telefon:
+420 221 403 236
+420 221 403 488

Recepce

Knihkupectví Academia
Na Florenci 1420/3,
110 00 Praha 1

Sídlo SSČ
SSČ
Sídlo
Národní 1009/3,
1009/3,
Národní
110 00
00 Praha
Praha11
110

Knihkupectví Academia
Václavské nám. 792/34,
110 00 Praha 1

Lvíček aa Viola
Viola
Lvíček
Národní 1011/7,
1011/7,
Národní
110 00
00 Praha
Praha 11
110

Wiehlův dům

Knihkup.
Academia
Knihkupectví
Academia
Národní 1011/7,
110 00 Praha 1
KCL – zámek Liblice
Zámek
Liblice
Liblice 61,
277 3261,
Liblice
Liblice
277 32 Liblice

provozní doba:
pondělí až pátek 8.00–17.30
telefon:
+420 221 403 238
+420 221 403 239
e-mail:
recepce@ssc.cas.cz

Vodičkova 40,
110 00 Praha 1

Praha
Praha

Konferenční
Zámek
Liblice
centrum AV ČR –
zámek Liblice

Zámecký hotel
Třešť

Zámek Třešť

Zámecký hotel Třešť
Dr. Richtra 234,
589 01 Třešť

Molekula
Vídeňská 1056,
142 00 Praha 4

_
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www.ssc.cas.cz
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