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I. Základní informace 
 
Název:  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen „SSČ“) 
Sídlo:   Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
IČ:  60457856 
DIČ:  CZ60457856 
www:  http://www.ssc.cas.cz 
Zřizovatel:   Akademie věd České republiky (dále jen AV ČR), Národní 1009/3, 

117 20 Praha 1 
 
Středisko společných činností AV ČR je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku 
veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR (http://rvvi.msmt.cz). Je samostatným 
právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury 
výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména AV ČR a jejím pracovištím. 

II. Řídicí, kontrolní a výkonné orgány 

Dozorčí rada 
 
předseda:  RNDr. Jan Hrušák, CSc. (ÚFCH JH) 
místopředseda: Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG, AR)  
členové:   Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (FZÚ) 
   RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ) 
   prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH) 
   doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (HÚ) 
   Mgr. Renata Vlčková (KAV) 
tajemnice:  JUDr. Marie Lutovská (SSČ) 
 
Informace o činnosti: 
 
Řádné zasedání Dozorčí rady (dále jen „DR“) se v roce 2014 konalo celkem osmkrát 
a šestkrát rozhodovala DR formou hlasování per rollam. DR vykonávala dohled nad činností 
a hospodařením SSČ a zejména vydávala předchozí souhlas k právním úkonům, kterými 
veřejná výzkumná instituce nabývala nebo zcizovala majetek, zřizovala zástavní nebo jiné 
věcné právo, sjednávala nebo měnila nájemní smlouvy, a to v souladu se zákonem 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění. 
 
Řádná zasedání DR se konala v termínech: 
 
8. 1. 2014 DR udělila předchozí souhlas k prodeji pozemků p. č. 1785 s domem č. p. 
1207, p. č. 200/9 se stavbou bez č. p./e. č., k. ú.  Hradec Králové, společnosti PRO.MED.CS 
Praha, a. s., a projednala rozpočet instituce na rok 2014 bez zásadních připomínek. 
 
4. 3. 2014 DR udělila předchozí souhlas k uzavření tří smluv o nájmu garážových stání, 
které má instituce ve vlastnictví, a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o koupi ČOV, která 
je součástí pozemku ve vlastnictví instituce p. č. 741/9, a k prodeji pozemku p. č. 741/6, to 
vše v k. ú. Bohnice, se společností Narival s.r.o. 
 
25. 3. 2014 DR udělila předchozí souhlas ke změně smlouvy o nájmu pozemků p. č. 1943 
a p. č. 200/22 v k. ú. Hradec Králové s UK v Praze, Farmaceutickou fakultou v Hradci 
Králové, a uzavření, změně 21 smluv o nájmu bytů, které má instituce ve 
vlastnictví, a k ukončení jedné smlouvy o nájmu bytu dohodou před uplynutím doby nájmu. 
 

http://www.ssc.cas.cz/
http://rvvi.msmt.cz/
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15. 4. 2014 DR projednala žádosti o dotace na investiční akce a své stanovisko 
k předmětné věci předala zřizovateli, řediteli a radě instituce. 
 
26. – 27. 5. 2014 DR na společném zasedání s Radou pracoviště, které se konalo v KC 
Liblice, projednala Analýzu činností SSČ dle zřizovací listiny, Výroční zprávu SSČ za rok 
2013 a zhodnotila manažerské schopnosti ředitele instituce za rok 2013. 
 
9. 7. 2014 DR udělila předchozí souhlas k uzavření a prodloužení 12 smluv o nájmu bytů 
a čtyř garážových stání, které má instituce ve vlastnictví, a k ukončení jedné smlouvy 
o nájmu bytu dohodou před uplynutím doby nájmu a k uzavření smlouvy o služebnosti 
inženýrských sítí mezi ÚCHP jako oprávněným a SSČ jako povinným vlastníkem nemovitosti 
v k. ú. Lysolaje. 
 
2. 9. 2014 DR udělila předchozí souhlas k uzavření smlouvy o umístění mikrovlnného 
zařízení na budově č. p. 1009 v k. ú. Staré Město a určila auditora pro povinný audit účetní 
závěrky SSČ za rok 2014. 
 
7. 10. 2014 DR udělila předchozí souhlas k uzavření 24 smluv o nájmu bytů a dvou 
garážových stání, které má instituce ve vlastnictví, a k ukončení dvou smluv o nájmu bytu 
dohodou před uplynutím doby nájmu, k uzavření smlouvy o nájmu prostoru na adrese 
Davídkova 2102/93 s J. Tobiášovou, pro zřízení depozitáře sbírky, k uzavření smlouvy 
o nájmu prostoru racku v objektu v Praze 8 s FZÚ a k uzavření smlouvy o nájmu skladových 
prostorů v objektu, který je součástí pozemku p. č. 3033/3 v k. ú. Krč, se společností ALFA 
stav PV s.r.o. Dále DR projednala návrhy na úpravu nájemného v bytech na roky 2015 
a 2016 a s předloženými návrhy vyslovila souhlas a podílela se na změně zřizovací listiny, 
kterou odsouhlasila k předložení zřizovateli. 
 
Projednáváním a rozhodováním formou hlasování per rollam udělila DR předchozí souhlas 
k dalším právním úkonům pracoviště. Touto formou projednávání a rozhodování o udělení 
předchozího souhlasu k úkonům pracoviště byly projednávány zejména nájmy bytů, 
nebytových prostorů a jejich změny, popř. další úkony, jejichž řešení nesneslo odklad do 
následujícího řádného zasedání DR. 
 
31. 1. 2014 DR udělila předchozí souhlas k uzavření smlouvy o nájmu skladových 
prostorů v objektu, který je součástí pozemku p. č. 3033/3 v k. ú. Krč, s MBÚ; k uzavření 
smluv o nájmu 16 bytů, které má instituce ve vlastnictví a ke změně smlouvy o nájmu 
prostorů v objektu č. p. 1009 v k. ú. Staré Město se společností DRILL B.S., spol. s r.o. 
 
18. 6. 2014 DR udělila předchozí souhlas k uzavření 25 smluv o nájmu bytů, které má 
instituce ve vlastnictví, a k ukončení jedné smlouvy o nájmu bytu před uplynutím doby nájmu 
a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene výstavby a údržby 
telekomunikačních zařízení v k. ú. Libuš se společností T-Mobile Czech Republic, a.s. 
 
18. 8. 2014 DR udělila předchozí souhlas k uzavření smlouvy o nájmu prostorů ve 
Wiehlově domě, Václavské náměstí 792/34, Praha 1, se společností ARSAKTA, spol. s r.o. 
 
10. 11. 2014 DR udělila předchozí souhlas ke změně smlouvy o výpůjčce části pozemku 
p. č. 390/42 v k. ú. Libuš, která je uzavřená s MBÚ, a souhlas se záměrem instituce zahájit 
s hlavním městem Prahou jednání o úplatném převodu  veřejného osvětlení, komunikace 
a splaškové a dešťové kanalizace, to vše vybudované na pozemku ve vlastnictví instituce 
p. č.  513/171 v k. ú. Lysolaje, do vlastnictví hl. m. Prahy. 
 
19. 11. 2014 DR udělila předchozí souhlas ke změně nájemné smlouvy o užívání prostorů 
ve Wiehlově domě, Václavské náměstí 792/34 Praha 1, s AK JUDr. Kateřiny Vodičkové, 
k odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostorů ve Wiehlově domě, Václavské 
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náměstí 792/34 Praha 1, uzavřené se společností Island of Information, s.r.o., a to z důvodu 
podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, a k uzavření smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání, k provozování literární kavárny ve Wiehlově domě, Václavské 
náměstí 792/34, Praha 1, s Milanem Kašpárkem, IČ 76043894. 
 
8. 12. 2014 DR udělila předchozí souhlas k uzavření 28 smluv o nájmu bytů a čtyř smluv 
o nájmu garážových stání, které má instituce ve vlastnictví, a k ukončení nájmu pěti bytů. 

Rada pracoviště 
 
Rada SSČ 
 
Složení Rady k 1. 1. 2014 
 
předseda:            Jiří Padevět (SSČ) 
místopředseda: Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
členové: Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
 Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
 Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
 JUDr. Jiří Malý (SSČ) 
 Ing. Michal Salaj (SSČ) 
 Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
tajemnice: JUDr. Marta Merhautová (SSČ) 
 
Složení Rady k 31. 12. 2014 
 
předseda:            Jiří Padevět (SSČ) 
místopředseda: Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
členové: Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
 Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
 Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
 JUDr. Jiří Malý (SSČ) 
 Ing. Michal Salaj (SSČ) 
 Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
tajemnice: JUDr. Marta Merhautová (SSČ) 
 
Informace o činnosti 
 
V průběhu roku 2014 se Rada SSČ sešla na třech zasedáních a jednou rozhodovala formou 
hlasování per rollam:  
 
Řádná zasedání se konala ve dnech: 21. 1. 2014, 26. – 27. 5. 2014 a 9. 9. 2014.  
Rozhodnutí per rollam přijala Rada SSČ dne 29. 10. 2014. 
 
Na 29. zasedání dne 21. 1. 2014 Rada SSČ: 
 

• schválila nový Organizační řád SSČ účinný od 1. 2. 2014, 
• schválila nový Mzdový řád SSČ účinný od 1. 2. 2014, 
• schválila rozpočet na rok 2014, 
• projednala přípravy na změnu zřizovací listiny SSČ. 
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Na výjezdním 30. zasedání ve dnech 26. – 27. 5. 2014 konaném společně s DR SSČ Rada 
SSČ: 
 

• projednala a vzala na vědomí předloženou Analýzu činností SSČ dle zřizovací listiny, 
• schválila Výroční zprávu SSČ za rok 2013, 
• schválila účetní závěrku SSČ za rok 2013 a vzala na vědomí výrok auditora, 
• schválila rozdělení zisku za rok 2013, 
• schválila 1. změnu rozpočtu na rok 2014, 
• schválila převod prostředků z projektu EUCYS 2013 do fondu účelových prostředků. 

 
Na 31. zasedání dne 9. 9. 2014 Rada SSČ: 
 

• projednala a vzala na vědomí doplněnou Analýzu činností SSČ dle zřizovací listiny, 
• schválila koncepci SSČ na rok 2014–2016. 

 
Dne 29. 10. 2014 formou per rollam Rada SSČ:  
 

• schválila návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině SSČ. 
 

Ředitel 
JUDr. Jiří Malý 
 
Ředitel pracoviště během celého roku 2014 jednal a rozhodoval o standardních otázkách 
plynoucích z každodenní činnosti pracoviště, a po ukončení výzkumného záměru v roce 
2013 realizoval a plnil úkoly z Programu výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti na léta 
2012–2017. Uspořádal 13 porad nejvyššího vedení organizace a zúčastňoval se jednání 
Akademické rady AV ČR, Majetkové komise AV ČR, Dozorčí rady SSČ, Rady pracoviště 
SSČ a pravidelných setkání s ředitelem KAV, kde řešil aktuální provozní i strategické otázky 
spolupráce mezi SSČ a KAV. Dle aktuálních požadavků a potřeby se účastnil porad 
vedoucích odborů jednotlivých divizí a svolával porady k různorodým otázkám činnosti 
pracoviště.  
 
Během roku předložil Dozorčí radě a Radě pracoviště Analýzu činností organizace 
s návrhem na změny a doplnění zřizovací listiny pracoviště. Do Majetkové komise AV ČR 
předkládal ředitel k projednání navržené smlouvy, které vyžadují předchozí souhlas 
zřizovatele a další dokumenty. Zúčastnil se pracovních jednání k hledání nového řešení 
budoucnosti EIS v AV ČR. Jedním ze zásadních úkolů byla pro ředitele v druhé polovině 
roku příprava realizace akcí k oslavám 125 let České akademie císaře Františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a umění, které se uskuteční v roce 2015.  
 
Ředitel pracoviště v roce 2014 vydal dvanáct příkazů ředitele, ve většině případů šlo 
o aktualizaci, jednu směrnici a dvě nová znění Organizačního a Mzdového řádu organizace. 
Na setkání se všemi zaměstnanci SSČ v květnu vyhodnotil výsledky minulého období, 
zdůraznil základní cíle organizace pro další období a ocenil vybrané zaměstnance za jejich 
přínos pro SSČ. 
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III. Organizační struktura 

 

Změny v organizační struktuře 
V oblasti organizace a řízení nastal v roce 2014 další posun při dokončování procesů 
optimalizace zahájených v předchozích letech. Tyto aktivity se projevovaly ve změnách 
napříč organizační strukturou SSČ v průběhu celého roku 2014, nebyly však v takovém 
rozsahu jako v roce 2013. 
 
Úsek ředitele (ÚŘ) 
Administrativně správní odbor 
V návaznosti na změny obsahu zajišťované agendy se Zahraničně správní odbor (ZSO) 
k 1. 1. 2014 změnil na Administrativně správní odbor (ASO).  
 
Právní odbor (PO) 
Vzhledem k novému rozdělení agendy v Právním odboru (PO) došlo 1. 6. 2014 ke zrušení 
jedné pozice právníka bez náhrady. 
 
Ekonomický úsek (EÚ) 
Vzhledem k novému rozdělení agendy v Ekonomickém úseku (EÚ) došlo 1. 6. 2014 ke 
zrušení jedné pozice ekonoma bez náhrady. 
 
Divize vnějších vztahů (DVV) 
V rámci DVV došlo k 1. 3. 2014 k přesunu pozice specialisty projektů I z Odboru 
popularizace vědy a marketingu (OPVM) přímo pod ředitelku divize z důvodu nutnosti 
přímého řízení sponzoringu SSČ.  
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V Odboru projektů a grantů (OPG) se zřídila k 1. 6. 2014 nová pracovní pozice Specialisty 
projektů II., která má na starosti zabezpečení projektu Otevřená věda IV a to na dobu určitou 
do 30. 6. 2015. 
 
V OPG se k 1. 7. 2014 dále zřídila nová pozice specialisty projektů II, který nese hlavní 
odpovědnost za přípravu akcí k výročí 125 let České akademie císaře Františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a umění. Následně, z důvodu přímého řízení této aktuální a klíčové aktivity 
DVV, byla tato pozice přesunuta přímo pod ředitelku divize. 
 
Divize správy majetku a služeb (DSMS) 
V DSMS v Provozním odboru (PRO) v Oddělení správy budov (OSB) byla z důvodu 
zvýšených nároků na údržbu a požadavky na řízení služebních vozidel nově zřízena 
kumulovaná pozice údržbář I / řidič, která vychází vstříc daným požadavkům.  
 
Divize informačních technologií (DIT) 
V DIT v Odboru informačních systémů (OIS) byla k 1. 6. 2014 zrušena pozice konzultant 
specialista a nahrazena pozicí garant. Zároveň se ve stejném období v OIS zřídila nová 
pracovní pozice konzultant. 
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IV. Hodnocení hlavní činnosti 

Hodnocení programu výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti 
na léta 2012-2017 (předpokládané výsledky v letech 2014-2015) 
 
SSČ zajišťovalo v uplynulém období, po skončení výzkumného záměru v roce 2013, 
infrastrukturu výzkumu a vývoje pro AV ČR a její pracoviště, její rozvoj a provoz na základě 
cílů plynoucích z Programu výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti na léta 2012-2017. 
Pro období 2014-2015 byly stanoveny zásadní konkrétní úkoly. Některé z nich již byly 
splněny nebo bylo jejich plnění zahájeno v roce 2014. Stručný přehled je uveden v této 
kapitole. Podrobnější popis a další výsledky nespecifikované v Programu výzkumné 
a odborné infrastrukturní činnosti na léta 2012-2017 (předpokládané výsledky v letech   
2014-2015) jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách hodnocení hlavní činnosti. 
 
Financování SSČ bylo zajištěno v souladu s metodikou financování veřejných výzkumných 
institucí zřízených AV ČR na základě výsledků interního hodnocení pracovišť v rámci AV ČR. 
Více informací v příloze k účetní závěrce. 
 
Přehled již splněných, realizovaných nebo v roce 2014 zahájených úkolů:  
 
EDICE VĚDA KOLEM NÁS 
V roce 2014 začala vycházet ve spolupráci s pracovišti AV ČR nová edice popularizačních 
sešitů Věda kolem nás. Během roku jich vyšlo celkem 16 s hlavním cílem popularizovat 
vědecká témata a činnost jednotlivých pracovišť AV ČR.  
 
EDICE SPOLEČNOST 
Další novou edicí roku 2014 je edice Společnost, ve které vyšla čtyři díla. Jde především 
o původní i překladové práce z oboru filozofie, psychologie, sociologie a dalších oborů, 
zkoumajících fungování společnosti a místo jedince v ní.  
 
ROZVOJ PRODEJNY ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Po otevření prodejny knihkupectví Academia v areálu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích v roce 2013 došlo ke stabilizaci jejího provozu. Prodejna je k dispozici nejen 
studentům a pedagogům univerzity, ale také pracovníkům BC a veřejnosti. 
 
DATOVÉ CENTRUM MAZANKA – OBMĚNA HW PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SYSTÉMŮ EIS 
V roce 2014 se EIS přesunul na nový hardware. V serverovně Mazanka vznikl nový centrální 
výpočetní uzel, který je technicky připraven i na případný přechod na novou verzi EIS. 
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO KLÍČOVÉ PRACOVNÍKY THS 
V září byli slavnostně certifikováni absolventi úspěšného vzdělávacího programu za školní 
rok 2013–2014. Následně byl zahájen čtvrtý ročník, do kterého se přihlásilo 60 zájemců 
z pracovišť AV ČR. Poprvé byl otevřen i třetí stupeň – specialisté. 
 
CENTRÁLNÍ EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AV ČR (EIS) 
V roce 2014 se řešila budoucnost EIS v AV ČR v dalším období. Byla zpracována nezávislá 
analýza stávajícího stavu a smluvních podmínek. Výsledkem bylo doporučení prozkoumat 
trh se snahou najít efektivnější řešení pro budoucnost. 
 
PODPORA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ 
Podpora projektů ELI a BIOCEV v oblasti EIS  byly rozšířena o další moduly a úpravy 
(elektronické schvalování likvidace faktur, evidence veřejných zakázek, nástěnka v systému 
VERSO, vícezdrojové objednávky v systému iFIS, hromadné změny v zakázkách v iFIS). 
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SYSTÉM VERSO 
V roce 2014 byl implementován modul, který uživatelům umožňuje větší personalizaci úvodní 
stránky dle jejich vlastních priorit. Současně byly zájemcům implementovány především 
služby pro elektronický oběh dokumentů. 
 
WEBOVÉ PORTÁLY 
Ohledně rozvoje a tvorby webových portálů byla stěžejním počinem práce na nové podobě 
hlavního webu AV ČR, který bude spuštěn v roce 2015, a web pro TVT 2014. Byla 
instalována nová verze redakčního systému pro správu webových portálů v pilotním režimu.  
 
SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA S VYSOKOU DOSTUPNOSTÍ 
Budovaly se záložní spoje a implementovaly technologie pro zvýšení dostupnosti 
a spolehlivosti konektivity. Zvýšilo se zabezpečení síťových uzlů ÚTIA a KAV, aby byla 
zabezpečena vysoká dostupnost služeb. Byl zřízen nový mikrovlnný spoj mezi lokalitami 
Mazanka a KAV. 
 
FEDERACE IDENTIT 
Rozšiřoval se rutinní provoz serveru „poskytovatele identit“ AV ČR již plně začleněného do 
struktury Federace identit eduID.cz. Do konce roku 2014 bylo do struktury eduID začleněno 
již 28 pracovišť AV ČR. 
 
ZAVEDENÍ NOVÝCH SIŤOVÝCH PROTOKOLŮ, PROTOKOL IPv6 
V roce 2014 se uskutečnilo několik seminářů pořádaných ve spolupráci AV ČR a CESNET 
za účelem podpory a rozvoje protokolu IPv6. V rámci SSČ byly provedeny pouze drobné 
úpravy v zavedení IPv6, a to především z hlediska plánovaného upgradu centrálních prvků 
v roce 2015. 
 
BEZPEČNÁ CENTRÁLNĚ ŘÍZENÁ SIŤOVÁ INFRASTRUKTURA 
V souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti a rozvojem novým technologií byl rok 
2014 v oblasti síťových prvků a bezpečnosti věnován vyššímu zabezpečení sítě z hlediska 
ověřování koncových stanic a zvýšení transparentnosti přístupu k síťové infrastruktuře.  
 
ROZŠÍŘENÍ PROVOZU Konferenčního centra Liblice  
Nově byla v prostorách KCL vybudována zimní zahrada, která navazuje na v roce 2013 
otevřený Lobby Bar. Rozšířila se tak potřebná odbytová kapacita zámku a možnosti využít 
další prostory.  
 
ZH TŘEŠŤ – MODERNIZACE KONFERENČNÍHO SÁLU A KONFERENČNÍ TECHNIKY 
Významným přínosem pro zlepšení služeb v ZHT byla stavební i technologická rekonstrukce 
konferenčního sálu s navýšením kapacity. Součástí byla i výměna vzduchotechniky 
a konferenčního vybavení.  
 
ZH TŘEŠŤ – POSTUPNÁ REKONSTRUKCE KOUPELEN V HOTELOVÝCH POKOJÍCH 
V roce 2014 skončila postupná rekonstrukce všech koupelen v hotelových pokojích, která 
přispěla ke zvýšení standardu ubytování v turisticky vyhledávané oblasti regionu Třešťsko. 
Celkem bylo rekonstruováno 35 koupelen. 
  
VILA LANNA – REVITALIZACE ZAHRADY 
Po celkové rekonstrukci terasy a navazující úpravě přilehlých cest následovala revitalizace 
a úprava rozsáhlé zahrady v objektu vily Lanna. Součástí byla i obnova již nefunkčního 
osvětlení zahrady. 
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HOTEL MAZANKA – ROZŠÍŘENÍ STRAVOVÁNÍ NA AKCÍCH 
V reakci na požadavky klientů využívajících prostory hotelu Mazanka byla vyřešena možnost 
zajistit plnohodnotné stravování. Nově lze servírovat občerstvení, pořádat coffee breaky 
a zabezpečovat klasické celodenní stravování. 
 
HOTEL MAZANKA – ROZŠÍŘENÍ IT SLUŽEB PRO DLOUHODOBĚ UBYTOVANÉ 
Na základě požadavků ubytovaných hostů i pracovišť AV ČR a v rámci nasazení technologie 
Cisco Identity Service Engine byl hostům zpřístupněn bezplatný internet. Zmizela anonymita 
hostů při připojení a zavedly se bezpečnostní mechanismy DHCP Snooping i ARP Inspekce. 
 
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ A SUTERÉNU V OBJEKTU VIOLA 
Úspěšně byla dokončena rekonstrukce přízemí budovy Viola, včetně úpravy průchodu 
a dvora. Počátkem roku 2014 bylo otevřeno knihkupectví Academia, v polovině roku byly 
nebytové prostory předány k užívání nájemci – Galerii KODL. 
 
VÝSTAVBA NOVÉ UBYTOVNY U2 V KRČI 
Pokračovala výstavba ubytovny U2 v Krči. V průběhu roku se dodavatel stavební části (CGM 
Czech, a.s.) dostal do insolvence, práce byly zastaveny a smlouva vypovězena. Následně 
byly zahájeny záchranné práce k odstranění škod a zabezpečení objektu před zimou. 
 
OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO OBJEKTU PATOČKOVA 
Ve druhé polovině roku došlo v bytovém domě Patočkova k rekonstrukci a úpravám střechy 
a následnému zateplení celého objektu. Dále byly vyměněny vchodové dveře, upraven dvůr 
a rozvody STA. 
 
DOKONČENÍ REVITALIZACÍ PARKŮ V TŘEŠTI A LIBLICÍCH  
V rámci projektu financovaného ze SFŽP byly v parku ZHT provedeny sadové úpravy 
a těžba dřevin. V areálu zámecké obory KCL pokračovala druhá etapa projektu regenerace 
zeleně. 
 
NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NA HLAVNÍ BUDOVĚ VILY LANNA 
V reprezentativním zařízení AV ČR byla vyměněna původní, plechová střešní krytina za 
měděnou, realizovány související úpravy jako ošetření krovů a krokví, vyčištění půdního 
prostoru nebo obnova hromosvodného a komínového systému. 
 
POKRAČOVANÍ V OPRAVĚ FASÁD NA HLAVNÍ BUDOVĚ AV ČR 
Na hlavní budově byly opraveny části fasád do Divadelní a Krocínovy ulice, které byly 
částečně poškozeny nejen výbuchem plynu v roce 2013, ale i vlivem okolního ovzduší. Šlo 
o omítky, oplechování, štukové plastické prvky a profily, konzole, atika a další.  
 
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR 
Ve dnech 1. až 15. listopadu 2014 se konal již 14. ročník největšího vědeckého festivalu 
v České republice. Festival nabídl přes 500 akcí po celé republice. Dlouhodobá tradice, 
rozšiřující se obsah, rozsáhlá propagace a medializace přilákala přes 160 000 osob. 
 
WEBOVÝ PORTÁL VĚDA PRO ŽIVOT 
Pokračovalo rozšiřování webových stránek www.vedaprozivot.cz popularizujících vědu. 
Cílem tohoto serveru je přiblížit základní i aplikovaný výzkum široké veřejnosti. Portál přináší 
též nejnovější informace o výzkumu na pracovištích AV ČR a partnerských institucí.  
 
AKTIVITY SCIAP 
Tradičně se uskutečnila soutěžní přehlídka popularizačních aktivit s vědeckým zaměřením 
SCIAP a porota vyhodnotila nejlepší projekty. Soutěžící se následně sešli na společném 
workshopu věnovanému popularizaci vědy.  
 

http://www.vedaprozivot.cz/
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NEBOJTE SE VĚDY / EJHLE, ČLOVĚK! DO ŠKOL 
V rámci pokračování cyklu vzdělávacích přednášek pro střední školy došlo k zásadní změně. 
Přednášky se realizovaly přímo ve  školách, kam jednotliví přednášející docházeli. Nová 
forma se osvědčila, školy měly velký zájem o tento formát.   
 
NEWSLETTER ZAOSTŘENO NA VĚDU  
Newsletter AV ČR „Zaostřeno na vědu“ informoval o pozoruhodnostech ze světa vědy 
a o dění v různých vědeckých oblastech zájemce z řad široké veřejnosti (cca 500 zájemců) 
osmi vydáními elektronického přehledu popularizačních aktivit.  
 
OTEVŘENÁ VĚDA III 
Úspěšný projekt se již několik let systematicky věnuje popularizaci vědy a výzkumu 
a podpoře badatelsky orientované výuky. V červnu 2014 byla ukončena Otevřená věda III, 
na kterou plynule navázala Otevřená věda IV rozvíjející aktivity předchozího projektu. 
 
OTEVŘENÁ VĚDA PRAHA 
Projekt umožnil pražským středoškolským studentům zúčastnit se vědeckých stáží na 
pracovištích AV ČR a zapojit se tak do vědecké činnosti již na střední škole. V roce 2014 
bylo takto zprostředkováno 33 stáží. 
  
ŠKOLA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO PEDAGOGY 
V prvním červnovém týdnu se v Praze v rámci akreditovaného vzdělávacího cyklu Škola 
českého jazyka a literatury sešlo zhruba 40 pedagogů českého jazyka a literatury. Cyklus 
významně přispívá k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka a literatury. 
 
MANAGEMENT VĚDY 
Pro ředitele pracovišť AV ČR byl zorganizován již sedmý ročník úspěšného vzdělávacího 
cyklu Management vědy. Program pěti dvoudenních setkání v ZHT opět nabídl zajímavá 
témata využitelná při řízení pracovišť AV ČR. 
 
EURAXESS ČESKÁ REPUBLIKA 2012–2015 
Jako součást celoevropské sítě mobilitních center pokračovalo české zastoupení týkající 
se informovanosti o problematice mezinárodní vědecké mobility a podpoře zahraničních 
vědců přicházejících do České republiky.  
 
NÁKUP ENERGIÍ NA BURZOVNÍM TRHU 
Pro pracoviště AV ČR byl již čtvrtým rokem zajištěn nákup energií na Českomoravské 
komoditní burze v Kladně. V roce 2014 se nákupu energií pro rok 2015 zúčastnilo již 25 
pracovišť AV ČR přímo a dalších 15 prostřednictvím sdružených dodávek do areálů. 
 
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ AV ČR 
V roce 2014, stejně jako v minulých letech, byla v provozu zařízení pro děti zaměstnanců AV 
ČR Akademické centrum předškolních dětí „Mazánek“, Akademická dětská skupina Národní 
„Lvíček“ a nově předškolní zařízení „Miniškolka Creative“ v Brně. 
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Administrativní a provozní činnost 

Oblast veřejných zakázek v roce 2014 
U veřejných zakázek v roce 2014 pokračoval trend pozitivních změn z předchozího roku. 
Zvýšený dohled nad průběhem výběrových řízení a upozorňování odpovědných osob na 
nutnost uskutečňovat jednotlivé kroky zajistily jejich téměř bezchybnou realizaci podle 
zákona o veřejných zakázkách a vnitřního předpisu. 
 
V roce 2014 pokračovala úprava vnitřní metodiky v návaznosti na legislativní změny zákona 
o veřejných zakázkách. Byly vypracovány a na intranetu uveřejněny metodické postupy pro 
zadávání veřejných zakázek pro jednotlivá zadávací řízení, které jsou provázány 
s příslušnými formuláři a dokumenty. Vypracovaná metodika se tak stala vhodným a rychlým 
nástrojem pro odpovědné osoby při zpracování průběhu veřejné zakázky. Současně byl 
nově zřízen centrální archiv veřejných zakázek, kde archivovaná dokumentace plně 
odpovídá požadavkům na archivaci kladeným Zákonem o veřejných zakázkách. Archivovány 
byly všechny podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky zadané od roku 2007 a zakázky malého 
rozsahu evidované v modulu veřejné zakázky systému iFIS od ledna 2014. 
 
V rámci vzdělávání orientovaného na veřejné zakázky se uskutečnily tři workshopy pro 
zaměstnance SSČ zaměřené na veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, 
archivaci veřejných zakázek a elektronické tržiště. Při zmíněných workshopech se vždy 
probíraly i aktuality  týkající se zadávání veřejných zakázek.  
 
Nově bylo v roce 2014 zřízeno pro SSČ elektronické tržiště, které je převážně vhodným 
nástrojem pro drobné dodávky či specifická plnění v rámci zakázek malého rozsahu 
a zjednodušeného podlimitního řízení. V rámci elektronického tržiště je možné využívat 
i elektronickou aukci, při jejímž použití se dá očekávat snížení objemu finančních prostředků 
za daný nákup.   

Sekretariát místopředsedy Evropské výzkumné rady 
Sekretariát místopředsedy Evropské výzkumné rady (European Research Council – ERC) 
v roce 2014 pokračoval ve svém hlavním úkolu, tj. činnosti spjaté s působením panelů ERC 
z oblasti věd o neživé přírodě: zajišťování databázové evidence údajů ve všech panelech pro 
hodnocení výzev, příprava podkladů o nominovaných členech a předsedajících panelů, 
komunikace s nominovanými a s Výkonnou agenturou ERC.  
 
Významným úkolem bylo doplnění panelů pro výzvy 2015, neboť řadě panelistů vypršel 
maximální, čtvrtý mandát, což znamenalo nábor 140 nových panelistů. Klíčové byly 
též informační a komunikační činnosti místopředsedy ERC v EU, které se věnovaly zejména 
roli ERC v programu Horizont 2020, nástupnickém programu 7. RP. 
 
V říjnu se sekretariát podílel na přípravě seminářů pro vědce a vědecké manažery v oblasti 
živé a neživé přírody pod názvem Striving and Supporting Excellence in Science: European 
Research Council and the Czech Republic.  Akce se uskutečnily u příležitosti návštěvy 
nového předsedy ERC Jean-Pierra Bourguignona. Ten se také zúčastnil slavnostního 
otevření TVT 2014 a pronesl prestižní Čechovskou přednášku na téma moderní geometrie 
v Matematickém ústavu.  
 
Mezi další významné hosty seminářů patřil předseda největší a nejprestižnější evropské 
učené společnosti Academia Europaea Sierd Cloetingh a čeští držitelé ERC grantů. 
V listopadu sekretariát spoluorganizoval podobnou akci zaměřenou tentokrát na excelenci 
v humanitních a společenských vědách v ČR. Byla koncipována jako rozloučení s Pavlem 
Exnerem, kterému na konci roku skončil mandát ve Vědecké radě ERC, což fakticky 
znamená i ukončení aktivit sekretariátu místopředsedy ERC při SSČ. 
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Předškolní zařízení 
SSČ v roce 2014, stejně jako v minulých letech, zajišťovalo provoz Akademického centra 
předškolních dětí Mazánek v Praze 8 v hotelu Mazanka a Akademické dětské skupiny 
Národní – Lvíček v Praze 1 v budově AV ČR. Díky těmto předškolním zařízením je 
zaměstnancům pracovišť AV ČR umožněno dříve se navrátit do pracovního procesu po 
narození dítěte, udržet kontakt s vývojem ve svém oboru a lépe zajistit rovnováhu 
pracovního a soukromého života. 
 
Dotované projekty ACPD Mazánek a ADSN Lvíček, které byly spolufinancované ze zdrojů 
ESF a MHMP, byly v roce 2014 ukončeny (ACPD Mazánek v říjnu 2014 a ADSN Lvíček 
v  prosinci 2014). Provoz těchto zařízení však vzhledem ke stále vysoké poptávce probíhá 
dále a řeší se finanční prostředky, které by zajistily jeho pokračování v dalším období. 
 
Předškolními zařízeními Mazánek a Lvíček prošly děti zaměstnanců z více než 20 pracovišť 
AV ČR. Nad rámec vzdělávacího programu, který navazuje na osnovy MŠMT, navštěvují 
také muzea, aktuální tematické výstavy, divadla, solnou jeskyni, planetárium, přírodní parky 
atd. V zařízeních je zajištěn individuální přístup k dětem, neboť se o skupinu cca 15 
předškoláků současně starají dva pedagogové. Rodiče individuální přístup a domácí 
prostředí dobře hodnotí a zařízení Mazánek a Lvíček jsou komplexně velice pozitivně 
vnímána. 
 
Od ledna 2014 SSČ organizuje taktéž péči o předškolní děti zaměstnanců AV ČR v lokalitě 
Brna, kde má k dispozici část kapacity existujícího předškolního zařízení Miniškolka 
Creative. 

Nákup energií 
SSČ zajišťovalo již čtvrtým rokem pro pracoviště AV ČR nákup energií na Českomoravské 
komoditní burze v Kladně. V roce 2014 se nákupu energií pro rok 2015 zúčastnilo již 25 
pracovišť AV ČR přímo a dalších 15 prostřednictvím sdružených dodávek do areálů. Vedle 
akademických ústavů se jich zúčastnilo Divadlo Minor a 12 veřejných vysokých škol. Objem 
obchodu vzrostl trojnásobně na 179 GWh v celkové částce 162 mil. Kč, což umožnilo 
opětovné dosažení výhodných cen pro všechny účastníky aukcí. Informace o výsledcích 
aukcí lze nalézt na webových stránkách http://energie.avcr.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vývoj úspor v AV ČR (v tis. Kč) 

http://energie.avcr.cz/


16 
 

Monitoring mediálních výstupů 
V roce 2014 bylo ve všech tištěných periodikách, v televizních a rozhlasových pořadech 
a v internetových médiích zveřejněno na 13 655 zpráv s heslem AV ČR a dalšími klíčovými 
slovy, jež s AV ČR souvisejí, což je v průměru více než 1137 článků měsíčně, téměř 38 
zpráv denně. Do Hospodářských novin pravidelně svými sloupky o stavu české vědy 
přispíval předseda AV ČR Jiří Drahoš, jenž se též vyjadřoval k nejrůznějším tématům 
v České televizi, poskytoval rozhovory hlavním deníkům, Českému rozhlasu a pro server 
Česká pozice. Hovořil mimo jiné o výstavbě center ELI a BIOCEV, soutěživosti ve vědě, 
o Strategii AV21, která se zaměřuje na rozvoj toho, co jiné složky výzkumu nemohou 
efektivně zajistit. Prostřednictvím denního monitoringu vybraných zpráv SSČ informovalo 
členy AR, ředitele pracovišť a další odběratele o veškerých novinkách a událostech v oblasti 
české vědy.  

EURAXESS Česká republika  
České centrum působící při SSČ je součástí celoevropské sítě mobilitních center. Tak jako 
v posledních letech i v roce 2014 zvyšovalo informovanost o problematice mezinárodní 
vědecké mobility, organizovalo tematické semináře, školení a workshopy na aktuální témata. 
Provozovalo portál www.euraxess.cz, jehož součástí je kromě množství praktických 
informací souvisejících s pobytem zahraničního vědce v ČR, především sekce EURAXESS 
Jobs s možností vyhledávání volných pracovních pozic v celém evropském výzkumném 
prostoru. Přispívalo k bezproblémové integraci zahraničních výzkumníků a jejich rodin v ČR, 
pořádalo bezplatné konverzační kurzy ČJ a mnohá společenská setkání a výpravy po ČR.  
 
V průběhu roku 2014 bylo prostřednictvím EURAXESS ČR vyřízeno 6345 dotazů 
zahraničních výzkumníků a jejich zaměstnavatelů (pracovišť AV ČR a VŠ) a pracovníci 
EURAXESS poskytli osobní asistenci na úřadovnách MV ČR v 1005 případech. V rámci 
komplementárního projektu EURAXESS T.O.P. rozšiřovalo své aktivity především 
o navázání užší spolupráce se zastupitelskými úřady mimo Evropu, vytvoření komunikačního 
kanálu mezi výzkumníky z třetích zemí a EURAXESS centry a navázání spolupráce 
s vědeckými organizacemi a univerzitami mimo Evropu. 
 
V březnu proběhla v Praze v Národní technické knihovně propagační kampaň „EURAXESS 
Roadshow“, jejímž cílem byla propagace a podpora kariéry ve vědě a výzkumu a podpora 
mezinárodní mobility.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURAXESS Roadshow 
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Právní podpora 
SSČ posoudilo a zpracovalo řadu smluv a dodatků ke smlouvám, vypracovalo stanoviska 
a odpovědi k pokládaným právním dotazům značného rozsahu co do množství i škály 
odbornosti. Šlo zejména o potřebnou právní podporu v oblasti práva občanského, a to do 
značné míry v souvislosti se změnami, které přinesl nový občanský zákoník, dále práva 
pracovního, autorského, oblasti veřejných zakázek, včetně periodických konzultací během 
jednotlivých řízení a o metodickou činnost v oblasti průmyslově právní ochrany. Velkou 
měrou byla poskytována také podpora a potřebná součinnost v otázkách specifických 
k charakteru instituce v již uvedených oblastech práva, ale i v oblasti vědy a výzkumu, právní 
úpravy veřejných výzkumných institucí a AV ČR. Zaměstnanci Právního odboru se po celý 
rok 2014 podíleli rovněž na činnosti orgánů SSČ, AV ČR i pracovišť AV ČR (Škodní komise 
SSČ, Dozorčí rada SSČ, Rada pracoviště SSČ, Majetková komise AV ČR, Dozorčí rada 
ÚČL). Takto byla poskytována právní podpora napříč všemi útvary SSČ, pro které bylo 
zpracováno či právně posuzováno 203 smluv, 41 dodatků ke smlouvám, 64 odborných 
stanovisek a 123 záležitostí dalšího právního charakteru. Běžným standardem je aktivní 
přístup týmu PO v rámci konzultací a výkladu sporných otázek. 
 
Pro AV ČR a její pracoviště byla realizována právní podpora u 70 smluv a 14 dodatků ke 
smlouvám. V zájmu těchto subjektů bylo vypracováno 111 stanovisek, uskutečněno 19 
právních konzultací,  poskytována četná pomoc pravidelnými konzultacemi běžné praxe 
právní činnosti v rámci uvedené podpory. Souhrnně oproti výsledkům z roku 2013 lze 
konstatovat velký nárůst požadavků a takto vyřízených věcí, jejich úspěšné zvládnutí. Z toho 
vyplývá zjevná a vysoce narůstající tendence potřeby právní podpory. 
 
Nelze opomenout zajištění potřebných kroků celého procesu ochrany nového loga AV ČR, 
monitoring platných právních předpisů ČR, a to v novém pojetí pro potřeby praktického 
využití, a také monitoring předpisů EU a mezinárodních smluv. Veškerá činnost samozřejmě 
vyžadovala potřebný standard odborné erudice a odpovědný přístup k jednotlivým cílovým 
úkolům, za což hovoří počet a kvalita vyřízených věcí. 
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Nakladatelská činnost a časopisy 

Ediční činnost 
Nakladatelství Academia vydalo během roku 2014 celkem 91 neperiodických publikací 
včetně dotisků. Ediční rada AV ČR z uvedeného počtu podpořila 42 publikací. Mezi 
komerčně nejúspěšnější knihy patřily v roce 2014 tituly Akademická příručka českého jazyka, 
které se prodalo 14 592 výtisků, kniha Ondřeje Kundry Meda Mládková s 8626 prodanými 
výtisky a kniha Jiřího Padevěta Průvodce protektorátní Prahou, jíž se prodalo 4799 kusů. 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezi nejdůležitější ediční počiny lze zařadit vydání čtyřsvazkové edice středověkých tisků 
Sphaera octava editorky Aleny Hadravové, vydané ve spolupráci s ÚDU a ÚSD, monografie 
Svět měst architekta Jiřího Hrůzy, která přibližuje vývoj a význam urbanismu od starověkých 
sídlišť přes středověká města až po současná hlavní města i sídelní megapole, či kolektivní 
monografie Český kras, která popisuje všechny aspekty tohoto po všech stránkách 
zajímavého regionu. Akademický atlas českých dějin, který připravil tým historiků 
a kartografů pod vedením profesorky Evy Semotanové, ředitelky HÚ, se stal stěžejní 
publikací roku. Obsah knihy, včetně reprodukcí unikátních map, grafické zpracování i její 
formát dělá z tohoto díla unikátní práci, jaká nemá v historii české kartografie obdoby. 
 
Aktuálním titulem je též publikace Petra Hlaváčka České vize Evropy?, která prostřednictvím 
historických paralel řeší aktuální otázky české a středoevropské politiky. Ve spolupráci se 
Sociologickým ústavem byla vydána publikace Zdeňka R. Nešpora Dějiny české sociologie, 
jež jako první přináší komplexní pohled na historii tohoto oboru v českých zemích. Velký 
mediální ohlas vzbudila kniha Bronislava Ostřanského Atlas muslimských strašáků, která na 
odborném základě velmi citlivě vysvětluje jednotlivé pojmy z islámu a dokládá, že napětí ve 
společnosti, vyvolané několika radikály, nemusí nutně znamenat, že radikální je celá 
komunita. 
 
K propagaci AV ČR přispělo i vydání reprezentační obrazové publikace Dějiny Akademie věd 
České republiky v anglické a české jazykové mutaci. Zcela jistě přispějí k vytváření 
pozitivního obrazu AV ČR jak u široké veřejnosti, tak u pracovníků médií a politické 
reprezentace a stanou se důstojnou součástí oslav 125. výročí ČAVU. 
 
Odborná veřejnost i média velmi pozitivně přijaly dotisky úspěšných titulů Kolaps 
a regenerace a Dějiny a civilizace editorů Miroslava Bárty a Martina Kováře. Obě publikace 
dlouhodobě vykazují nejen neustálý zájem veřejnosti, ale i velmi dobré prodejní výsledky.  
 
Zásadní oborový význam má kolektivní monografie editorky Aleny Fialové V souřadnicích 
mnohosti, která mapuje českou literaturu přelomu 20. a 21. století, respektive se věnuje 
jednotlivým dílům a autorům. Ve spolupráci s ÚČL byla vydána monografie Pavla Janouška 
Ten, který byl, první vědecké zpracování profesního života literárního vědce Vladimíra 
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Macury a zároveň nultý svazek jeho spisů, které bude DAN vydávat v následujících letech. 
Výrazným příspěvkem k dějinám české literatury se stalo vydání druhého svazku Dějin české 
moderny nazvané Lomy vertikál. Stejně jako první svazek jej připravil kolektiv autorů pod 
vedením Vladimíra Papouška, děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Hodnotným příspěvkem k dějinám české literatury se stalo též vydání 
Průvodce avantgardní Prahou Karla a Kateřiny Pioreckých z ÚČL. 
 
Nejen skvělých prodejních výsledků, ale i výjimečného mediálního ohlasu se dočkalo vydání 
publikace Akademická příručka českého jazyka zástupkyně ředitele ÚJČ Markéty Pravdové, 
takže ještě během roku 2014 se musel pořídit dotisk. 
 
Neméně úspěšným počinem se stalo první české komentované vydání starého finského 
eposu Kalevala, které rozsáhlým komentářem a poznámkovým aparátem doprovodil profesor 
Jan Čermák z FF UK v Praze, ale také komentované a poznámkami opatřené vydání další 
literární památky, tentokrát spjaté s českým prostředím, básnického eposu Slávy dcera od 
Jana Kollára, které připravil Martin C. Putna. 
 
V roce 2014 začala vycházet nová edice popularizačních sešitů Věda kolem nás, které jsou 
vydávány ve spolupráci s konkrétním pracovištěm AV ČR, jež část nákladu odebere k vlastní 
propagaci. Distribuce je zdarma a na vzniku sešitů se podílejí pracovníci jednotlivých 
pracovišť AV ČR. Během roku 2014 jich vyšlo šestnáct z různých vědních oblastí a oborů 
(Nové počasí od Václava Cílka, Jak (ne)funguje imunitní systém od Václava Hořejšího, 
Eduard Hála od Magdaleny Bendové). 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během roku 2014 vycházely také svazky zavedených edic Paměť, Historie, Galileo, 
Průhledy, Šťastné zítřky, 21. století, Živá příroda, Neživá příroda, Atlasy, Průvodce, Judaica, 
Orient, Entomologické klíče nebo Europa. Dále vyšel další svazek rozsáhlého edičního 
projektu, Sebraných spisů Jakuba Demla Mystické překlady a další svazky nové edice 
Společnost, ve které budou vycházet původní i překladové práce z filozofie, psychologie, 
sociologie a dalších oborů, zkoumajících fungování společnosti a místo jedince v ní. 
 
Během roku 2014 vydala DAN i několik dotisků, které svědčí o mimořádném ohlasu 
vydaných publikací. Za pozornost jistě stojí pátý dotisk již zmíněné kolektivní monografie 
Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, na níž se podílelo široké spektrum odborníků, 
dotisk Pravidel českého pravopisu, která jsou dlouhodobě jednou z nejprodávanějších 
publikací, nebo dotisk Průvodce protektorátní Prahou, třetí nejprodávanější knihy roku 2014.  
 
Řada dalších publikací vznikla ve spolupráci s vysokými školami, pracovišti AV ČR a dalšími 
institucemi. Pracovníci AV ČR se na nich podíleli jako recenzenti, redaktoři a překladatelé. 
Během roku 2014 se uskutečnilo několik desítek recenzních řízení v rámci Ediční rady AV 
ČR, na jejichž základě byly vybrané tituly podpořeny dotací AV ČR a jejichž vydání tak mohlo 
být realizováno. 
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Výroba publikací a tisk 
Během přípravy redakčně zpracované publikace, tj. přípravy sazby, předtiskových prací, 
korekcí ilustrací, přípravy grafů a tabulek a konečně při tisku periodických i neperiodických 
publikací spolupracovalo oddělení výroby s grafiky, sazeči, grafickými studii a tiskárnami 
vybranými na základě výběrových řízení. Celkově vznikaly pouze publikace kvalitní jak po 
stránce grafické, tak po stránce polygrafické. Zároveň se podařilo na naprosté minimum 
snížit počet reklamací tisku, vazby a dalších polygrafických prací. Jedinou nevýhodou 
výběrových řízení je kritérium ceny zakázky; kdy logicky totiž dochází ke snížení kvality – ne 
vždy je nejlevnější nabídka pro daný typ publikace zároveň nejvhodnější, což platí především 
pro nákladnější obrazové publikace. 
 
V roce 2014 byly kromě obsahově významných, ale polygraficky a graficky běžně 
zpracovaných publikací realizovány projekty přesahující běžnou nakladatelskou praxi. 
Z tohoto hlediska bylo zřejmě největším počinem první vydání komentovaného textu finského 
národního eposu Kalevala či Akademický atlas českých dějin; ten musel být vzhledem 
k formátu, vhodnému pro zobrazení historických i současných map, vázán zčásti ručně 
a zčásti na speciálních strojích, které nejsou v ČR dostupné. Dalším významným titulem 
z hlediska grafiky a tisku byla monografie Svět měst, ve které se kladl velký důraz na kvalitu 
obrazového materiálu a na čitelnost map a plánů. V neposlední řadě je nutno zachovat 
perfektní kvalitu při tisku edice Entomologické klíče a edice Atlasy, u nichž by mohlo chybné 
zobrazení nebo nesprávná barevnost znehodnotit celé dílo.  

Elektronické publikace 
Oddělení výroby se během roku 2014 intenzivně zabývalo přípravou elektronických knih 
a jejich vlastní výrobou, která je v DAN možná díky pořízení speciálního programu zatím ve 
formátech EPUB a PDF. DAN nabízela během roku 2014 zprostředkování výroby e-knih 
a odbornou konzultaci jako službu pro všechna pracoviště AV ČR. Během roku 2014 bylo 
vydáno devět elektronických publikací již vydaných tištěných knih. Elektronické verze byly 
vydány ve formátech EPUB a PDF a ty, které již nejsou vázány autorskými právy, jsou šířeny 
zdarma jako služba čtenářům. Prodej e-knih ovšem není významnou částí obratu DAN a ani 
na českém trhu není nijak výrazný a oproti klasickým knihám se pohybuje v řádech desetin 
procent. V roce 2014 činil obrat e-knih na českém knižním trhu pouhých 0,04 % z celkového 
obratu. 

Marketing a propagace 
K marketingové podpoře vydávaných publikací a další činnosti byl využíván především web 
www.academia.cz, ale i další weby ve vlastní správě, včetně obou e-shopů, e-shopu 
sloužícího k prodeji a propagaci klasických knih a e-shopu určeného k prodeji a propagaci 
elektronických knih, jenž nabízí i knihy vydané jinými pracovišti AV ČR.  
 
Nakladatelství pracovalo s profily na sociální síti Facebook, z nichž nejdůležitější byl profil 
Nakladatelství Academia, který má více než 2500 příznivců a jenž denně navštívilo několik 
stovek uživatelů, kteří touto cestou získávali aktuální informace a recenze vydaných 
publikací a o propagačních akcích. Během roku 2014 vznikl na Facebooku profil edic 
21. století, Atlasy a průvodce, Paměť a Věda kolem nás. Využívány byly i sociální sítě 
Google+ a Twitter, které pravidelně odběratele informovaly nejen o nových knihách, ale i 
dalších zajímavostech z knižního trhu a vědeckého světa.  
 
K propagaci byly využívány i cílené propagační akce u příležitosti vydání publikací, tematické 
prodejní akce zaměřené na konkrétní akce a konkrétní cílovou skupinu a další marketingová 
podpora autorům a jejich publikacím.  

http://www.academia.cz/
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Soutěže 
V prvním čtvrtletí roku 2014 se uskutečnilo již tradiční vyhlášení Cen Nakladatelství 
Academia, kterého se zúčastnila řada významných hostů v čele s předsedou AV ČR Jiřím 
Drahošem, místopředsedou Akademické rady Pavlem Baranem, členem Akademické rady 
a předsedou Ediční rady Pavlem Janouškem a ředitelem SSČ Jiřím Malým, ocenění autoři, 
překladatelé a grafici a rovněž zástupci sponzorů. Zároveň byli vyhlášeni vítězové druhého 
ročníku Studentské soutěže, jejímž záměrem je umožnit mladým, nadějným, ale dosud 
neznámým autorům vydat jejich magisterskou práci pod hlavičkou předního českého 
nakladatelství a pro čtenáře tak objevit nový talent české vědy. Rukopisy bylo možné 
přihlašovat v kategoriích Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, 
Humanitní a společenské vědy. Studentskou práci nepřihlašuje její autor, ale pracoviště, kde 
byla obhájena. Rukopis musel splňovat předem dané podmínky a o jeho vítězství 
rozhodovala odborná porota složená z předních představitelů české vědy, která hodnotila 
nejenom faktickou správnost a zajímavost tématu, ale také čtivost a schopnost upoutat 
čtenáře.  

Získaná ocenění 
Kromě cen udělených v soutěži Ceny Nakladatelství Academia získaly publikace 
Nakladatelství Academia nebo jejich autoři v roce 2014 řadu dalších významných nominací 
a ocenění. V prestižní Magnesia Litera 2014 získal ocenění Josef Svoboda za překlad díla 
Petera Esterházyho Harmonia Caelestis, Jiří Padevět za Průvodce protektorátní Prahou, za 
niž obdržel i hlavní cenu, Kniha roku. 
 
Vydání již zmíněného finského eposu Kalevala ocenili čtenáři v anketě Lidových novin Kniha 
roku. Josef Svoboda získal za překlad díla Petera Esterházyho Harmonia Caelestis Cenu 
Josefa Jungmanna, nejprestižnější ocenění pro překladatele.  
 
V soutěži Slovník roku, kterou pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů, obdržela v roce 
2014 hlavní cenu publikace Průvodce protektorátní Prahou Jiřího Padevěta, druhé místo 
v kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo získala publikace Hmyzí rodiny a hmyzí státy 
Jana Žďárka a třetí místo Kronika zoologického poznávání Zbyňka Ročka. Cenu Josefa 
Hlávky získal v kategorii vědy o živé přírodě Jan Žďárek za publikaci Hmyzí rodiny a hmyzí 
státy a Cenu Josefa Hlávky v kategorii společenské vědy Magda Veselská za knihu Archa 
paměti.  

Zahraniční spolupráce 
V rámci zahraniční spolupráce pokračovala kooperace s Vedou, nakladatelstvím Slovenskej 
akadémie ved, na jejímž základě jsou v Knihkupectvích DAN k dispozici publikace Vedy 
a naopak v prodejně Vedy v Bratislavě tituly DAN. Ty jsou pravidelně prezentovány i na 
stánku Vedy na mezinárodním knižním veletrhu Bibliotéka v Bratislavě. Dále se rozvíjela 
spolupráce s Múzeem Slovenského národného povstania v Banské Bystrici, jejímž prvním 
výsledkem byla příprava koedice publikace Einsatzgruppe H historičky Lenky Šindelářové, 
a pokračovala spolupráce s Ústavom pameti národa. 
 
Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR se uskutečnila pravidelná prezentace vybraných 
publikací DAN na mezinárodních knižních veletrzích v Londýně, Lipsku, Frankfurtu nad 
Mohanem a Moskvě. Mezinárodní spolupráce se dále rozvíjela při získávání grantů od 
institucí členských států EU (Francouzský kulturní institut, Goethe institut, Italský kulturní 
institut nebo Britská rada) s nimiž se rozvíjela i marketingová spolupráce a příprava dalších 
publikací. V renomovaném periodiku Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 
böhmischen Länder vyšly tři pochvalné recenze na tituly z nakladatelství Academia 
(Průvodce protektorátní Prahou Jiřího Padevěta, Volný čas v českých zemích 1957–1967 
Jiřího Knapíka a Martina France a publikace Mezi Prahou a Vídní Lucie Kostrbové). 
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Časopis Živa 
Během roku 2014 vydalo SSČ šest řádných čísel časopisu Živa, který si dlouhodobě udržuje 
jak po obsahové, tak grafické stránce vysokou úroveň. I proto jej považuje za jeden 
z nejlepších výstupů směrem k širší veřejnosti nejen SSČ, ale celá AV ČR. Během 
předchozích let se podařilo soustavně udržet vysokou úroveň časopisu a připravit několik 
mimořádných čísel věnovaných vždy konkrétnímu tématu nebo oboru. Jak čísla řádná, tak 
monotematická či mimořádná se pravidelně a trvale setkávají s pozitivním ohlasem mezi 
odborníky z daných vědních oblastí. Redakce časopisu Živa rovněž připravila řadu 
doprovodných akcí a výstav. Také v roce 2014 se ve vile Lanna konalo slavnostní vyhlášení 
a udělení Cen časopisu Živa za účasti předsedy AV ČR Jiřího Drahoše, bývalé předsedkyně 
Heleny Illnerové a dalších hostů z řad odborné veřejnosti a zástupců médií.  

Akademický bulletin AV ČR 
V roce 2014 SSČ vydávalo další ročník pravidelného měsíčníku AV ČR, který je pro 
odbornou i širší poučenou veřejnost zdrojem informací o činnosti předsednictva AV ČR, 
jednotlivých pracovišť, vědeckých a vzdělávacích institucí. Časopis je distribuován 
pracovištím AV ČR, vysokým školám, státním institucím, zastupitelským orgánům, 
knihovnám i subjektům podnikatelské sféry a své odběratele má rovněž v zahraničí. 
 
Celkem vyšlo 11 standardních čísel se třemi tematickými přílohami (Principy Expertní rady 
evropských akademií – Zásady dialogu akademické obce s politickou reprezentací; Vila 
Lanna v Gmündenu a věcný a autorský rejstřík). Značný ohlas vyvolala příloha „Villa Lanna 
in Prague“, kterou redakce vydala jako rozšířenou anglickou mutaci české verze 
z předcházejícího roku a již AV ČR využívá pro své zahraniční hosty. Příloha, kterou 
obdržely vybrané rakouské instituce, byla kladně hodnocena v periodiku Zeitschrift des 
österreichischen Burgenvereines.  
 
Redakce sledovala vědní politiku AV ČR, sněmovní události nebo spolupráci AV ČR se 
Senátem PČR v rámci společného Memoranda. V návaznosti na novou strategii AV ČR 
(Strategie AV21) nově vznikla rubrika Aplikovaný výzkum, která představovala pracoviště AV 
ČR. Dále připomněla Rok české hudby 2014 a podílela se na přípravě putovní výstavy Věda 
pro společnost – poznávat má smysl. Pokračovala spolupráce s Odborem mezinárodní 
spolupráce KAV a pracovišti AV ČR na rubrice Zahraniční styky, ve spolupráci s Vědeckou 
radou AV ČR byly publikovány Obhajoby DSc., s českou styčnou kanceláří pro VaV 
v Bruselu se připravovala rubrika Z Bruselu a s MÚA Portréty z Archivu. Řadu podkladů od 
bulletinu přebírají různé další noviny, časopisy a weby. Časopis přináší resumé v anglickém 
jazyce, na webových stránkách má anglickou verzi a vybrané příspěvky o AV ČR jsou 
publikovány na serveru pro evropské vědecké novináře i v jiných médiích. 
 
Každé číslo přineslo informace i o činnosti napříč útvary SSČ, zejména o vydání nových 
knih, prezentacích, popularizačních akcích, výstavách, soutěži SCIAP, novoročním 
představení nebo rekonstrukcích objektů a jejich využití. 
 
Vedle tištěné verze byl také dostupný webový portál časopisu http://abicko.avcr.cz/, který 
patří mezi informační platformy AV ČR. Mimo příspěvků ze standardního časopisu zveřejnil 
publicisticky zpracované denní zpravodajství z nejrůznějších akcí zaměřených na vědu 
a vzdělávání, vše s bohatým fotografickým doprovodem a živými odkazy na související 
příspěvky. Na zde publikované články pravidelně odkazovala pracoviště AV ČR, vysoké 
školy či univerzity, s nimiž redakce dlouhodobě spolupracuje. V roce 2014 bylo zveřejněno 
na 350 původních aktualit a webové stránky vykázaly přes 93 000 přístupů.   
 
 
 
 

http://abicko.avcr.cz/
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Stavební, provozní a inženýrská činnost 
SSČ poskytovalo v roce 2014 podporu vedení AV ČR při posuzování, zpracování a přípravě 
podkladů pro schvalování plánu investičních a neinvestičních akcí v oblasti nové výstavby, 
rekonstrukcí a nákladných oprav objektů v majetku pracovišť AV ČR a obdobně i pro 
nemovitosti v příslušnosti hospodaření AV ČR. Dále zabezpečovalo agendu ohledně 
nakládání s nemovitým majetkem SSČ včetně podkladů pro rozhodování Dozorčí rady SSČ 
a Majetkové komise AV ČR. Zázemí vědecké obci a rozsah poskytovaných služeb pro 
ostatní pracoviště AV ČR se stále zvyšuje a přispívá k tomu i aktivní nabídka ze strany SSČ.  
 
V uplynulém roce bylo připraveno a zahájeno 51 zadávacích řízení na realizaci veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a služby v celkové hodnotě 40 mil. Kč. Všechny 
zakázky se v roce 2014 realizovaly nebo jejich realizace bude dokončena v roce 2015. 
Pracovníci SSČ rovněž spolupracovali při přípravě a realizaci veřejných zakázek některých 
pracovišť AV ČR. K významným uskutečněným veřejným zakázkám patřila rekonstrukce, 
rozšíření kongresového sálu v ZHT, oprava fasády budovy AV ČR v ulici Divadelní 
a Krocínova nebo oprava střechy a věže vily Lanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstruovaný konferenční sál v ZHT 
 
V rámci stavební činnosti a zabezpečení nemovitostí pro AV ČR byly zpracovávány různé 
podklady pro Majetkovou komisi, Ekonomickou radu a Bytovou komisi AV. Byla poskytována 
metodická a poradenská pomoc pracovištím AV ČR a realizována spolupráce zejména při 
jednáních na katastrálních a správních úřadech. SSČ posuzovalo žádosti o dotace na 
následující rok na realizaci stavebních akcí v rámci investic i nákladné údržby z hlediska 
připravenosti k realizaci a žádosti o uvolnění dotace na zabezpečení konkrétních akcí na 
základě předložených dokladů (uzavřených smluv o dílo apod.). Pro pracoviště AV ČR dále 
zajišťovalo technickou podporu investora při stavebních akcích, každoroční aktualizaci 
přehledu pronajatých ploch v jejich objektech a jejich pronajatých ploch v cizích objektech 
a evidenci smluv pracovišť AV ČR k převodům a nájmům nemovitostí. V rámci webové 
aplikace nemovitosti.avcr.cz byla vyhotovena centrální evidence – pasport – majetku napříč 
všemi pracovišti AV ČR – přehledy vlastnictví, nájemců a pronajímatelů. Geografický 
informační a evidenční systém byl rozšířen o nově získaná data (inženýrské sítě 
v jednotlivých areálech AV, zaměření parků, rozvody počítačových sítí, umělecká díla).  
 
V rámci dané činnosti SSČ zabezpečovalo přípravu a projednávání smluv o zřízení věcných 
břemen, přípravu podkladů pro dozorčí radu, realizaci podání návrhu a následnou evidenci. 
Realizovala se každoroční aktualizace reportů z aplikace využívaných pro výpočet dotace na 
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reprodukci majetku, průběžně se zajišťovaly podklady pro Majetkovou komisi AV ČR pomocí 
geografického informačního systému a současně byly poskytovány výstupy z webového 
rozhraní nemovitosti.avcr.cz – převážně nájmy a pronájmy. Centrálně se evidovaly revizní 
zprávy vybraných zařízení ve vlastnictví SSČ v rámci webové aplikace revize.ssc.avcr.cz 
a umělecká díla ve vlastnictví SSČ. 

Stavební akce 
SSČ v průběhu roku 2014 realizovalo stavební akce v celkovém objemu 28 792 tis. Kč, 
z čehož dvě třetiny finančních prostředků tvořily investice a jednu třetinu akce nákladné 
údržby a oprav. 
 
Jednou z největších akcí bylo pokračování výstavby ubytovny U2 v Krči. V průběhu roku se 
bohužel dodavatel stavební části, společnost CGM Czech, a.s., dostal do insolvence. 
Z tohoto důvodu musely být práce zastaveny a smlouva s touto společností vypovězena. 
Následně byly zahájeny záchranné práce k zabezpečení stavby a odstranění případných 
škod vzniklých přerušením prací a zabezpečení objektu před zimou a povětrnostními vlivy. 
Úspěšně byla dokončena kompletní rekonstrukce přízemí budovy Viola, včetně úpravy 
průchodu, dvora a výměny výkladců. V únoru bylo otevřeno Knihkupectví Academia Národní 
a v létě prostory umělecké galerie Kodl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihkupectví Academia Národní třída 
 
Mezi další velmi významné stavební akce patřilo zlepšení služeb v ZHT, které přinesla 
celková rekonstrukce konferenčního sálu zahrnující nové technologické vybavení a výměnu 
vzduchotechniky a celkovou úpravu restaurace v přízemí včetně přilehlého zázemí. 
V reprezentativním zařízení AV ČR, ve vile Lanna, byla provedena potřebná oprava střechy 
hlavní budovy, věže a souvisejících konstrukcí objektu a oprava havarijního stavu ohradní 
zdi a vjezdu. V letních měsících byla opravena fasáda hlavní budovy AV ČR do Divadelní 
ulice, kterou částečně poškodil výbuch v roce 2013. Mezi větší stavební akce patřila 
i rekonstrukce kotelny penzionu Marna a rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení kuchyně 
Konferenčního centra – zámku Liblice. 
 
Velmi důležité byly také další drobné stavební úpravy a opravy objektů konferenčních 
a hotelových zařízení. Ve vile Lanna šlo o vymalování věže, opravu venkovních a vnitřních 
omítek garáží a pavilonu A, restaurování dřevěných prvků vstupů a opravu mříže na 
vstupních dveřích. V penzionu Marna se opravily balkony, zábradlí a propadlá kanalizace na 
parkovišti. V ZHT se realizovaly havarijní opravy nosné zdi Domu pionýrů, nouzového 
osvětlení na dependanci a v KCL oprava balkonu po přívalových deštích. V největším 
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objektu KCL bylo opraveno zábradlí a římsy na terasách, byly zahájeny opravy koupelen 
a parket v Mramorovém sále, celková oprava Sluneční brány včetně přilehlé zdi a podlahy 
mezi kuchyní a jídelnou. 

 
Pro další stavební akce byly zajišťovány podklady, projektová a stavební dokumentace, 
podklady pro stavební akce a veřejné zakázky plánované na rok 2015. 

Provozní činnost 
SSČ zajišťovalo v průběhu roku 2014 pravidelné služby k zajištění provozu hlavní budovy AV 
ČR na Národní třídě a školicích a rekreačních středisek organizace. V budově Národní se 
zlepšily prostory pro veřejnost i zaměstnance AV ČR, zejména GSN a zasedacích místností 
205, 206 a 108, včetně technického vybavení (klimatizace, elektroinstalace, koberce, 
parkety). V sálech AV ČR na Národní třídě se během roku 2014 uskutečnilo celkem 599 
seminářů, konferencí, přednášek, vzdělávacích i kulturních akcí; 100 akcí externích 
objednatelů, 255 akcí KAV a 244 akcí SSČ, které SSČ zabezpečilo jak technicky, tak 
audiovizuálním vybavením. 
 
Během roku 2014 došlo ke zkvalitnění prostor v rekreačních zařízeních Sloup v Čechách 
a Dolní Mísečky, které byly opraveny a vybaveny novým nábytkem pro zlepšení komfortu 
hostů nejen zaměstnanců KAV a SSČ. Ve Sloupu v Čechách bylo zřízeno internetové 
připojení pomocí Wi-Fi zařízení.  
 
Uplynulý rok se řešily veškeré pojistné události po výbuchu plynu v Divadelní ulici v roce 
2013.  
 
Tak jako v předcházejících letech byly zabezpečovány služby telefonní ústředny a podatelny 
pro SSČ, KNAV a KAV a koncepční řešení úspor za telefonování – z pevných linek na 
mobily a opačně (pro KAV i SSČ) ve všech objektech SSČ, jehož výsledkem je možnost 
bezplatného volání v rámci VPN. 
 
Ohledně bezpečnosti při práci se průběžně konala vstupní školení nových pracovníků SSČ 
a KAV ve smyslu zákona o PO a vyhlášky BOZP, byla zpracována aktualizace dokumentace 
požární ochrany a BOZP, koordinována spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů 
PO a BOZP podle platných norem. V říjnu se uskutečnil cvičný požární poplach. Pozornost 
byla věnována realizaci činností spojených s ochranou životního prostředí a k zajištění civilní 
ochrany v AV ČR podle pokynů HZS MV ČR. 

 
SSČ dále technicky a organizačně zajišťovalo Sněmy AV ČR v Národním domě, požadavky 
na autoprovoz ze strany SSČ, KAV i pracovišť AV ČR včetně školení řidičů, plán obnovy 
autoprovozu a podílelo se na logistice při dislokačních změnách zaměstnanců KAV a KNAV, 
přesunech materiálu a majetku.  

Správa objektů 
SSČ zajišťovalo technickou a ekonomickou správu v objektech, které jsou v majetku AV ČR 
i SSČ. Současně také zabezpečovalo správu v objektech dalších vlastníků na základě 
mandátní smlouvy a smlouvy o správě nemovitostí. V průběhu roku 2014 vedlo komplexní 
správu v areálu Jilská – Husova a Hybernská. Na základě mandátní smlouvy s PSÚ a ÚJČ 
spravovalo i prostory v objektu Hybernská užívané těmito pracovišti. Zabezpečovalo 
komplexní správu vlastního objektu v areálu Krč. 

Inženýrská činnost 
V rámci inženýrské činnosti SSČ pro FLÚ, SOÚ a ÚDU zajišťovalo výkon technického dozoru 
investora po celou dobu realizace stavebních prací na akcích „Rekonstrukce – Oprava 
fasády a výměna oken budovy Husova 4“.  
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Informační technologie 
V rámci činnosti SSČ v oblasti infomačních technologií byla v roce 2014 zajišťována zejména 
správa a servis IT pro KAV, SSČ, pražskou část PSÚ, BTÚ a ÚŽFG a správa síťové 
infrastruktury pro pracoviště AV ČR. SSČ dále zabezpečovalo připojení do sítě PASNET 
a CESNET pro pracoviště AV ČR a provozovalo pro ně ekonomický informační systém 
a také systém pro správu a administraci webových portálů včetně podpory. 

Ekonomické a informační systémy 
SSČ spravovalo ekonomický informační systém AV ČR, včetně podpory všech uživatelů 
z pracovišť AV ČR. Šlo o iFIS (účetnictví, finance, majetek, registr smluv, evidence veřejných 
zakázek malého rozsahu, spisová služba atd.); Elanor Global (personální evidence, mzdy, 
docházka, benefity); VERSO (manažerský informační systém, služby řešitelům, žádanky, 
cestovní příkazy, aktuální osobní data atd.); ANeT (docházkový systém s návazností na 
mzdový a personální systém) a Mantis (elektronický systém pro hlášení chyb a požadavků 
uživatelů). 
 
Během roku došlo v jednotlivých systémech k úpravám, aktualizacím a vylepšení 
uživatelského prostředí. Dodavatel systému VERSO přešel na nový koncept rozdělení 
systému do tří na sobě nezávislých částí, což zvýšilo flexibilitu dodavatele vůči požadavkům 
AV ČR a zároveň se tak otevřel prostor novým technologiím, které by měly do budoucna 
zvýšit dostupnost dat z různých mobilních zařízení. V rámci verze 4.0.0. bylo sjednoceno 
grafické rozhraní VERSO. Byla zrevidována úvodní uživatelská stránka, na kterou byl 
nasazen modul Nástěnka. Dále byl implementován modul pro zobrazení dokladů 
v sestavách zobrazujících čerpání rozpočtu. Ten také umožňuje online náhled do systému 
iFIS a zobrazení skenu prvotních dokladů. V modulech Likvidační listy a Cestovní příkazy 
bylo zefektivněno filtrování a přibyla funkce hromadného schvalování dokladů. Ve VERSO 
byl dokončen modul Granty a projekty, který je připraven k reálnému použití v prostředí AV 
ČR.  
 
Dodavatel systému iFIS začal implementovat vybrané funkcionality a úpravy systému také 
v průběhu roku, mimo každoroční novou verzi, což zkrátilo realizaci požadavků AV ČR, 
někdy i v řádu měsíců. Na základě schválení příslušné legislativy byly dále rozpracovány 
úpravy iFIS pro potřeby konsolidace účetních výstupů do CSÚIS tak, aby byly splněny 
potřebné lhůty včetně dostatečného času na testování systému a proškolení uživatelů. V iFIS 
bylo rozšířeno rozhraní pro práci s agendou likvidačních listů o požadovaná pole (např. 
název, popis a typ dokumentu). V souvislosti s tím bylo v této agendě zprovozněno 
zpracování příloh z VERSO. 
 
V systému Elanor Global byly doplněny sestavy, které usnadní ústavům zpracovat výkazy 
pro hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2010–2014. 

 
V první polovině roku byl zpracován nezávislý audit stávajících systémů EIS, který potvrdil 
potřebu prověřit současné nabídky trhu s cílem určit, zda současné řešení je stále ještě tím 
nejlepším pro potřeby AV ČR. Na základě tohoto auditu jednala několikrát v průběhu roku 
pracovní skupina pro EIS. Výsledkem bylo doporučení pro Akademickou radu, aby pověřila 
tuto pracovní skupinu průzkumem trhu a zároveň vyzvala ústavy AV ČR ke spolupráci na 
přípravě dokumentu popisujícího současné požadavky AV ČR na ekonomický informační 
systém. 
 
Po celý rok se konala řada školení a individuálních konzultací napříč systémy. Ve druhé 
polovině roku byl uspořádán cyklus školení pro pokročilé uživatele iFIS a několik prezentací 
pro potenciální a nové uživatele VERSO.  
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Servis a podpora 
Jednou ze stěžejních činností SSČ v oblasti informačních technologií byla technická 
podpora, tj poskytnutí servisu, pomoci a zabezpečení a řešení nenadálých situací ve všech 
lokalitách a u všech uživatelů, kterým SSČ poskytuje své služby. Šlo především o KAV, 
SSČ, včetně všech detašovaných pracovišť (Wiehlův dům, Mazanka, ÚTIA, Lanna, KC 
Liblice, ZHT, Marna, Sedlec aj.); PSÚ, ÚŽFG nebo BTÚ. Důležité bylo zabezpečení servisu 
výpočetní techniky v budově Národní a v dalších lokalitách SSČ a servisu tiskáren ve 
spravovaných lokalitách včetně provozu tiskového serveru.  
 
V rámci vlastní organizace byl technicky zajištěn provoz docházkového systému ANeT ve 
všech lokalitách, podpora inventarizace majetku prostřednictvím čárových kódů; provoz 
webového portálu SSČ umožňujícího vzdálený přístup k aplikacím; provoz cca 210 
virtuálních serverů, provoz systému centrálních webů SSČ a webů orientovaných na 
konkrétní akce pořádané AV ČR, webů AV ČR a webů dalších zákazníků a CMS pro jejich 
správu.  
 
SSČ technicky zabezpečilo IT vybavením realizaci a zdárný průběh Akademických sněmů, 
Týdne vědy a techniky a dalších akademických akcí konaných nejen v hlavní budově AV ČR. 
Velký důraz byl kladen na zvyšování bezpečnosti sítě proti vnějším a vnitřním útokům včetně 
ochrany proti stále rostoucí nežádoucí e-mailové komunikaci, na zajištění zálohování 
veškerých kritických serverů a aplikací napříč infrastrukturou SSČ a na zvyšování 
dostupnosti těchto aplikací. Postupně se modernizoval hardware (disková pole, servery) 
a softwarové prostředí (virtualizace), který je nutný k udržení kontaktu se stále se vyvíjejícím 
prostředím informačních technologií. Dále byl zabezpečen přechod veškerých uživatelských 
stanic z Windows XP na novější verzi OS (Windows 7, Windows 8.1), update virtualizace ve 
všech serverovnách na verzi 5.5 nebo vytvoření sekundárního file serveru pro archiv dat 
(fotografie, dokumenty). 

Servery 
Hlavním úkolem SSČ v oblasti serverové infrastruktury byla v roce 2014 technická správa 
datového centra Mazanka spojená s nezbytnou administrativní a servisní činností a také 
zajištění technické podpory a správy serverů EIS včetně kompletní migrace EIS na nový HW. 
V rámci dílčích úkolů se uskutečnila instalace a příprava nových serverů pro EIS 
a rozšířila kapacita hlavního diskového úložiště serverovny IBM StorWize V7000. Došlo 
k přesunutí a zprovoznění záložního uzlu EIS v serverovně ÚTIA, k vybudování testovacího 
prostředí v rámci síťové infrastruktury a servisu včetně aktualizace a rekonfigurace 
diskového pole DS4700 pro účely tohoto prostředí. Důležitá byla optimalizace infrastruktury 
pro zálohování Veeam a vytvoření Disaster Recovery plánů pro EIS a serverovnu Mazanka 
pro případ nenadálých havarijních situací. V rámci projektu ELI byla prodloužena a rozšířena 
smlouva o pronájmu rackového prostoru. Byl zahájen pilotní projekt zálohování dat SSČ do 
vzdáleného úložiště CESNET. Byl instalován, zapojen a zprovozněn HW pro virtualizační 
platformu VMware, Syslog serveru a terminálových serverů pro Elanor Global. 

Správa sítí 
V rámci správy sítí pokračovala modernizace páteřních uzlů sítě AV ČR tak, aby vyhovovaly 
standardům moderního protokolu IPv6 při přenosové rychlosti 10 Gbps. Mezi hlavní aktivity 
patřila modernizace páteřních IPv6/10 Gbps uzlů Hotelu Mazanka, vily Lanna, modernizace 
MW spoje KAV – Hotel Mazanka a bezdrátové sítě EDUROAM, kde byl instalován záložní 
radius server. Nově byl vybudován páteřní IPv6/1 Gbps uzel ÚŽFG v Liběchově, záložní MW 
spoj ÚCHP ve vile Lanna a DWDM okruh PASNET (ČVUT – ÚJF v Řeži – KNAV v Jenštejně 
– ČVUT). Byly rozšířeny nové záložní CWDM spoje v síti AV ČR a pilotně nasazen systém 
Cisco ISE v síti SSČ. 
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V roce 2015 se kromě hlavních úkolů uskutečnily další významné akce; pokračoval projekt 
připojení AV ČR ke struktuře EduID, bylo zprovozněno nové MW spojení do sítě BAPS 
a rozšířena bezdrátová síť EDUROAM v prodejně Academia Brno. Do sítě byla připojena 
Galerie Kodl a nově zrekonstruovaná prodejna Academia v objektu Národní 7. Probíhala 
konzultační činnost ohledně modernizace počítačové sítě v lokalitě ÚŽFG v Liběchově 
a lektorská činnost v kurzech Základy vědecké práce. Pro správce sítí SSČ připravilo dva 
odborné semináře a pokračovala odborná činnost ve sdružení PASNET a ve Fondu Rozvoje 
sdružení CESNET. Ve spolupráci se sdružením CESNET byl pilotně nasazen systém G3 
v síti SSČ. Průběžně se SSČ zabývalo i nezbytnou administrativní, servisní a konzultační 
činností v síti AV ČR a správou sítě EDUROAM. 

Správa webů 
V dlouhodobém časovém plánu se SSČ zaměřuje na postupné a průběžné rozšiřování 
poskytování svých služeb pro stále vyšší procento subjektů organizovaných pod řízením AV 
ČR (pracoviště AV ČR, jejich podřízené subjekty či jednotlivé dílčí organizační podjednotky) 
tak, aby co nejlépe dostálo svému poslání působit jako centrální servisní akademická 
jednotka pro tyto služby v rámci struktury AV ČR. Tímto směrem pokračovalo i v roce 2014, 
kdy se podařilo získat další z pracovišť, na rok 2015 je již domluvené další pokračování 
v této činnosti. To přináší pracovištím AV ČR značnou úsporu nákladů za pořizování 
a provoz těchto služeb komerčními firmami, ale také času i energie, neboť komerční firmy 
neznalé specifického prostředí AV ČR potřebují více času a obšírnější konzultace pro 
alespoň částečnou orientaci v prostředí AV ČR. SSČ nadále své služby postupně rozšiřuje 
i mimo KAV  na další ústavy AV ČR a jejich organizační subjekty.  
 
SSČ tak v roce 2014 poskytovalo širokou škálu služeb, která zahrnovala komplexní realizaci 
webových projektů na míru (webové prezentace a portály ústavní, webové prezentace 
a portály projektové a vědecké, celoakademické i ústavní intranety a interní webové 
prezentace a portály, nejrůznější webové databázové aplikace, webové systémy na různých 
platformách, nejrůznější newslettery, registrační systémy a mnoho dalších), jejich technickou 
správu, komplexní či dílčí aktualizace stávajících projektů a v neposlední řadě i zaškolování 
a podporu uživatelů, redaktorů, editorů a správců těchto projektů pro jejich zadavatele. 
V rámci těchto služeb poskytovalo i registrace a správu domén pro webové projekty, správu 
centrální domény avcr.cz a jejích poddomén.  
 
Pro realizaci, provoz a potřeby veškerých webových akademických projektů provozovalo 
SSČ centrální akademický publikační a redakční systém CMS (content management 
system), jehož výhodou je průběžný mnohaletý vývoj tohoto systému, jeho modulů a funkcí 
na míru a podle požadavků AV ČR a jejích subjektů, pro které jsou jejich projekty 
realizovány. V roce 2014 došlo k upgradu CMS systému na vyšší verzi. 
 
V roce 2014 také probíhaly práce na novém hlavním webu AV ČR, který sestává z několika 
stávajících webů, jež bude slučovat dohromady. Mezi nejvýznamnější a nové projekty patřil 
web Týdne vědy a techniky 2014, činnosti pro BTÚ, ÚJČ, FZÚ, OÚ nebo Sdružení 
moravských pracovišť a činnosti pro organizační jednotky SSČ, kde vznikly nové aplikace 
pro správu interních předpisů nebo projekt Otevřená věda. 
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Popularizační a vzdělávací činnost 
Pravidelnou popularizaci výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím všech forem komunikace 
mezi nejširší veřejností považuje AV ČR za jeden ze svých prvořadých cílů. SSČ se proto 
v roce 2014 aktivně snažilo přiblížit lidem vědu „na dosah“, zaujmout je výsledky zkoumání 
z jednotlivých vědních oborů, představit osobnosti, které jich dosáhly, vědecká pracoviště, 
konkrétní práci badatelů, vzbudit zájem o vědecké bádání nejen mezi žáky a studenty, ale 
i u dětí od útlého věku. SSČ tak pomáhalo AV ČR naplňovat její poslání, mj. soustavně 
zvyšovat úroveň vzdělanosti všech vrstev obyvatel.  
 
Rok 2014 se dá nazvat „rokem s Akademií věd“ – její pracoviště totiž za významného 
přispění SSČ pořádala celou škálu nejrůznějších popularizačních aktivit průběžně po celých 
12 měsíců. SSČ má značnou zásluhu na tom, že ve srovnání s ostatními lety se formy 
popularizace zdokonalily, obohatily a oslovily mnohem širší veřejnost; navíc se mnohé 
aktivity cíleně zaměřily na nejmladší věkovou skupinu – předškolní děti a děti tříd prvního 
stupně základních škol. 
 
SSČ popularizační aktivity celoročně zaznamenává, zpracovává a dokumentuje. 
Z mediálních ohlasů za loňský rok vyplynulo, že současná vláda zastoupená ministrem 
P. Bělobrádkem si uvědomuje význam a nezbytnost základního výzkumu, nezastupitelnost 
spoluúčasti AV ČR ve všech společenských sférách, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. 
 
K popularizaci výsledků výzkumu AV ČR využívá všechny dostupné prostředky. SSČ v roce 
2014 zajistilo, aby byly na webových stránkách www.avcr.cz v rubrice Věda pro vás 
zveřejňovány informace o veřejných akcích určených pro střední školy i širokou veřejnost. 
V roce 2014 informovalo SSČ zájemce o pozoruhodnostech ze světa vědy osmi vydáními 
elektronického přehledu popularizačních aktivit formou Newsletteru AV ČR Zaostřeno na 
vědu. 
 
SSČ v roce 2014 mj. realizovalo několik desítek propagačních akcí, výstav a projektů 
v součinnosti s ústavy AV ČR. Podílelo se také na zajištění marketingových aktivit pro útvary 
SSČ a KAV s cílem posílit informovanost ústavů AV ČR o možnostech spolupráce. SSČ 
zajistilo veškerou agendu související s fundraisingovou strategií a získalo významnou 
finanční a odbornou podporu stávajících a nových partnerů. 

Nebojte se vědy, Ejhle člověk! 
SSČ zabezpečilo další cyklus vzdělávacích přednášek pro střední školy Nebojte se vědy, 
který se v roce 2014 přesunul přímo do škol, kam přednášející z ústavů AV ČR průběžně 
docházeli a které o ně projevily značný zájem. Přednášky Nebojte se vědy se věnovaly 
tématům z první a druhé vědní oblasti, cyklus Ejhle, člověk! se orientoval na třetí vědní 
oblast.  

Týden mozku 
V březnu SSČ organizačně zajistilo již 17. ročník Týdne mozku, jenž každoročně pořádá 
ÚEM ve spolupráci s Českou společností pro neurovědy. V průběhu pěti dnů se uskutečnilo 
několik přednášek zaměřených především na středoškolské studenty, které však zaujaly 
i vysokoškolské posluchače a návštěvníky z řad veřejnosti.  

Jarní exkurze do světa vědy 
V roce 2014 SSČ připravilo již třetí Jarní exkurze do světa vědy pro studenty středních 
škol. Uskutečnily se opět v květnu a červnu ve vybraných vědeckých pracovištích AV ČR. 
Akci, do níž se zapojilo osm ústavů AV ČR v Praze, Brně a Dolních Dunajovicích, navštívilo 
celkem 3610 zájemců z řad středoškolské mládeže i široké veřejnosti. Největší zájem byl 
o astronomická pozorování, archeologii a výzkum globálních změn. Volnou částí akce byly 
též výstavy.  

http://www.avcr.cz/
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Den Země s Akademií věd 
Také loni se SSČ připojilo k celosvětovým oslavám Dne Země a 22. dubna pro studenty 
a pedagogy základních a středních škol a širokou veřejnost uspořádalo Den Země 
s Akademií věd ČR. V průběhu měsíce dubna se na několika pracovištích AV ČR v Praze, 
Ostravě, Ondřejově, Průhonicích a na Milešovce uskutečnil Den otevřených dveří či jiné 
vzdělávací akce pro veřejnost. Dubnový program doprovodila výstava fotografií v hlavní 
budově AV ČR a v budově GFÚ v Praze 4 na Spořilově.  

Týden vědy a techniky 
Listopad byl již tradičně spojen s vědeckým festivalem Týden vědy a techniky AV ČR. 
Ve dnech 1. až 15. listopadu 2014 nabídl festival přes 500 akcí po celé České republice. 
Díky 14leté tradici i rozsáhlé propagaci a medializaci navštívilo jeho akce přes 160 000 osob. 
Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kterým 
každoročně poskytuje možnost nahlédnout do vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět 
se více o světě vědy. Díky úzké spolupráci s mediálními partnery a rozsáhlé medializaci bylo 
zaznamenáno přes 140 mediálních výstupů. Byla zajištěna výroba a odbavení denního video 
zpravodajství s názvem Minuty festivalu, které vysílaly některé kanály televize, a bylo 
umísťováno na weby. Každý z deseti dílů představil jiné pracoviště AV ČR a prezentoval 
rozmanitost vědecké práce i aktivit TVT. Propagaci festivalu podpořila spolupráce 
s Magistrátem hl. m. Prahy a Magistrátem statutárního města Brna. Vědečtí pracovníci AV 
ČR zprostředkovali zájemcům širokou škálu exkurzí, přednášek, vědeckých kaváren, výstav, 
seminářů a filmových dokumentů, ve kterých představili svou práci, výzkumné projekty, 
nejmodernější vědecké přístroje a přiblížili jim nejnovější trendy v oblasti vědy. 
Nejoblíbenější částí programu byly již tradičně interaktivní expozice, které byly představeny 
v Praze, Brně a Ostravě. V roce 2014 se k festivalu připojily významné partnerské instituce 
jako Univerzita Karlova, Bayer s. r. o., GE Aviation Czech, s. r. o., IBM ČR, s. r. o., Doosan 
Škoda Power, s. r. o.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Týden vědy a techniky 2014 
 
V rámci TVT se uskutečnily i popularizační akce v nakladatelství Academia, z nichž 
vybíráme: přednášku Jiřího Padevěta Protektorátní Praha, přednášku Markéty Pravdové 
Čeština v síti a skladem aneb Mnohem více než Pravidla českého pravopisu, přednášku 
profesorky Evy Semotanové Dějepisná atlasová kartografie, přednášku profesora Jana 
Žďárka Ze života společenského hmyzu, přednášku profesora Martina Hilského Divadlo 
anglické renesance a přednášku profesora Martina C. Putny Mystický překladatel Deml, 
nemystické Sebrané spisy. 
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Věda pro život 
V roce 2014 SSČ rozšířilo webové stránky popularizující vědu www.vedaprozivot.cz. Cílem 
tohoto serveru je přiblížit základní a aplikovaný výzkum laické veřejnosti. Přináší nejnovější 
informace o výzkumu v ústavech AV ČR a partnerských institucích. Nabízí mimo jiné 
jedinečnou časovou osu mapující nejvýznamnější objevy a pokroky ve vědě od dávných dob 
až po současnost. 

Věda fotogenická 
SSČ v minulém roce také organizačně zabezpečilo, ve spolupráci s Forem Věda žije, 
realizaci zcela nové popularizační akce, soutěže Věda fotogenická, do níž se prostřednictvím 
vlastních snímků mohli zapojit pracovníci všech institucí AV ČR. Vybrané fotografie byly 
nejen vystaveny v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2014, ale porotci soutěže také určili 
13 fotografií, které jsou prezentovány v oficiálním kalendáři AV ČR pro rok 2015, jehož 
výrobu zabezpečilo SSČ.  

Výstavy 
V  roce 2014 uspořádalo SSČ v budově AV ČR 19 výstav, ať již umělecky orientovaných či 
zaměřených na populárně-naučnou prezentaci výsledků vědy a výzkumu. V rámci největšího 
vědeckého festivalu TVT 2014 se uskutečnilo 10 interaktivních výstav, díky nimž se 
návštěvníci seznámili s vědou zábavnou formou. Začátek roku uvedla výstava Etnofolk 
z dílny EÚ. Na jaře se mohli návštěvníci prostřednictvím expozice dozvědět více o historii 
jazzu v USA nebo nahlédnout do Archivu AV ČR, či krásy hřebenů českých hor. V dubnu 
v rámci tradičních Dnů Země se uskutečnila výstava GFÚ – Národní parky Šumavy. V květnu 
návštěvníci mohli zhlédnout záznamy z polárního výzkumu ÚSMH či si připomenout 
výjimečný přínos Julia Sachse české vědě. První polovinu roku uzavřela výstava Českého 
rozhlasu k 50. výročí stanice Meteor. Podzimní sezonu zahájila výstava k 60. výročí CERN, 
o niž byl takový zájem, že byla prodloužena. TVT 2014 jako již každoročně nabídl široké 
spektrum interaktivních expozic, které navštívili nejen dospělí, ale i malé děti. Závěr roku byl 
spojen s výstavou keramiky a kreseb umělkyně Evy Roučky.  

Otevřená věda 
Prostřednictvím projektu Otevřená věda se SSČ již několik let systematicky věnuje 
popularizaci vědy a výzkumu a podpoře badatelsky orientované výuky. K 30. 6. byla 
ukončena Otevřená věda III, na niž navázala Otevřená věda IV. Ta nadále rozvíjí aktivity 
předchozího projektu a zajišťuje rozvoj a podporu vzdělávání v přírodních a technických 
vědách. OV IV zachovává pilíře projektu:  
 
1. Vzdělávání studentů se zájmem o vědu. Středoškolští i vysokoškolští studenti z regionů 
ČR se účastní stáží v ústavech AV ČR a na pracovištích univerzit, kde se pod vedením 
zkušených odborníků zapojují do vědecké činnosti. Kontakt s vědeckou praxí umožňuje 
studentům hlubší pochopení studovaného předmětu a motivuje je k dalšímu vzdělávání 
v přírodních a technických oborech. V projektu OV III bylo takto zprostředkováno 172 stáží 
středoškoláků a 29 stáží vysokoškoláků, v  OV IV pak 61 stáží středoškoláků a 12 stáží 
vysokoškoláků. Otevřená věda také zorganizovala vzdělávací semináře, kde se studenti 
například dozvěděli, jak napsat vědecký článek, na co dbát při prezentaci nebo jak vytvořit 
vědecký poster. 
 
2. Vzdělávání pedagogů přírodovědných předmětů. Otevřená věda chce pedagogy nejen 
vzdělávat a inspirovat, ale ráda by jim i usnadnila práci. Proto oslovila skupinu popularizátorů 
v každém z oborů a požádala je, aby kompletně připravili jednu středoškolskou vyučovací 
hodinu. V rámci každého kurzu pedagogové takto absolvovali deset hodin, z nichž si na 
závěr vybrali dvě, které odučí na své škole. Celý soubor výukových hodin dá následně 
vzniknout publikaci, která bude dostupná pro ostatní zájemce z řad středoškolských 
pedagogů. 



32 
 

 
3. Vzdělávání popularizátorů vědy. Těm, kteří mají zájem popularizovat vědu, SSČ nabídlo 
kurzy prostřednictvím projektu Vzdělávání popularizátorů. Tento pilíř Otevřené vědy dále 
rozvíjí budovanou síť popularizátorů vědy v regionech a podporuje jejich spolupráci 
s lokálními vzdělávacími institucemi. Do podzimních kurzů, které se konaly 
v několikadenních blocích, se zapojila tři pracoviště AV ČR – BC, ÚGN a ASÚ – a tři střední 
školy: Gymnázium Česká v Českých Budějovicích, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě 
a Gymnázium Říčany. 
 
V rámci Otevřené vědy také vznikla série popularizačních a vzdělávacích videí 
Popularizátoři vědy. Dokumentární cyklus Dobrodruzi poznání zase představuje vědecké 
osobnosti a témata jejich výzkumu. Série NEZkreslená věda pak pod dohledem odborných 
garantů vysvětluje zábavnou formou 10 témat z oblasti přírodních věd a techniky. 
 
Projekt Otevřená věda a činnost AV ČR propagovala též série výstav, která v jeho rámci 
vznikla. Výstava Jsem mladý vědec! představila studenty – stážisty Otevřené vědy – na 
vědeckých pracovištích a témata jejich výzkumu. Výstava Čeští vědci a jejich vynálezy 
seznámila s nejvýznamnějšími osobnostmi české vědy a jejich vynálezy.  
 
Kromě vzdělávání cílových skupin se Otevřená věda věnuje popularizaci a propagaci vědy. 
Nejvýznamnější akcí v roce 2014 byla únorová Mezinárodní konference Vzdělávání 
a popularizace vědy. Studenti ze stáží Otevřené vědy se v dubnu zúčastnili studentské 
vědecké konference Jsem mladý vědec!, na které představili výsledky svého bádání. 
Vítězové této konference pak velmi úspěšně reprezentovali Českou republiku a českou vědu 
na Mezinárodní olympiádě udržitelného rozvoje INESPO 2014 v Haagu, odkud pět 
českých účastníků přivezlo ocenění za první, druhé, třetí a dvě čtvrtá místa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konference Otevřená věda 

Otevřená věda Praha 
Projekt Otevřená věda Praha umožňuje pražským středoškolským studentům zúčastnit se 
vědeckých stáží na pracovištích AV ČR a zapojit se tak do vědecké činnosti již na střední 
škole. Témata stáží byla vypsána ve spolupráci s pracovníky ústavů AV ČR, kteří si na 
základě přihlášek a motivačních dopisů sami vybírali studenty, které na stáž přijmou. V roce 
2014 bylo takto zprostředkováno 33 stáží.  
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Škola českého jazyka a literatury  
V prvním červnovém týdnu se v Praze na čtyři desítky pedagogů českého jazyka a literatury 
zúčastnily akreditovaného vzdělávacího cyklu Škola českého jazyka a literatury. Tento 
edukační program významně přispívá k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka 
a literatury a pomáhá učitelům zorientovat se v nových trendech v mluvnici, české próze 
a poezii. Školu českého jazyka a literatury pořádá SSČ ve spolupráci s ÚJČ a ÚČL.  

Letní vědecký kemp 
V srpnu se v Masarykově táboře YMCA v Soběšíně konal již druhý Letní vědecký kemp, 
tentokrát s podtitulem Věda a Země. Kemp pro mimopražské středoškolské pedagogy 
přírodovědných oborů zorganizovalo SSČ v rámci projektu Otevřená věda ve spolupráci 
s odborníky z pracovišť AV ČR, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty jaderné 
a fyzikálně inženýrské ČVUT. Na 30 pedagogů s aprobací biologie, fyzika a chemie společně 
s odborníky hledali nové způsoby, čím a jak zaujmout své studenty a žáky. 

Management vědy 
Pro ředitele pracovišť AV ČR zorganizovalo SSČ již sedmý ročník úspěšného vzdělávacího 
cyklu Management vědy. Do programu pěti dvoudenních setkání v ZHT byla zařazena nejen 
témata související s osobním rozvojem manažera, ale i legislativní problematika (občanské 
i obchodní právo) nebo besedy nad aktuální problematikou AV ČR. Ohlasy z řad ředitelů 
a vrcholového managementu pracovišť AV ČR dokazují, že přednášky vzdělávacího cyklu 
výrazně napomáhají všem absolventům zvládat náročné úkoly spojené s jejich prací, protože 
jim přibližují dovednosti, které při své odborné přípravě většinou neměli možnost získat. 

THS program 
V září byli slavnostně certifikováni absolventi vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky 
THS, kteří se vzdělávali ve školním roce 2013–2014 ve dvou stupních, A a B. Cílem tohoto 
programu je koncepční vzdělávání a odborná podpora vedoucích THS, jejich zástupců 
a personálních rezerv v oblasti legislativy a ekonomiky VVI, manažerských dovedností 
a pracovního práva. Následně byl zahájen čtvrtý ročník, do kterého se přihlásilo 60 zájemců 
z pracovišť AV ČR. Poprvé byl otevřen třetí stupeň – specialisté. 

Audiovizuální činnost 
SSČ zajišťovalo v rámci popularizace vědy při významných odborných i reprezentačních 
akcích audiovizuální tvorbu pro potřeby AV ČR. Z různých akcí vyrábělo videomateriál pro 
archivaci a vizuální ilustraci aktualit vydávaných na webu KAV. Dále vytvářelo reportáže, 
upoutávky a bannery pro weby AV ČR, které jsou sdíleny na webech pracovišť AV ČR 
a přebírají je i weby zahraniční.  
 
Materiály umístěné na kanále YouTube přebírají další média (záběry využila ČT, reportáže 
využívá server 21. století, Aktuálně.cz apod.). V průběhu roku 2014 SSČ pravidelně 
vydávalo televizní měsíčník VideoJournal ze světa české vědy distribuovaný divákům 
regionálních a lokálních televizních stanic prostřednictvím satelitního, terestrického 
i kabelového TV vysílání. Asi 10minutový pořad přibližuje zajímavé výsledky vědy z pracovišť 
AV ČR. V průběhu každého měsíce se vysílal minimálně 20x a jeho součásti jsou i nadále 
zpřístupněny na internetu. 
 
Během roku vzniklo v SSČ více než 40 vědeckých reportáží z pracovišť a laboratoří AV ČR. 
Reportáže byly nejen publikovány, ale vědci je využívali při prezentaci své práce. Zajímavé 
dění na pracovištích AV je takto mapováno též pro budoucnost a dokumentuje zajímavé dění 
i úspěchy v české vědě. S tím souvisí též archivace těchto materiálů. Studio se také 
zúčastnilo expedice českých vědců na Špicberky a připravuje dokument o jejich výzkumu 
a vědecké práci za polárním kruhem. Předpokládaná premiéra bude v dubnu 2015. 
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Koncem roku SSČ vytvořilo šest videoklipů pro prezentaci úspěchů a nové strategie AV ČR. 
Úroveň této produkce byla vysoko ceněna při její projekci na Akademickém sněmu. 

Křty a besedy v souvislosti s vydáním nových knih 
Během roku 2014 se uskutečnila řada propagačních a popularizačních akcí spojených 
s vydáním některých titulů z produkce nakladatelství Academia v literárních kavárnách 
v Praze a Brně, samotných knihkupectvích nebo v rámci knižních veletrhů. Pokračovala již 
standardní spolupráce s Café Nobel a se Science Café a jako obvykle byl zajištěn i prodejní 
a informační stánek na zasedáních Akademického sněmu a při dalších příležitostných akcích 
jednotlivých pracovišť AV ČR. 
 
Deníky Mistra a Markétky Michaila Bulgakova s překladatelkou Alenou Morávkovou, uvedení 
knih Jiřího Padevěta Průvodce protektorátní Prahou a Ladislavy Chateau Vlak do Výmaru 
v Literární kavárně Academia Brno nebo setkání u příležitosti vydání knihy Martina Kučery 
Karel Berman. Kronika života operního pěvce, které se uskutečnilo ve Vzdělávacím 
a kulturním centru Židovského muzea. Opravdu vydařené bylo povídání o češtině 
u příležitosti vydání Akademické příručky českého jazyka a dotisku knihy Jsme v češtině 
doma? za účasti autorky Markéty Pravdové, setkání se světově proslulým rakouským 
autorem Robertem Menassem nad knihou Vyhnání z pekla připravenou ve spolupráci 
s Rakouským kulturním fórem, prezentace nového svazku kritické edice Dílo J. A. 
Komenského Opera omnia 19/II a v neposlední řadě veřejností hojně navštívená a v médiích 
mnohokrát připomenutá autogramiáda Medy Mládkové za účasti Ondřeje Kundry, autora 
životopisu Medy Mládkové. 
 
Mezi nejúspěšnější křty publikací nakladatelství Academia patřily křest vzpomínkové knihy 
novináře a dlouholetého propagátora vědy a AV ČR Karla Pacnera Lidé v mé paměti, knihy 
Ivanky Lefeuvre Migrace 1982, vydané v edici Paměť, knihy Praha avantgardní, za účasti 
autorů Kateřiny a Karla Pioreckých a předsedy Ediční rady AV ČR Pavla Janouška, knihy 
Bohuslava Brouka Na obranu individualismu za účasti editora publikace Viktora Debnára 
nebo knihy V souřadnicích mnohosti za účasti autorského kolektivu z řad pracovníků ÚČL. 
 
Pozornost vyvolaly i tiskové konference u příležitosti vydání Akademického atlasu českých 
dějin za účasti předsedy AV ČR Jiřího Drahoše a ředitelky HÚ Evy Semotanové 
a u příležitosti vydání publikace Kalevala za přítomnosti Jana Čermáka z FF UK v Praze 
a zástupce Velvyslanectví Finska Ariho Tasanena a prezentace této publikace na 
Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. 

Další projekty 
V červnu 2014 zorganizovalo SSČ třetí ročník pracovního setkání popularizátorů vědy z celé 
ČR Workshop SCIAP. Cílem byla výměna zkušeností a informací, ať už za účelem 
navázání spolupráce či získání inspirace a motivace pro další popularizační aktivity. 
 
Také loni SSČ podpořilo mezinárodní soutěž popularizátorů vědy FameLab 2014, kterou 
v České republice představila British Council ČR, a podílelo se na organizaci projektu 
neúčelových stipendií pro mladé vědkyně společnosti L´Oréal Pro ženy ve vědě. 
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
SSČ zabezpečovalo a organizovalo pro AV ČR mnoho významných akcí v konferenčních 
a ubytovacích zařízeních. Scházely se zde světové špičky různých vědních oborů, světové 
vědecké kapacity, ale i diplomaté, politici a významné osobnosti z oblasti průmyslu, 
bankovnictví, kultury, sportu i podnikání. V roce 2014 bylo poskytnuto ubytování téměř 3000 
akademickým hostům. Většinu tvořili cizinci. 450 akademických akcí se zúčastnilo 14 000 
hostů. Ze služeb byly nejvíce požadované konferenční služby, stravování a ubytování. 
Služeb těchto zařízení v uplynulém roce využívalo více jak 40 pracovišť AV ČR. V roce 2014 
byl spuštěn dlouhodobě připravovaný projekt klientských karet s cílem, aby se každý 
zaměstnanec AV ČR stal registrovaným partnerem s možností čerpat klientské výhody. 
Zařízení se také orientovala na veřejnost (Dny otevřených dveří v rámci Dnů evropského 
kulturního dědictví), děti (Dětské sportovní dny, Mikulášské besídky), tělesně hendikepované 
osoby (významný projekt ČR Srdcerváči), obce v působnosti daného střediska (Sdružení 
obcí Kokořínska), zájmové sdružení a na státní správu. 
 

 
 
SSČ provozuje konferenční, ubytovací a restaurační zařízení a zajišťuje dodávku 
gastronomických služeb. Působí v několika národních a mezinárodních organizacích 
sdružujících hotelová a restaurační zařízení a poskytuje služby na úrovni ČSN EN ISO 
9001:2000 tuzemským i zahraničním hostům, přicházejícím především z pracovišť AV ČR. 
Jako provozovatel konferenčních a hotelových služeb je držitelem mnoha významných 
certifikací a ocenění. K Národní ceně kvality České republiky 2012 přibylo v hodnoceném 
období i vysoce prestižní ocenění Restauratér roku 2014.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Průměrná obsazenost v jednotlivých zařízeních 
 

Středisko Počet pokojů 
k dispozici

Celková roční 
ubytovací 
kapacita

Prodané 
pokoje

Průměrná 
obsazenost v %

Počet ubytovaných 
hostů AV ČR

Počet 
ubytovaných hostů 

ostatní

Počet 
ubytovaných hostů 

celkem
KCL 53 19 345 4 782 25 224 4 702 4 926
ZHT 59 21 535 5 491 26 1 024 2 900 3 924
VL 24 8 760 3 259 37 1 146 632 1 778
PM 11 4 015 1 397 35 135 0 135
PS 10 3 650 3 289 90 10 0 10
HM 81 29 565 24 486 83 293 290 583

CELKEM 238 86 870 42 704 49 2 832 8 524 11 356

DKHZ 2014 - ubytovací služby



36 
 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 
 
KCL poskytovalo kompletní servis ubytovacích, gastronomických a konferenčních služeb pro 
AV ČR včetně jejích ústavů a pracovišť. Hlavní doménou konferenčního centra byly 
mezinárodní vědecké konference. Veškeré služby byly poskytovány na vysoké úrovni 
odpovídající systému kvality ČSN EN ISO 9001:2009, ČSKS – Český systém kvality služeb 
a oficiální klasifikaci v kategorii čtyřhvězdičkového hotelu podle mezinárodních standardů – 
„hotelstars.eu“. 
 
Při pořádání konferencí a dalších akcí pro pracoviště AV ČR byla i nadále úspěšně nabízena 
organizace těchto akcí „na klíč“, včetně zajištění agenturní činnosti v oblasti plánování, 
produkce, registrace účastníků a koordinace samotné akce. Pro tyto účely se mimo jiné 
nabízela možnost využít „e-shop“, jehož prostřednictvím se mohli účastníci kongresů 
a konferencí přes internet online registrovat i platit účastnické poplatky, čímž se výrazně 
usnadnila práce ústavů, respektive pořadatele akce. Nedílnou součástí takových akcí bylo 
i poskytování doplňkových služeb včetně zajištění dopravy, hostesek, fotografa, dekorace 
apod. 
 
Nově vybudovaná Zimní zahrada navazující na Lobby Bar vhodným a účelným způsobem 
rozšířila tolik potřebnou odbytovou kapacitu zámku. V letních měsících je možné prosklenou 
mobilní stěnu částečně otevřít a propojit tak interiér s venkovním prostorem a okolní 
přírodou. Zimní zahrada může být využita i pro menší uměleckou výstavu (obrazy, plastiky 
apod.); v létě 2014 zde byla instalována část výstavy akademického malíře Rumena 
Sazdova. 
 
V roce 2014 se v KCL uskutečnilo množství akcí pro akademické klienty – byly to především 
vědecké konference, odborné semináře, školení, porady a další akce včetně tradičních 
letních ozdravných rekreací. Nejvýznamnějšími klienty a jimi organizované akce realizované 
v roce 2014 byly ústavy AV ČR: ÚFCH JH, ÚI, BC – mezinárodní konference CIFAR 2014, 
ÚŽFG, FZÚ, BTÚ a další. 
 
Společně se Sdružením obcí Kokořínska byla v průběhu roku 2014 realizována závěrečná 
etapa projektu v rámci ROP – „Marketing cestovního ruchu Kokořínska“, kde je SSČ/KCL 
partnerem. V rámci tohoto projektu byla mimo jiné zajištěna účast KCL a prezentace regionu 
a služeb KCL na několika významných veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 



37 
 

Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
www.zamek-trest.cz 
 
ZHT poskytuje ústavům a pracovištím AV ČR kromě kompletního a rozsáhlého zázemí pro 
vzdělávací a školicí činnost i veškeré doprovodné služby, zejména ubytování a stravování, 
v neposlední řadě i relaxaci díky 16 ha zámeckého parku. 
 
Rok 2014 byl rokem vzniku nového odbytového střediska – restaurace Renesance – 
a generální rekonstrukce konferenčního sálu s následným navýšením kapacity. Změny se 
týkaly také managementu hotelu s cílem aplikovat nové vize a otevřít se regionu. 
 
Úspěšně byla dokončena další část projektu revitalizace Zámeckého parku. Návštěvníci 
ocení zejména prořezání dubové aleje a otevření Naučné stezky, které se připravuje ve 
spolupráci s Městem Třešť na jaře roku 2015. Významným estetickým a propagačním 
prvkem se stane centrální nasvícení zámecké budovy.  
 
Během roku 2014 se ZHT opětovně stal dějištěm setkání mnoha významných hostů z řad 
ústavů a partnerů AV ČR. Významnou akcí, přesahující hranice města, se stala výstava 
plastik mistra Jana Schickera konaná souběžně s regionální akcí – Dřevořezání 2014. ZHT 
byl také významným partnerem místní samosprávy i podnikatelských subjektů. Významným 
připravovaným projektem v sociální oblasti, ve spolupráci s městem Třešť, je vybudování 
domu pro akademické seniory.  

Vila Lanna (VL)  
www.vila-lanna.cz 
 
Pod správu VL organizačně patří Penzion Marna (PM) a Penzion Sedlec (PS). Služby těchto 
zařízení byly v roce 2014 poskytovány převážně pro potřeby AV ČR, výjimečně pro státní 
orgány a spolupracující společnosti s AV ČR. VL a PM jsou vyhledávanými a oblíbenými 
ubytovacími zařízeními mnoha mimopražských ústavů AV ČR. Krom ubytování poskytuje VL 
kompletní stravovací a konferenční služby.  
 
V roce 2014 byla VL místem mnoha významných setkání. Již tradičně VL navštívily 
osobnosti české i světové vědy. Pravidelně se zde scházejí členové AV ČR s diplomatickým 
sborem, koná se zde předávání cen časopisu Živa, vyhlášení výsledků TVT 2014, Valné 
shromáždění Učené společnosti, setkání AV ČR a SAV. V hodnoceném období se 
uskutečnila slavnostní prezentace anglické verze publikace o VL za účasti rakouského 
velvyslance a gen. Hubertuse Trautenberga – přímého žijícího potomka Vojtěcha Lanny. 
Mediální pozornost byla upřena i na zasedání Visegrad Group Academic Forum 2014, Vltava 
meeting – BIOSCIENCES, European Academies Science Advisory Council, Vyhodnocení tří 
let společného memoranda mezi AV ČR a Senátem, setkání FGÚ a Oxford University 
a mnoho dalších akcí. V prosinci 2014 se ve VL konal historicky 1. vánoční jarmark určený 
zaměstnancům ústavů AV ČR.  
 
VL byla generálním dodavatelem cateringových služeb pro hlavní budovu AV ČR na Národní 
třídě v Praze 1.  
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Penzion Marna (PM) 
www.penzion-marna.cz  
 
PM je určen pro krátkodobé a střednědobé ubytování akademických hostů, kterým je 
poskytován základní servis včetně snídaní. V poslední době je penzion velmi často využíván 
jako rozšířená ubytovací kapacita VL, zvláště při velkých konferencích. Uskutečněná 
rekonstrukce kotelny velkou měrou přispěje ke snížení provozních nákladů na vytápění 
objektu. 

Penzion Sedlec (PS) 
www.penzion-sedlec.cz 
 
Ubytovací zařízení výhradně využívá akademická obec k dlouhodobým pobytům svých 
zaměstnanců a hostů. I při vysoké obsazenosti a nízkých provozních nákladech se z důvodů 
malé kapacity nedaří plně pokrýt provozní náklady. Výhledově se zvažuje prodej tohoto 
ubytovacího zařízení.  

Hotel Mazanka (HM) 
www.hotel-mazanka.cz 
 
HM poskytoval v hodnoceném období ubytovací služby dlouhodobého charakteru 
pracovníkům ústavů AV ČR, převážně zahraničním. Volná ubytovací kapacita HM byla 
využita pro krátkodobé ubytování hostů z jednotlivých pracovišť AV ČR. 
  
V rámci ekologického programu pokračovala výměna úsporných světelných zdrojů, realizace 
kompletního osázení šetřících perlátorů a zelený program třídění odpadů. V červenci došlo 
následkem silného úderu blesku k poškození a částečnému vyřazení z provozu některých 
elektronických technologií (výtah, telefonní ústředna, EPS – elektrická požární signalizace, IT 
vybavení). Přestože materiální škody byly značného rozsahu, znovuuvedení do provozu bylo 
díky úsilí mnohých technických týmů SSČ téměř okamžité. 
 
V květnu se uskutečnila pravidelná akce „Den otevřených dveří pro pracoviště AV ČR 
v hotelu Mazanka“, které se zúčastnili zástupci jednotlivých pracovišť AV ČR, většinou ti, 
kteří přímo zajišťují ubytovací služby pro své kolegy a hosty pracoviště. Uskutečnila se 
prohlídka hotelu, ubytovací části i zázemí. Tato akce je neformálním, osobním setkáním 
zástupců pracovišť AV ČR s vedením hotelu. Napomáhá při předávání aktuálních informací 
o službách, provozu a všem novém, co se v hotelu děje a připravuje.  
 
Koncem roku 2014 se v hotelu konala dotazníková anketa, která se týkala kvality ubytování 
a rozsahu poskytovaných služeb. Výsledky pak vedení hotelu zpracovalo a vyhodnotilo. 
Takto získané informace byly použity pro zlepšení poskytovaných služeb. V rámci zkvalitnění 
služeb pro hotelové hosty byl po dohodě s pracovníky IT zajištěn rozšířený internet 
s odbornou podporou IT. 
  
HM, stejně jako v předchozím roce, poskytoval potřebné zázemí a servisní podporu 
Akademickému centru předškolních dětí (ACPD) Mazánek. Toto zařízení fungovalo 
v celodenním režimu, se stravováním a pestrými aktivitami pro děti. K těmto účelům byly 
často využívány jak vnitřní prostory (zasedací místnost), tak i venkovní dětský koutek. Ten 
mohou během roku, spolu se službami Mazánku, využívat i děti ubytovaných hostů. 
 
Jednací prostory v přízemí hotelu byly i v roce 2014 využívány pro akce různého typu – 
školení, workshopy, semináře, a to hlavně pro pracoviště AV ČR, doplňkově také i pro 
komerční klientelu. Ve spolupráci s GSN a VL lze i zde servírovat plnohodnotné občerstvení, 
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coffee breaky a zabezpečovat klasické celodenní stravování. Nadále pokračovala a rozvíjela 
se spolupráce se SOCR.  
 
Pro děti zaměstnanců SSČ byl již tradičně realizován Dětský den na Mazance. Strávily 
příjemné nedělní odpoledne v areálu hotelu při soutěžích, projížďkách na koni, diskotéce, 
zhlédnutím dětského divadla a malování. Pro všechny účastníky bylo zajištěno občerstvení 
a pro děti dáreček. Dále se uskutečnila Mikulášská besídka s divadelním představením, 
občerstvením a nadílkou pro menší i větší děti.  

Gastronomické služby Národní (GSN) 
www.gs.narodni3.cz 
 
Služby jsou určeny pro zaměstnance AV ČR v budově na Národní třídě a také pro 
zaměstnance zde sídlících firem, jejich hosty a pro všechny návštěvníky budovy. Stravovací 
služby jsou poskytovány v jednotlivých konferenčních a jednacích sálech i v zařízení 
rychlého občerstvení – v bistru. Bistro se stalo vhodným místem pro setkávání zaměstnanců 
s příchozími pracovními návštěvami. K dispozici je připojení k Wi-Fi. Díky dobrému 
technickému vybavení včetně nového konvektomatu je možné si vybrat i z široké nabídky 
nápojů, čerstvých salátů a poledních menu. Výzdobu tvoří práce dětí z dětské skupiny 
Lvíček. Občerstvovací gastronomický servis se stal standardně vyhledávanou službou 
podporující dobré pracovní podmínky zaměstnanců AV ČR a účelně komfortní službou pro 
všechny příchozí.  
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Počet akcí DKHZ pro AV ČR 

Středisko Počet akcí 
pro AV Počet hostů z AV

KCL 30 2 895
ZHT 28 1 170
VL 164 4 032
PM 0 0
PS 0 0
HM 5 159
GSN 209 5 869

CELKEM 436 14 125

DKHZ 2014 - služby pro hosty z AV ČR
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V. Hodnocení jiné činnosti 

Knihkupectví Academia 
Nakladatelství Academia i nadále zajišťovalo prodej vlastní produkce, publikací dalších 
nakladatelů a doplňkového sortimentu prostřednictvím svých prodejen v Praze (Václavské 
náměstí, Národní třída, ulice Na Florenci, Hybernská ulice), Brně (náměstí Svobody), 
Kulturně-literárního centra v Ostravě (Zámecká ulice) a prodejny v areálu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Prodejna v Praze na Národní třídě byla v roce 2014 
přestěhována do zrekonstruovaných prostor v rámci jednoho objektu. Zvětšení prodejní 
plochy a příjemnější interiér zajistily nárůst tržeb a větší spokojenost zákazníků nejen z řad 
akademické obce. Kromě klasických prodejen byl prodej publikací zajišťován pomocí 
elektronických knihkupectví http://www.academiaknihy.cz/ a http://eknihy.academia.cz/.  
 
Během roku 2014 obsloužily prodejny více než 110 000 platících zákazníků a spolupracovaly 
s téměř 4000 dodavateli, mezi něž patří i většina pracovišť AV ČR, která buďto publikace 
vydávají, nebo prostřednictvím DAN provádějí akvizice svých knihoven. 
 
Knihkupectví DAN i nadále zajišťovalo prodej sortimentu na akcích jednotlivých pracovišť AV 
ČR či SSČ. Pracovníci knihkupectví se během roku 2014 zúčastnili akcí pořádaných 
k podpoře vědy a vzdělávání a k vybraným tématům poskytli formou prodeje odpovídající 
publikace k doplnění přednášených témat.  
 
V roce 2014 pokračovala s velkým úspěchem dlouhodobá propagační akce „Měsíc 
s pracovištěm“, během které mohou pracoviště AV ČR zdarma využít měsíční pronájem 
výkladu v knihkupectví na Václavském náměstí a představit výsledky své práce a svoji 
činnost. Kromě toho mají zaměstnanci pracoviště v daném měsíci slevu na sortiment 
prodejny a možnost uspořádat v kavárně propagační nebo společenskou akci. Během roku 
2014 tuto nabídku využily MÚA, FZÚ, ÚEB, ÚFP, BTÚ, ÚDU, EÚ a ÚOCHB. 
 
Vzhledem k vysokému komerčnímu nájmu, zakotvenému ve smlouvě uzavřené bývalým 
vedením DAN, byla prodejna v Brně v roce 2014 opět ve ztrátě. Během celého roku 
probíhala jednání s majitelem objektu o případné další spolupráci a změnách nájemních 
podmínek s příslibem nové smlouvy v případě zájmu i po vypršení smlouvy v roce 2016. 
 
Během roku pokračovala činnost Klubu Academia. U nově se registrujících členů pracovníci 
Academia v případě zájmu evidovali kontakt a se zákazníky dále marketingově pracovali. 
Pro zaměstnance AV ČR nabízel Klub Academia slevy na veškeré zboží.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové knihkupectví Academia na Národní třídě 

http://www.academiaknihy.cz/
http://eknihy.academia.cz/
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Bytové hospodářství 
SSČ AV ČR vlastní a spravuje celkem 333 bytových jednotek, a to v Praze 1 – Linhartská 4, 
v Praze 4 – Mirotická 771 a Zbudovská 764 (SSČ je členem příslušného SVJ), v Praze 6 – 
Patočkova 1419/39, Rozvojová 246/4, 247/6 a 252/3 (jde o startovací byty), Říčanova 
737/41, v Praze 8 – areál Mazanka (celkem 217 bytových jednotek v sedmi objektech), 
U Libeňského pivovaru 1333/3, Větrušická 1808/1, v Praze 9 – Boletická 87 a v Praze 10 je 
členem SVJ Strančická (dvě bytové jednotky). Dále SSČ vlastní a disponuje třemi 
ubytovacími jednotkami v ubytovně U1 Vídeňská 1083 v Praze 4 – Krči, které jsou k dispozici 
zaměstnancům jednotlivých pracovišť AV ČR. 
 
Jedním z hlavních úkolů SSČ bylo zajišťování kvalitního bydlení pro zaměstnance 
jednotlivých pracovišť AV ČR a příprava podkladů pro jednání Bytové komise AV ČR, která 
projednává přidělování bytů a vybraných ubytovacích jednotek žadatelům z řad jednotlivých 
pracovišť AV ČR a dále projednává veškeré změny, které se týkají sjednaného nájmu. 
 
V roce 2014 bylo Bytové komisi předloženo celkem 30 žádostí o přidělení startovacích bytů, 
77 žádostí o přidělení standardních bytů a tři žádosti o přidělení vybrané ubytovací jednotky 
v ubytovně U1 v Krči. V návaznosti na předložené žádosti bylo přiděleno celkem 11 
startovacích bytů (pět garsoniér, jeden byt 2+kk, tři byty 2+0, jeden byt 2+1 a jeden byt 3+1) 
a 31 standardních bytů (16 bytů 3+1, jeden byt 2+1, devět bytů 1+1, tři byty 1+0 a dvě 
garsoniéry). Byla přidělena též uvolněná ubytovací jednotka v ubytovně U1 v Krči. 
 
Dále Bytová komise schválila celkem 85 žádostí o prodloužení nájmu standardních 
a startovacích bytů a osm dohod o ukončení nájmu. Se všemi žadateli, jejichž žádostem bylo 
vyhověno, byly uzavřeny smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, dodatky na prodloužení 
stávajících nájemních smluv a uzavřeny dohody o skončení nájmu. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2014 bylo řešeno celkem 110 žádostí o přidělení 
standardních bytů, startovacích bytů či ubytovacích jednotek. V porovnání s rokem 2013 jde 
o nárůst o 30 žádostí, což dokladuje zvýšenou poptávku o byty pracovníků jednotlivých 
pracovišť AV ČR. Za účelem její podpory a zvyšování pokračovalo SSČ v propagaci 
nabízených bytů formou doplňování katalogu bytů, osobních prohlídek a v neposlední řadě 
poskytnutím jejich částečného vybavení. Výsledkem této činnosti byl hlavně nárůst 
přidělených standardních bytů, především o velikosti 3+1 v bytových domech v areálu 
Mazanka. 
 
Vedle pravidelného zajišťování dodávek služeb (energie, dodávky vody a TUV, odvoz 
odpadu, úklidové práce, servis výtahů, pravidelné opravy a revize) a vyúčtování těchto 
služeb nájemcům, a to bez jakýchkoli reklamací nájemců, byly v roce 2014 realizovány 
následující stavební akce a údržba bytového fondu:  
 

• 12 celkových rekonstrukcí bytových jednotek (areál Mazanka), 
• Čtyři rekonstrukce sanitárních bytových jader (areál Mazanka), 
• Výměna dvou garážových vrat v objektu Větrušická, 
• Oprava výměníkových stanic v objektech Rozvojová a Batličkova, 
• Výměna dřevěných výplní balkonů objektů Rozvojová 246 a 247. 

 
Mimo výše uvedených plánovaných akcí byla realizována oprava dvou podstřešních bytů 
v objektu U Libeňského pivovaru 3, které byly poškozeny průsakem vody z půdy 
způsobeným nenadálým přívalovým deštěm, oprava části střechy v objektu Rozvojová 252 
a pravidelná údržby pozemků ve vlastnictví SSČ přiléhajících k objektům, včetně prořezu 
zeleně v areálu Mazanka.  
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Správa majetku 
V rámci jiné činnosti SSČ v roce 2014 kompletně obsadilo v objektu Wiehlova domu všechny 
volné kancelářské prostory novými nájemci a aktualizovalo nájemní smlouvy ve smyslu 
prodlužování nájemních vztahů, změn nájemníků a poplatků, včetně správy 
vyúčtování v oblasti správy majetku. SSČ zabezpečovalo komplexní správu vlastních objektů 
– Wiehlova domu ve Vodičkově ulici, na Bulovce, v areálech Na Mazance, V Zámcích, 
v Hradci Králové a v Brně – Veveří i správu budov cizích subjektů (školy, bytové domy). 
 
Dále v roce 2014 byla realizována oprava instalací a rozvodů v objektu Kardiologie Na 
Bulovce a čistící jednotka odpadních vod v areálu V Zámcích, Praha 8, uvedena do 
zkušebního provozu.  

Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
 
Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 
 
KCL nabízelo volné kapacity pro širokou veřejnost a hotelové a konferenční služby byly 
poskytované na vysoké profesionální úrovni včetně široké nabídky doprovodných služeb, 
programů a volnočasových aktivit jak pro skupiny, tak i pro jednotlivce. V uplynulém roce se 
podařilo rozšířit nabídku služeb v oblasti wellness a kosmetiky. Velmi rozsáhlá byla také 
nabídka výletů do okolí i sportovních aktivit. V zámeckém areálu bylo možné si zahrát ruské 
kuželky, kroket, pétanque, využít golfový trenažér, trampolínu, kola a koloběžky pro dospělé 
i děti. Oblíbené byly také projížďky na koních, rekreační rybolov a pouštění modelů 
plachetnic na zámeckém jezírku. Novým sportovním prvkem se stalo venkovní travnaté 
volejbalové hřiště. 
 
Nedílnou součástí nabídky služeb KCL byl vinný sklep a zámecká vinárna, kde se stále 
častěji konají oblíbené degustace vín pod vedením sommeliéra Romana Trnky. S ohledem 
na velkou oblibu ochutnávek vín bylo v roce 2014 zajištěno vzdělávání pro nové sommeliéry 
a lépe tak využit fakt, že se zámek nachází ve významné vinařské oblasti.  
 
KCL se v lednu a v únoru 2014 již tradičně zapojilo do kulinářské přehlídky v regionech celé 
ČR – Grand Restaurant Festival tzv. Maurerova výběru a v květnu 2014 se tým zámecké 
kuchyně pod vedením šéfkuchaře Romana Rendla účastnil jedné z nejvýznamnějších 
gastronomických akcí roku – „Prague Food Festival“ na Pražském hradě, též pořádaný 
známým „gastronautem“ Pavlem Maurerem. 
 
Nejen účast na gastronomických akcích, ale především soustavná snaha o poskytování co 
nejvyšší kvality, prezentaci tradiční české kuchyně a podpora mladých talentů vedla 
odbornou komisi Asociace hotelů a restaurací ČR k udělení titulu Restauratér roku 2014 
v kategorii hotelových restaurací ředitelce Klaudii Soukupové a šéfkuchaři Romanu Rendlovi. 
 
Vedle firemních akcí je velmi důležitou cílovou skupinou také svatební klientela. V roce 2014 
se v KCL uskutečnilo celkem 136 svateb.  
 
Mezi nejvýznamnější akce a klienty v „jiné činnosti“ patřily ČSPÚ, ČEZ Distribuce, ČSOB, 
Arcadia Praha, LOCO, CCL, ComAp, Civop a další. KCL navštívily i různé osobnosti z oblasti 
kultury a veřejného života (houslový virtuos Jaroslav Svěcený, známý hudebník a dirigent 
Felix Slováček, herec Jan Čenský, paní ministryně spravedlnosti a další). 
 
Vedle již úspěšně fungující spolupráce s  cestovní kanceláří USA „DuVine Adventures“ 
zaměřené na cykloturistiku, putování za vínem a po historických pamětihodnostech se dále 
rozvíjela také spolupráce s britskou cestovní kanceláří Martin Randall Travel (prostřednictvím 
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pražské kanceláře Prague Avenu) a nově také CK Lenka, která se zaměřuje na pořádání 
sportovních a relaxačních víkendů pro dámy ve spojení se cvičením, výukou tance apod., 
dále Scandi Tour a Kosmos Travel. 
 
K hlavním cílům managementu KCL patří především soustavná snaha o maximální 
hospodárnost provozu při zachování prvotřídní kvality poskytovaných služeb. Vedle toho 
také snaha o prohlubování spolupráce s místní samosprávou, s místními podnikateli ohledně 
dodávek surovin do zámecké kuchyně (nákupy zeleniny nebo nákup zvěřiny z lokální 
honitby). Nedílnou součástí je i udržování tradic při pořádání různých sezonních kulturně-
společenských a gastronomických akcí, které pomáhají přilákat do KCL klienty nejen 
z blízkého okolí, ale celého regionu Kokořínska (Masopust, Valentýn, Zámecký bál, Dětský 
den, Velikonoce, Adventní koncerty a další). 
 
Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
www.zamek-trest.cz 
 
Kromě uspokojování potřeb AV ČR se ZHT orientuje ve velké míře také na komerční 
klientelu, zejména z řad korporátní sféry. ZHT v tomto ohledu těží z kapacity a variability 
konferenčních prostor i velké ubytovací kapacity. Jako jediný hotel na Vysočině má oficiální 
certifikaci 3* Superior. Hotel tak mohl svým hostům nabídnout nejen příznivé ceny, ale také 
služby odpovídající svému vybavení a zároveň jedinečnosti v rámci regionu. Celý areál 
včetně anglického parku byl v roce 2014 využíván nejen k rekreaci, ale i k outdoorovým 
aktivitám a teambuildingovým akcím. 
 
Se stále se zvyšujícím trendem obsazenosti byly identifikovány nové příležitosti ke zlepšení, 
zejména v rámci vnitřních provozních postupů a předpisů. Podnikly se kroky směřující 
k vyšší profesionalizaci nabízených služeb, ke zvýšení důrazu na online marketing a posílení 
přítomnosti ve virtuálním prostoru. Nově byly zohledněny potřeby individuální klientely. 
Významně se díky pobytovým balíčkům zvýšila návštěvnost hotelového wellness centra. 
Restaurace byla doplněna o novou nabídku mezinárodních vín. V srpnu a v prosinci se na 
nádvoří a v reprezentativních interiérech zámku uskutečnil koncert vážné hudby. 
 
Hotel spolu s městem Třešť převzal záštitu nad pořádáním tradičního semestrálního setkání 
automobilových veteránů, které se od roku 2013 koná v zámeckém areálu. ZHT a jeho 
představitelé nadále pokračovali v posilování vazeb s představiteli města Třešť, opětovně se 
v adventním čase zapojil do příprav vystavení městského betlému v ZHT a na konci prosince 
se stal součástí Betlémské cesty, projektu s mezinárodním dosahem. Během roku hotel 
podporoval několik akcí pořádaných městem – Dětský den, Dřevořezání, Ples města Třešť 
apod. 
 
Vila Lanna (VL) 
www.vila-lanna.cz 
 
Vila Lanna je přednostně využívána v rámci hlavní činnosti jako reprezentativní objekt pro 
nejvyšší orgány AV ČR a jednotlivá pracoviště AV ČR. Volná kapacita je nabízena 
významným společnostem a veřejnosti. Svaz průmyslu a dopravy se ve VL každoročně 
setkává s představiteli vlády a významnými osobnostmi podnikatelské sféry. Hosté těchto 
setkání byli například Bohuslav Sobotka, Jan Mládek, Pavel Bělobrádek a další vládní 
činitelé. Uskutečnila se zde pravidelná mezinárodní konference IBRG meeting, jednání 
prezidia České barmanské asociace a došlo zde i v roce 2014 k založení Emeritního klubu 
CBA, uskutečnil se pravidelný Salon společnosti Societates Honorabilis Vespertina 
Pragensis  za účastí představitelů AV ČR, pana prof. J. Drahoše, prof. Rudolfa Zahradníka, 
prof. J. Spížka, prof. M. Hilského a dalších.  
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VI. Informace o interních auditech a úředních kontrolách 
 
Interní audit  
V roce 2014 bylo realizováno celkem osm interních auditů. Z tohoto celkového počtu 
připadalo šest auditních šetření na plánované akce pro uvedený rok a dva audity byly 
vykonány jako operativní na základě rozhodnutí ředitele. Interní auditor rovněž průběžně 
poskytoval odborné konzultace zaměstnancům na různém organizačním stupni řízení. 
Výsledky z ukončených interních auditů jsou prezentovány v písemné podobě v závěrečných 
zprávách. Uvedené zprávy (v případě potřeby) obsahují rovněž návrhy doporučení k nápravě 
zjištěného stavu. Níže je uvedena základní charakteristika jednotlivých plánovaných 
a zároveň realizovaných interních auditů v roce 2014. 
 
Evidence docházky zaměstnanců SSČ v systému ANeT  
Auditovaný organizační útvar:  PÚ a vybrané organizační útvary 
Termín konání interního auditu:  22. 1. – 14. 3. 2014  
 
Účel auditu: Zhodnocení provozních nákladů systému ANeT ve vztahu k účelovosti a jeho 
provozní spolehlivosti. Dále pak bylo hodnoceno dodržování příslušných interních norem 
a zákoníku práce v praxi. Součástí interního auditu se stalo rovněž ověření aktuálnosti 
interních předpisů v této oblasti. 
 
Systém evidence notebooků 
Auditovaný organizační útvar:  DIT 
Termín konání interního auditu: 31. 3. – 18. 4. 2014 
 
Účel auditu: Vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti evidence a systému nakládání 
s notebooky v organizaci. Součástí interního auditu bylo ověření aktuálnosti interních 
předpisů v této oblasti.    
 
Ověření odstranění nedostatků vyplývající z kontroly NKÚ  
Auditovaný organizační útvar:  DSMS, EÚ 
Termín konání interního auditu:  28. 4. – 31. 5. 2014 
 
Účel auditu: Ověření systému opatření, jejichž účelem bylo odstranit nedostatky vyplývající 
z kontroly NKÚ. 
 
Audit realizace veřejných zakázek – stavební práce 
Auditovaný organizační útvar:  DSMS 
Termín konání interního auditu:  12. 6. – 31. 7. 2014  
 
Účel auditu: Ověření postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce v SSČ, a to 
zejména s ohledem na dodržování povinností podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Dále bylo auditní šetření zaměřeno na aplikaci prováděcích předpisů k zákonu 
v praxi.  
 
Rentabilita externích doprovodných služeb 
Auditovaný organizační útvar:  DKHZ 
Termín konání interního auditu:  16. 9. – 31. 10. 2014  
 
Účel auditu: Vyhodnocení, jakým způsobem byl ve vybraných hotelových zařízeních SSČ 
realizován nákup a vyúčtování externích doprovodných služeb určených konečnému 
zákazníkovi.   
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Realizace veřejných zakázek – dodávky a služby 
Auditovaný organizační útvar:  organizace jako celek 
Termín konání interního auditu:  6. 11. – 20. 12. 2014  
 
Účel auditu: Ověření postupů při zadávání veřejných zakázek, zejména na dodávky a služby 
v SSČ, a to s ohledem na dodržování povinností podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Auditní šetření bylo zaměřeno i na aplikaci prováděcích předpisů k zákonu 
v praxi.  
 
Kontrolní odbor KAV – odstranění nedostatků při kontrole hospodaření NKÚ 
Na základě podnětu AR byla ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, provedena kontrolním odborem KAV mimořádná kontrola v SSČ, jejímž 
předmětem byla kontrola odstranění nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření 
Nejvyšším kontrolním úřadem. Kontrolovaným obdobím byl rok 2013 a rok 2014. Kontrola 
byla provedena v době od 18. 8. do 20. 9. 2014. Nebyla zjištěna žádná pochybení v oblasti 
veřejných zakázek a bylo konstatováno, že SSČ realizovalo účinná opatření vedoucí ke 
zlepšení a k zefektivnění systému evidence a archivace veřejných zakázek. V oblasti 
rozhodovacích procesů a dodržování pravidel stanovených v Hromadných dopisech člena 
AR nebyly nalezeny žádné nedostatky.  
 
Magistrát hl. m. Prahy – Akademická centra předškolních dětí  
V roce 2014 byla dokončena kontrola MHMP projektu ACPD Mazánek, která byla zahájena 
již v roce 2013. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že provoz předškolního zařízení probíhá 
v pořádku. Je však potřeba konstatovat, že MHMP neuznal část rodičů – zaměstnanců 
pracovišť AV ČR, kteří se v návaznosti na umístění dítěte do zařízení bezprostředně 
nevracejí zpět do pracovního procesu (např. otce), jako součást cílové skupiny. Parametry 
projektu však byly dodrženy. V listopadu 2014 byla zahájena další kontrola MHMP, která se 
zaměřila na projekt ADSN Lvíček, který je financovaný ze zdrojů ESF a MHMP. Kontrola 
nebyla do konce roku 2014 ukončena, její výsledek se tedy promítne až do následující 
Výroční zprávy SSČ za rok 2015. 
 
Kontroly ČSSZ a zdravotních pojišťoven se v SSČ konají pravidelně a kontinuálně a v roce 
2014 se uskutečnily bez zásadních výhrad. 
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VII. Ekonomické informace ovlivňující hospodaření SSČ a 
předpokládaný vývoj pracoviště 
V roce 2014 pokračovalo SSČ v plnění Programu výzkumné a odborné činnosti na léta 
2012–2017. Kontinuita financování SSČ je zajištěna v souladu s metodikou financování 
veřejných výzkumných institucí zřízených Akademií věd ČR na základě výsledků interního 
hodnocení pracoviště v rámci AV ČR. SSČ intenzivně jednalo s KAV ohledně změny 
zřizovací listiny tak, aby byla zajištěna podpora nových směrů a činností pro akademická 
pracoviště, zejména v oblasti popularizace vědy a podpory informačních a komunikačních 
technologií.  

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
 
SSČ se zavázalo k ochraně a tvorbě životního prostředí v budovách a na pozemcích ve 
svém vlastnictví a k vytváření takových pracovních podmínek, které zabezpečí zdraví 
a bezpečnost jeho zaměstnanců v pracovním procesu. SSČ přijalo odpovědnost za dopady 
své činnosti na životní prostředí. Vedení pracoviště společně se zaměstnanci deklaruje 
snahu plnit následující cíle: 

• Dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí, zachování 
přírodních zdrojů a k zajištění čistějšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro 
všechny zaměstnance. 

• Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na dopady na 
životní prostředí. 

• Uplatňovat ekologická kritéria při výběru dodavatelů výrobků, služeb a při uzavírání 
obchodních vztahů s nájemci a uživateli objektů a ploch. 

 
Odpadové hospodářství: 
Nakládání s odpady je v SSČ založeno na principu třídění odpadů v místě vzniku a původci 
je shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, 
např. sklo, papír, plast, kov, jsou dále předávány odborným firmám k následnému využití 
jako druhotné suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit z odpadu ty složky, které 
by svými nebezpečnými vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat 
s nimi v režimu nebezpečného odpadu. Současně jsou zřízena sběrná místa domácího 
nebezpečného elektroodpadu (baterie a drobné elektrospotřebiče), jehož likvidaci následně 
zdarma provádí odborná firma v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. 
 
Péče o krajinu a přírodu: 
Zeleň uvnitř areálů SSČ tvoří velkou část ploch. Největší část zaujímá v podobě travnatých 
ploch a parkového charakteru obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, 
zahrada kolem vily Lanna, objektu Sedlec, objektu Marna atd., dále pruhy půdy podél 
veřejných komunikací, okrasné záhony apod. V rámci rozvoje svých území se snaží SSČ 
zušlechťovat zeleň, a proto se v koordinaci s bezpečnostními požadavky vysazují na 
vhodných plochách okrasné rostliny a stromy. 
 
Odpadní vody: 
Kanalizační sítě v budovách SSČ jsou převážně zakončeny do veřejné stokové sítě; není-li 
veřejná stoková síť k dispozici, je kanalizace zakončena čistírnami odpadních vod. 
Splaškové vody jsou čištěny v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpány 
přes mikrosíťový bubnový filtr do recipientu. 
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IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 
V oblasti pracovně právních vztahů, organizace a řízení byly v roce 2014 zavedeny do praxe 
nové verze interních předpisů (Mzdový řád, Organizační řád a PŘ Struktura pracovních 
pozic). V návaznosti na interní audit systému docházky, který se uskutečnil v první polovině 
roku 2014, se následně intenzivně pracovalo také na změně vnitřních předpisů souvisejících 
s pracovní dobou a elektronickou evidencí docházky s počátkem platnosti v roce 2015. 
 
V oblasti vzdělávání zaměstnanců SSČ došlo k rozšíření portfolia vzdělávacích aktivit tak, že 
jsou zaměstnancům nabízeny návštěvy externích odborných kurzů či seminářů na rozšíření 
kvalifikace a zároveň jsou organizovány cykly seminářů šitých na míru podle potřeb 
zaměstnanců přímo u zaměstnavatele. V průběhu roku 2014 byla připravena celá řada 
workshopů a setkání diskusních skupin, které sloužily k předávání relevantních informací 
mezi zaměstnanci, zlepšení spolupráce a hledání řešení v tematických oblastech, které se 
SSČ týkají (např. veřejné zakázky, učící se organizace apod.). V jazykové přípravě 
zaměstnanců byl, kromě možnosti návštěv skupinových kurzů cizího jazyka v ÚJČ, připraven 
nový systém vzdělávání cizích jazyků individuální formou pro vybrané pracovníky. 
 
Vedení SSČ se neustále zabývá využitím moderních trendů a snahou o zlepšení pracovních 
podmínek pro poskytování optimálního výkonu zaměstnanců. Prakticky je využívána 
pracovní doba (s kombinací základní a volitelné pracovní doby), možnost práce z domova, 
úprava pracovních úvazků pro matky s dětmi a zaměstnancům je zároveň nabídnuta 
možnost umístit děti předškolního věku do vlastního zařízení. 
 
V rámci systematické práce s personálními rezervami se podařilo obsadit klíčové manažery 
na nových pozicích z interních zdrojů. 
 
V roce 2014 byl dále prohlubován projekt SSČ jako učící se organizace a zároveň došlo 
k rozvoji adaptačního procesu nových zaměstnanců, který je zajišťován vlastními 
zaměstnanci SSČ právě v rámci učící se organizace. 
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X. Spolupráce SSČ AV ČR, v. v. i., a BBM, spol. s r. o. 
SSČ na základě předchozího písemného souhlasu Rady pracoviště, Dozorčí rady 
a Akademické rady AV ČR vstoupilo v červenci roku 2009 28% podílem do společnosti BBM 
spol. s r. o., IČ 40755592, se sídlem Kocínova 138/5, Písek (dále jen BBM), která se zabývá 
vývojem ekonomického software pro oblast akademické sféry a zejména pro potřeby AV ČR.  
SSČ rozvíjí jako generální poskytovatel ekonomických informačních systémů pro pracoviště 
Akademie věd ČR dlouhodobou spolupráci s firmou BBM v mnoha oblastech od technického 
zabezpečení provozních agend po vývoj ekonomického software. 
 
V roce 2014 hospodařila firma BBM se ziskem ve výši 1 186 tis. Kč po zdanění. Valná 
hromada rozhodla o rozdělení zisku obdobně jako v předchozím roce. Podíl SSČ na zisku za 
rok 2014 činí 191 tis. Kč. Zbytek zisku po rozdělení bude převeden na účet nerozděleného 
zisku minulých let. Firma tak vykazuje dlouhodobě stabilní ekonomické výsledky. 
 
Účast na vývoji a implementacích nových technologií v roce 2014: 
 
• SSČ a BBM společně zorganizovaly dvoudenní setkání uživatelů systému iFIS 

v hotelu Medlov (Fryšava pod Žákovou horou) pro pracoviště AV ČR. Zúčastnilo se 66 
pracovníků ze 24 pracovišť. Další setkání je plánováno na 1. – 3. 6. 2015.  

• Pokračovaly přípravné práce na řešení nových výkazů PKP pro konsolidaci dat do 
Centrálního systému účetních informací státu. Práce budou pokračovat v průběhu roku 
2015 tak, aby od 1. 1. 2016 byla zajištěna plná podpora výkazů PKP s minimálním 
nárůstem pracnosti. 

• Pracovníci SSČ se spolupodíleli na testování verze 11.12 iFIS, která byla instalována 
v srpnu. 

• Uskutečnila se další jednání pracovní skupiny pro rozvoj iFIS. V závěru roku byly již 
společně s pracovní skupinou pro rozvoj VERSO a dalším velkým zákazníkem ČVUT 
koordinovány požadavky a priority společného rozvoje EIS. SSČ tak může optimalizovat 
zadání z pohledu celoakademického využití a podílí se na průběžném ověřování nové 
funkcionality již ve fázi dílčích výstupů (beta verze). 

• SSČ bylo prostřednictvím BBM zapojeno do společných rozvojových projektů veřejných 
vysokých škol (CRP MŠMT). Spolupráce se soustředila zejména na revize tiskových 
sestav a návrh nové sady reportů v oblasti evidence majetku (realizace 2015–2016). 
Dále byla zahájena ve spolupráci OIS + BBM/DERS/ČVUT analytická příprava pro oblast 
elektronizace vybraných procesů v evidenci majetku (inventarizace, přemístění, 
vyřazení). 

• Implementace nových technologií v prostředí AV ČR:  
o výběr a ověřování nové technologie tiskového serveru JasperSoft (společná 

technologie pro nové reporty iFIS a VERSO),  
o implementace Oracle DB Enteprise Edition a dalších technologií Oracle včetně 

nového systému online zálohování databáze za provozu (duben 2014); bylo 
docíleno vyšší dostupnosti a spolehlivosti EIS (byly mimo jiné odstraněny kolize 
nočních záloh a nápočtů dat pro aplikace VERSO, které byly příčinou časté 
nedostupnosti EIS). 

• Pro FZÚ byla vyčleněna zvýšená podpora SSČ a BBM při provozu elektronické 
podatelny a elektronické fakturace (PDF, ISDOC). Statistiky FZÚ o podílu elektronických 
dokumentů v agendě přijatých faktur: 2012 žádné, 2013 12 %, 2014 40 %. Cílem je plná 
elektronizace agendy do dvou let (za předpokladu součinnosti ostatních dodavatelů 
FZÚ). 

• SSČ v průběhu roku 2014 uvedlo do rutinního provozu skenování faktur do 
dokumentového úložiště EIS včetně vytěžování dat. Projekt pokračoval implementací 
nástrojů pro elektronické schvalování faktur. 
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Přehled titulů vydaných v roce 2014 
 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou Ediční rady AV ČR 
 
Fyzika, klimatologie, astronomie, chemie 
 
• Hadravová A.: Sphaera Octava. Mýty a věda o hvězdách. (Vyšlo ve spolupráci s ÚDU AV 

ČR a s podporou ÚSD AV ČR.) 1208 s., ISBN 978-80-200-2351-3.  
• Kraus I.: Století fyzikálních objevů. 376 s., ISBN 978-80-200-2373-5.* 
• Pelant I., Valenta J.: Luminiscence doma, v přírodě a v laboratoři. 160 s., ISBN 978-80-

200-2394-0.* 
• Samek L. – Černý F.: Fyzika v příkladech. Mechanika pro studenty vysokých škol. 204 s., 

ISBN 978-80-200-2319-3.* 
• Vašků Z.: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu. (Vyšlo ve spolupráci s GLÚ AV ČR.) 1184 s., 

ISBN 978-80-200-2313-1.* 
 
Informatika, matematika, technika, architektura 
 
• Hrůza J.: Svět měst. 716 s., ISBN 978-80-200-1808-3.* 
• Klán P.: Čísla. Vztahy, vhledy a věčné inspirace. 248 s., ISBN 978-80-200-2137-3. 
• Stewart I.: Matematika života. (Vyšlo ve spolupráci s MÚ AV ČR.) 392 s., ISBN 978-80-

200-2360-5. 
• Višňák J.: Kvantově chemické algoritmy pro kvantové počítače. 224 s., ISBN 978-80-200-

2358-2. 
 
Biologie, medicína, ekologie, geologie 
 
• Cílek V. – Žák K. – Majer M.: Český kras. (Vyšlo ve spolupráci s GLÚ AV ČR.) 276 s., 

ISBN 978-80-200-2381-0.* 
• Chládek S.: Rituální jeskyně starých Mayů. (Vyšlo ve spolupráci s GLÚ AV ČR.) 424 s., 

ISBN 978-80-200-2330-8.* 
• Chytrý M.: Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. (Vyšlo ve spolupráci 

s BÚ AV ČR.) 552 s., ISBN 978-80-200-2299-8. 
• Lhotský J.: Symbiotický vesmír. Biologický horizont událostí. 144 s., ISBN 978-80-200-

2342-1. 
• Mikuláš R. – Šubrtová D. – Schmelzová R.: Současná umělecká díla v krajině. (Vyšlo ve 

spolupráci s GLÚ AV ČR.) 268 s., ISBN 978-80-200-2275-2. 
• Nentwig W.: Nevítaní vetřelci. (Vyšlo ve spolupráci s BC AV ČR.) 248 s., ISBN 978-80-

200-2316-2.* 
• Novák V.: Brouci čeledi Potemníkovití. 412 s., ISBN 978-80-200-2338-4. * 
• Rendek J. – Liebscher P.: Rybníky České republiky. 584 s., ISBN 978-80-200-2368-1.* 
• Socha R.: Encyklopedie léčivých hub. 772 s., ISBN 978-80-200-2312-4.* 
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 
 
• Hlaváček P.(ed.): České vize Evropy? (Vyšlo ve spolupráci s FLÚ AV ČR.) 404 s., ISBN 

978-80-200-2361-2. 
• Myant M.: Vzestup a pád českého kapitalismu. 352 s., ISBN 978-80-200-2288-2. 
•  
Filozofie, sociologie, religionistika, psychologie 
 
• Babiak P. – Hare R. D.: Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce. 256 s., ISBN 978-

80-200-2366-7. 
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• Komenský J. A.: Opera omnia 19/II. (Vyšlo ve spolupráci s FLÚ AV ČR.) 364 s., ISBN 
978-80-200-2448-0.* 

• Liessmann K. P.: Chvála hranic.144 s., ISBN 978-80-200-2331-5. 
• Luhmann N.: Realita masmédií. 144 s., ISBN 978-80-200-2333-9.  
• Marvan T.: Realismus a relativismus. (Vyšlo ve spolupráci s FLÚ AV ČR.) 200 s., ISBN 

978-80-200-2377-3.* 
• Nešpor Z. R.: Dějiny české sociologie. (Vyšlo ve spolupráci se SOÚ AV ČR.) 668 s., ISBN 

978-80-200-2355-1. 
• Ostřanský B.: Atlas muslimských strašáků. (Vyšlo ve spolupráci s OÚ AV ČR.) 192 s., 

ISBN 978-80-200-2428-2. 
• Rukriglová D.: Moše Ben Maimon – Maimonides. 528 s., ISBN 978-80-200-2367-4. 
• Zahrádka P.: Spotřební kultura. 440 s., ISBN 978-80-200-2372-8.  
• Zimbardo P.: Luciferův efekt. 628 s., ISBN 978-80-200-2346-9. 
 
Historie, archeologie 
 
• Barnouw D.: Kdo udal Anne Frankovou? 220 s., ISBN 978-80-200-2370-4. 
• Bárta M. – Kovář M. (eds.): Civilizace a dějiny. (Vyšlo ve spolupráci s MÚA, ÚSD, GFÚ, 

GLÚ, HÚ, ARÚB AV ČR.) 560 s., ISBN 978-80-200-2301-8, 1. dotisk. 
• Bárta M. – Kovář M. (eds.): Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. (Vyšlo ve 

spolupráci s Českým egyptologickým ústavem UK.) 816 s., ISBN 978-80-200-2036-9, 5. 
dotisk. 

• Bártík F.: Vzpomínky chovance Jaroslava Vojtěcha a historie táborů nucené práce. 256 s., 
ISBN 978-80-200-2328-5. 

• Brouk B.: Na obranu individualismu. 568 s., ISBN 978-80-200-2393-3.* 
• Čornejová A.: Dovolená s poukazem: odborové rekreace v Československu 1948 – 1968. 

252 s., ISBN 978-80-200-2363-6.* 
• Dittmann R.: Knaanic language. Structure and Historical Background. (Vyšlo ve spolupráci 

s ÚJČ AV ČR.) 360 s., ISBN 978-80-200-2295-0.  
• Frick K. R. H.: Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských 

tajných společností do konce 18. století. 680 s., ISBN 978-80-200-2257-8. 
• Hájková D.: Emanuel Voska. (Vyšlo ve spolupráci  MÚA AV ČR.) 424 s., ISBN 978-80-

200-2422-0.* 
• Haumann H.: Herrmann Diamanski: Jak přežít katastrofu. 424 s., ISBN 978-80-200-2300-

1. 
• Hoffmannová J.: Václav Novotný. (Vyšlo ve spolupráci s MÚA a HÚ AV ČR.) 560 s., ISBN 

978-80-200-2341-4.* 
• Houda P., Intelektuální protest nebo masová zábava? 240 s., ISBN 978-80-200-2353-7.* 
• Jareš J. – Spurný M. – Volná K.: S minulostí zúčtujeme. 732 s., ISBN 978-80-200-2345-2. 

* 
• Kernerová Ch.: Všechna krása nebes. 172 s., ISBN 978-80-200-2063-5.* 
• Köperová C. R.: Mezi emigrací a koncentračním táborem. 264 s., ISBN 978-80-200-2343-

8.  
• Luffer J.: Katalog českých démonologických pověstí. (Vyšlo ve spolupráci s EÚ AV ČR.) 

240 s., ISBN 978-80-200-2383-4.*  
• Franc M. – Mádlová V.: The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures. (Vyšlo 

ve spolupráci s ARÚ, ASÚ, BC, GFÚ, GLÚ, HÚ, MÚA, ÚBO, ÚEB, ÚFA, ÚFCH JH, ÚFP, 
ÚOCHB, ÚPT, ÚT, ÚTIA AV ČR.) 460 s., ISBN 978-80-200-2340-7.  

• Makariusová M. (ed.): Biografický slovník českých zemí 17 (Fi-Fn). (Vydáno ve spolupráci 
s HÚ AV ČR.) 280 s., ISBN 978-80-200-2424-4.  

• Neitzel S. – Welzer H.: Vojáci. Protokoly o boji, zabíjení a umírání. 528 s., ISBN 978-80-
200-2334-6.  
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• Olšáková D.: Věda jde k lidu. (Vyšlo ve spolupráci s ÚSD a HÚ AV ČR.) 680 s., ISBN 978-
80-200-2318-6.* 

• Padevět J.: Průvodce protektorátní Prahou. 808 s., ISBN 978-80-200-2256-1, 3. a 4. 
dotisk. 

• Pešek J.: Setkávání s Klio. 888 s., ISBN 978-80-200-2397-1.* 
• Piorecká K. – Hrdina M.(eds.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. 

(Vyšlo ve spolupráci s ÚČL, FLÚ, ÚDU, EÚ AV ČR.) 336 s., ISBN 978-80-200-2344-5.* 
• Semotanová E.: Akademický atlas českých dějin. (Vyšlo ve spolupráci s HÚ AV ČR.) 590 

s., ISBN 978-80-200-2182-3.* 
• Svoboda J. A.: Předkové. Evoluce člověka. (Vyšlo ve spolupráci s ARÚB AV ČR.) 480 s., 

ISBN 978-80-200-2324-7.* 
• Trávníček J. – Šimeček Z.: Knihy kupovati..., 500 s., ISBN 978-80-200-2404-6.* 
• Vaško P.: Profesor Václav Vojtíšek. Archivářem od monarchie po socialismus. 272 s., 

ISBN 978-80-200-2362-9. 
• Vokáčová P.: Příběhy o hrdé pokoře. 964 s., ISBN 978-80-200-2364-3.* 
 
Hudba, divadlo, film 
 
• Ježková P.: Obležen národem dramatiků. 508 s., ISBN 978-80-200-2357-5.* 
• Kučera M.: Karel Berman. Kronika života operního pěvce.(Vyšlo ve spolupráci s MÚA 

a HÚ AV ČR.) 604 s., ISBN 978-80-200-2320-9.* 
 
Jazykověda a literární věda 
 
• Fialová A.: Poučeni z krizového vývoje. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 300 s., ISBN 

978-80-200-2386-5.* 
• Fialová A.: V souřadnicích mnohosti. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 860 s., ISBN 

978-80-200-2410-7.* 
• Homolková B., Amelung I.: Němčina pro samouky I. díl. 336 s., ISBN 978-80-200-1811-3.  

1. dotisk. 
• Janoušek P.: Ten, který byl. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL a HÚ AV ČR.) 564 s., ISBN 978-

80-200-2414-5.* 
• Kraus J.: Nový akademický slovník cizích slov. (Vyšlo ve spolupráci s ÚJČ AV ČR.) 880 

s., ISBN 978-80-200-1351-4.   
• Martínek J.: Martiniana. (Vyšlo ve spolupráci s FLÚ AV ČR.) 504 s., ISBN 978-80-200-

2380-3.* 
• Mejstřík V.: Slovník spisovné češtiny – studentské vydání. (Vyšlo ve spolupráci s ÚJČ AV 

ČR.) 648 s., ISBN 978-80-200-1446-7, dotisk. 
• Mejstřík V.: Slovník spisovné češtiny. (Vyšlo ve spolupráci s ÚJČ AV ČR.) 648 s., ISBN 

978-80-200-1347-7, dotisk. 
• Panhuis D.: Gramatika latiny. 284 s., ISBN 978-80-200-2335-3. 
• Papoušek V.: Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. 624 s., ISBN 978-80-200-2296-7.* 
• Piorecká K. – Piorecký K.: Praha avantgardní. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 568 s., 

ISBN 978-80-200-2442-8.* 
• Pořízková L.: Přátelský podvod. 276 s., ISBN 978-80-200-2398-8. 
• Pravdová M.: Akademická příručka českého jazyka. (Vyšlo ve spolupráci s ÚJČ AV ČR.) 

536 s., ISBN 978-80-200-2327-8.* + 1. dotisk 
• Pravdová M.: Jsme v češtině doma? (Vyšlo ve spolupráci s ÚJČ AV ČR.) 204 s., ISBN 

978-80-200-2146-5., 1. dotisk. 
• Přibáň M.: Česká literární nakladatelství 1949–1989. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 

640 s., ISBN 978-80-200-2407-7.* 
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Umění 
 
• Tippnerová A.: Permanentní avantgarda. 450 s., ISBN 978-80-200-2376-6.* 
 
Věda a společnost, publicistika 
 
• Čeřovský J.: Jak jsme zachraňovali svět. 564 s., ISBN 978-80-200-2412-1.  
• Jackobsová I.: Vlčí dítě. 312 s., ISBN 978-80-200-2339-1. 
• Kundra O.: Meda Mládková. 180 s., ISBN 978-80-200-2420-6. + 1. a 2. dotisk 
• Lefeuvre I.: Migrace 1982. 308 s., ISBN 978-80-200-2277-6. 
• Pacner K.: Lidé v mé paměti. 468 s., ISBN 978-80-200-2315-5. 
• Steinová D.: Co zbylo v paměti. 132 s., ISBN 978-80-200-2337-7. 
 
Krásná literatura 
 
• Čermák J.: Kalevala. 1136 s., ISBN 978-80-200-2291-2.* 
• Deml J.: Mystické překlady. 792 s., ISBN 978-80-200-2446-6.* 
• Esterházy P.: Opravené vydání. Příloha k Harmonii caelestis. 304 s., ISBN 978-80-200-

2385-8. 
• Hájek z Libočan, V., Linka J.: Kronika česká. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 1448 s., 

ISBN 978-80-200-2255-4. 1. dotisk.* 
• Kollár J., Putna M. C.: Slávy dcera. 388 s., ISBN 978-80-200-2359-9.  
• Kraus I.: Má žena a jiné živly.148 s., ISBN 978-80-200-2278-3, dotisk. 
• Kraus I.: Veřejný písař. 88 s., ISBN 978-80-200-2382-7. 
• Sterne L.: Život a názory blahorodého Tristrama Shandyho. 480 s., ISBN 978-80-200-

2352-0. 
 
Edice Věda kolem nás   
 
• Semotanová E.: Historická krajina Česka a co po ní zůstalo, 20 s., vydáno pro HÚ AV ČR 

+ 1. dotisk. 
• Peterka P.: Vláknové lasery, 20 s., vydáno pro ÚFE AV ČR 
• Klokočník J.: Družice a gravitační pole Země, 20 s., vydáno pro ASÚ AV ČR 
• Žďárský P.: Alois Musil, 20 s., vydáno pro OÚ AV ČR 
• Bendová M.: Eduard Hála, 16 s., vydáno pro ÚCHP AV ČR 
• Štefko M.: Diskriminace v zaměstnání a obrana proti ní, 20 s., vydáno pro ÚSP AV ČR 
• Bendová M.: Eduard Hála – english edition, 16 s., vydáno pro ÚCHP AV ČR 
• Hořejší V.: Jak (ne)funguje imunitní systém, 20 s., vydáno pro ÚMG AV ČR 
• Uhlíková K., Marešová J., Mezihoráková K.: Akademické soupisy uměleckých památek, 

20 s., vydáno pro ÚDU AV ČR 
•  Kaštánek F.: Biorafinace, 20 s., vydáno pro ÚCHP AV ČR 
•  Beránek O.: Oriental Institute, 20 s., vydáno pro OÚ AV ČR 
•  Ibrahim R., Plecháč P.: Báseň a počítač, 20 s., vydáno pro ÚČL AV ČR 
•  Kučera O.: Elektromagnetická pole živých buněk, 16 s., vydáno pro ÚFE AV ČR 
•  Řípa M.: Historie výzkumu řízené termojaderné fúze, 20 s., vydáno pro ÚFP AV ČR 
•  Bartáček J.: Akademie věd ČR pro mladou generaci, 20 s., vydáno pro KAV AV ČR 
•  Cílek V.: Nové počasí, 20 s., vydáno pro GLÚ AV ČR 
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Přehled použitých zkratek 
 
ARÚB   Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
ARÚ   Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 
ASÚ   Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 
BFÚ   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
BC   Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
BTÚ   Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
BÚ   Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
CVGZ   Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
EÚ   Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
FLÚ   Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
FZÚ   Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
FGÚ   Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
GFÚ   Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
GLÚ   Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 
HÚ   Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
KAV   Kancelář AV ČR 
KNAV  Knihovna AV ČR, v. v. i. 
MÚA   Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
MÚ   Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 
MBÚ   Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
NHÚ   Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
OÚ   Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 
PSÚ   Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 
SJP   Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR 
SLÚ   Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 
SOÚ   Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
SSČ   Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
TC   Technologické centrum AV ČR 
ÚIACH  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 
ÚACH   Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.  
ÚBO   Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 
ÚCHP   Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 
ÚDU   Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 
ÚEB   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚEM   Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 
ÚFE   Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 
ÚFCH JH  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 
ÚFA   Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
ÚFM   Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 
ÚFP   Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 
ÚGN  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.  
ÚI   Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
ÚJF   Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
ÚMCH  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
ÚMG   Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
ÚOCHB  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 
ÚČL   Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
ÚH   Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 
ÚJČ   Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 
ÚSD   Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 
ÚPT   Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
ÚSP   Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
ÚSMH  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 
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ÚTAM   Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚTIA   Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 
ÚT   Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚŽFG   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
 
ACPD  Akademické centrum předškolních dětí 
ADSN  Akademická dětská skupina Národní 
AV ČR  Akademie věd České republiky 
AR   Akademická rada AV ČR 
DR  Dozorčí rada SSČ 
PO  Právní odbor 
EÚ  Ekonomický úsek 
PÚ  Personální úsek 
ASO  Administrativně správní odbor 
ZSO  Zahraniční a správní odbor 
S EVR  Sekretariát Evropské výzkumné rady 
DAN  Divize Academia nakladatelství 
DVV  Divize vnějších vztahů 
OPG  Odbor projektů a grantů 
OPVM  Odbor popularizace vědy a marketingu 
OAT  Odbor audiovizuální techniky 
AB  Akademický bulletin 
DSMS  Divize správy majetku a služeb 
STO  Stavební odbor 
OBUZ  Odbor bytů a ubytovacích zařízení 
PRO  Provozní odbor 
OSM  Odbor správy majetku 
DIT  Divize informačních technologií 
OIS  Odbor informačních systémů 
OKIT  Odbor komunikačních a informačních technologií 
OSP  Oddělení servisu a podpory 
OSS  Oddělení správy sítí  
OSW  Oddělení správy webů 
OSI  Oddělení síťové infrastruktury 
DKHZ  Divize konferenčních a hotelových zařízení 
KCL  Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
ZHT  Zámecký hotel Třešť 
VL  Vila Lanna 
PM  Penzion Marna 
PS  Penzion Sedlec 
HM  Hotel Mazanka 
GSN  Gastronomické služby Národní 
 
BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CMS  Content Management Systém 
CRP  Centralizované rozvojové projekty 
ČSPÚ  Česká společnost pro údržbu 
ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 
ČSUIS  Centrální systém účetních informací státu 
ČVUT  České vysoké učení technické 
EIS  Ekonomické a informační systémy 
ELI  Extreme light infrastructure  
EPS  Elektronická požární signalizace 
ERC  European Research Council 
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ESF  European Science Foundation 
FF UK  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
MHMP  Magistrát hlavního města Praha 
HZS  Hasičský záchranný sbor 
MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
OV IV  Otevřená věda IV 
PČR  Parlament České republiky 
PKP  Pomocný konsolidační přehled 
ROP  Regionální operační program 
SAV  Slovenská akademie věd 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
SOCR  Svaz obchodu a cestovního ruchu 
THS  Technicko-hospodářská správa 
TVT  Týden vědy a techniky 
VVI  Veřejná výzkumná instituce 
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1. Právní subjektivita 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen „SSČ“) jako samostatný právní subjekt 
neziskového charakteru je pokračovatelem Střediska služeb AV ČR, které bylo zřízeno usnesením 
20. zasedání Výboru pro řízení pracovišť ČSAV ze dne 29.03.1991, a to s účinností od 
01.05.1991. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen 
„zákon o v. v. i.„) se SSČ s účinností od 01.01.2007 stalo veřejnou výzkumnou institucí zřízenou 
Akademií věd ČR. 
 

2. Předmět činnosti 
Předmět činnosti je upraven zřizovací listinou SSČ. V roce 2007 byla zřizovací listina doplněna 
dodatkem č. 1 ze dne 20.07.2007, kdy byl do majetku SSČ vložen Akademií věd ČR pozemek 
v katastrálním území Veveří a upraven rozsah činností. Zřizovací listina je součástí rejstříku v. v. i. 
vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Hlavní činnost 
Předmětem hlavní činnosti je zajišťování infrastruktury výzkumu pro Akademii věd České republiky 
a její pracoviště, zejména v oblastech elektronických komunikací, správy sítí a databank, 
zpracování dat a služeb databank, správy a rozvoje ekonomického informačního systému, rozvoje 
technického a programového vybavení výpočetní techniky, zpracování informací o vědě a 
výzkumu, zajišťování mezinárodní spolupráce, popularizace a propagace vědy, pořádání 
vědeckých konferencí, odborných kurzů a školení, provozování kulturně-vzdělávacích zařízení, 
vydávání a distribuce vědeckých a vědecko-populárních publikací pod zn. Academia, 
nakladatelství AV ČR, správy nemovitého majetku, provozování ubytovacích a stravovacích 
zařízení, právní podpory, patentových a licenčních služeb, investorsko-inženýrské a provozní 
činnosti a pořádání kulturních akcí. Svou činností SSČ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a 
vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi.  
 

Další a jiné činnosti  
Předmětem jiné činnosti je pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 
lektorské činnosti, poskytování kulturně-vzdělávacích služeb, pořádání výstav a obdobných akcí, 
provozování knihkupectví, internetových knihkupectví, antikvariátů a literárních kaváren, 
poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve svých zařízeních, pronájem a půjčování věcí 
movitých, nákup a prodej zboží, reklamní činnost a marketing, provozování nepravidelné osobní 
silniční motorové dopravy a zprostředkování obchodu a služeb pro subjekty mimo Akademii věd 
České republiky a její pracoviště. V rámci jiné činnosti SSČ dále zajišťuje správu a údržbu 
nemovitostí a správu bytů, bytových domů a ubytoven. Podmínky jiné činnosti určují příslušná 
podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti 
nesmí přesáhnout 40 % pracovní kapacity SSČ.  
 
SSČ neprovozuje žádnou další činnost dle zákona o v. v. i.  
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3. Statutární a řídící orgány  

Ředitel 
 
JUDr. Jiří Malý (jmenován do funkce ředitele v druhém funkčním období s účinností 
od 01.06.2012) 
 
Ředitel je statutárním orgánem pracoviště, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech věcech 
pracoviště, pokud nejsou svěřeny do působnosti Rady SSČ, dozorčí rady nebo příslušných orgánů 
AV ČR. 
 
Ředitele jmenuje zřizovatel na návrh Rady SSČ předložený na základě výběrového řízení. Délka 
funkčního období ředitele je 5 let. Tatáž osoba může zastávat funkci ředitele nejvýše 2 po sobě 
jdoucí funkční období. 

Dozorčí rada 
Dozorčí rada SSČ byla ustavena zřizovatelem a má 7 členů. 
 

Rada pracoviště 
Rada pracoviště byla zvolena shromážděním výzkumných pracovníků SSČ. Má 9 členů, z toho tři 
členy externí. 
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4. Organizační struktura 
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5. Účetnictví 
 
Účetnictví SSČ je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a Českými 
účetními standardy, v platném znění. 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především: 

- zásadu o oceňování majetku historickými cenami s výjimkou některých oblastí, 
jež jsou popsány níže,  

- zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti,  
- zásadu opatrnosti a  
- předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých, případně v tis. Kč. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka se sestavuje k 31.12.2014. 
 
Účetnictví jako celek je zpracováno v systému iFIS, část prvotních dokladů a jejich zaúčtování je 
zpracováváno v systému MS Navision (Divize Academia nakladatelství). Systém iFIS je 
aktualizován denní datovou dávkou ze systému MS Navision. 
 
Účetní záznamy jsou uchovávány ve fyzické i elektronické formě dle Spisového a skartačního řádu 
SSČ. 
 
Způsob úschovy účetních záznamů se řídí Spisovým a skartačním řádem SSČ. Elektronické 
úložiště účetních záznamů je na centrálním serveru a je pravidelně každý den zálohováno na 
fyzická média. Fyzické účetní záznamy jsou uchovávány v archivech SSČ na jednotlivých 
pracovištích, účetní výkazy, hlavní knihy a ceníky jsou uchovávány v sídle organizace.  
 
Ochrana elektronických záznamů je prováděna formou zabezpečeného přístupu na server. 
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Způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku 
 
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je vyšší než 40 tis. Kč u hmotného a 60 tis. Kč u nehmotného majetku v jednotlivém 
případě. 
 
Nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou zvýšenou o náklady související s jeho 
pořízením. 
Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou na základě znaleckého 
posudku. 
 

Odpisy jsou účtovány měsíčně jednou dvanáctinou stanovených ročních odpisů. Majetek se 
odepisuje od 1. dne následujícího měsíce po jeho zařazení do užívání. Rozhodujícím okamžikem 
pro uvedení majetku do užívání je vystavení protokolu o zařazení majetku do užívání či jiného 
dokladu, splňujícího náležitosti účetního dokladu. Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru. 

Odpisy jsou účtovány v souladu s § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb. na účet 551 souvztažně s účtem 
oprávek a zároveň je snižováno vlastní jmění na účtu 901 souvztažně s jinými výnosy na účtu 649, 
resp. v případě majetku pořízeného z vlastních prostředků souvztažně s účtem fondu reprodukce 
majetku 916. 

 
Sazby účetních odpisů jsou stanoveny takto: 
  
odpisová skupina   roční odpisová sazba   doba odpisování  
dle zákona č. 586/1992 Sb.    %    (v letech) 
 
1 20 5 
2 10 10 
3 5 20  
4,5,6 2 50  
 
výjimky: 
 
automobily 15 7 
zařízení pro celoakademické sítě 10 10 
dlouhodobý nehmotný majetek 15 7 
 
 
Daňově odepisuje SSČ pouze majetek pořízený prokazatelně z jiných než dotačních prostředků. 
 

Rezervy a opravné položky 
 
V roce 2014 nebyla tvořena rezerva na opravy hmotného majetku.  
 
Opravné položky jsou tvořeny v celkové částce 855 446,34 Kč za následujícími dlužníky: 
 
Dot Café,  s.r.o.     89 932,00 Kč  
Šabata a Šabata, s.r.o.  308 692,34 Kč 
MBM, s.r.o.      58 321,00 Kč 
Pavel Schieszl   242 329,00 Kč 
DION, s.r.o.      90 000,00 Kč 
Havelka      52 902,00 Kč 
Pepperl+Fuchs       3 525,00 Kč 
Infinitus        9 745,00 Kč 
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Zvláštní způsoby oceňování 
 
a) Finanční prostředky jsou oceňovány v nominální hodnotě. 
b) Zboží na skladě je oceňováno metodou průměrných cen. 
c) Dary a ostatní bezúplatně nabytý majetek je oceňován na základě znaleckého posudku 

v reprodukční pořizovací hodnotě. 
d) Vlastní výrobky na skladě v Divizi nakladatelství Academia (DAN) jsou oceňovány na základě 

operativní kalkulace, kdy jsou do skladové ceny zahrnuty všechny přímé a část nepřímých 
nákladů. 

e) SSČ oceňuje majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu – v průběhu roku 
aktuálním denním kurzem ČNB. 

f) SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31.12.2014.   
g) Kurzové zisky a ztráty z přepočtu účtových skupin 21, 22 a 26 se účtují podle povahy buď do 

nákladů, nebo do výnosů. Přepočty z účtu pohledávek a závazků na účty kurzových rozdílů 
aktivních a pasivních (386, 387). 

Drobný majetek 
SSČ jako v. v. i. již nově pořizovaný drobný dlouhodobý majetek do rozvahy neuvádí a vede jej 
pouze v podrozvahové evidenci a v agendě Majetek systému iFIS v rámci operativní evidence. 
V inventarizaci je drobný dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci na účtu 989 souvztažně se 
syntetickým účtem 99. 

 

Výsledek hospodaření 
 
Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 
 
Rada SSČ dne 26.05.2014 schválila rozdělení zisku za rok 2013 takto:  
 
Rezervní fond        80 248,71 Kč 
Sociální fond               200 000,00 Kč 
Fond reprodukce majetku  1 324 725,57 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření za rok 2014 
 
SSČ vytvořilo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 17 871 040,64 Kč. 
 
- za hlavní činnost      -4 337 559,44 Kč 
- za hospodářskou činnost    22 208 600,08 Kč 
 
Použití zisku bude schvalovat Rada pracoviště. 
 
 
 
Po rozvahovém dni nebyly zaznamenány žádné významné skutečnosti ovlivňující hospodaření 
SSČ v roce 2014. 
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6. Personální vztahy 
 
 
V roce 2014 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 281,6. Z toho byly prostřednictvím 
institucionálních prostředků pokryty náklady na 153,5 zaměstnance. 
 
Celkové hrubé mzdové náklady dosáhly 127 785 tis. Kč včetně nákladů dnů nemocenského 
pojištění (DNP), které činí 189 tis Kč, při průměrné mzdě 33 051 Kč. 
 

 

Stavy zaměstnanců - Průměrný přepočtený počet v roce 2014 
    
        

Organizační jednotka TH 
PRACOVNÍK 

PROVOZNÍ 
PRACOVNÍK Celkem 

47100000 - SSČ AV ČR, v.v.i. 175,0     106,6     281,6     
47102000 - Úsek ředitele 34,0                                -       34,0     
47103000 - Divize informačních technologií 33,5     - 33,5 
47104000 - Divize správy majetku a služeb 30,4     10,8 41,2 
47105000 - Divize konf. a  hot. zařízení (DKHZ) 18,8 57,1 75,9 
47106000 - Divize Academia nakladatelství (DAN) 23,2 38,7 61,9 
47107000 - Divize vnějších vztahů (DVV) 35,1 - 35,1 
 
 
 
  

Přehled osobních nákladů za rok 2014 
v tis. Kč – rozdíly v součtech jsou dané zaokrouhlením  

 hlavní činnost jiná činnost CELKEM 

A.III. 9   Mzdové náklady 99 157     28 628     127 785    
A.III.10. Zákonné sociální pojištění 31.653 9 627 41 279 
A.III.11. Ostatní sociální pojištění                -                      -                       -       
A.III.12. Zákonné sociální náklady         4 816             561          5 377     
A.III.13. Ostatní sociální náklady         -               -     - 
CELKEM 135 626 38 815                    174 442 
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7. Statutární, řídící a kontrolní orgány 

Zaměstnanci ve statutárních, řídících a kontrolních orgánech 
 
Jeden zaměstnanec SSČ je statutárním orgánem. Celkem 6 zaměstnanců je členem řídícího 
orgánu SSČ.  

 

Odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům  
 
V roce 2014 byly vyplaceny odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům v celkové výši 
157 tis. Kč. 
 
 

8. Komentář k jednotlivým položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Dlouhodobý majetek 
 
Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31.12.2014 

 

 Pořizovací 
ceny v tis. Kč  

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 75 212 
Software 68 917 
Ocenitelná práva            5 117    
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             626     
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                260     
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 291                       
  
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 707 591     
Pozemky 316 733     
Umělecká díla, předměty, sbírky 8 720 
Stavby       1 121 616     
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 201 246     
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 110    
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 175    
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 28 929    
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6     
  
Dlouhodobý finanční majetek celkem 5 600     
  
Dlouhodobý majetek celkem 1 349 596    
 
 
 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dosáhl výše 28 929 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné 
stavby, kde jsou největší položkou: 
- výstavba ubytovny v Krči ve výši 18 250 tis. Kč  
- zateplení obytného domu Patočkova 9 849 tis. Kč 
- odvlhčení objektu Marna 294 tis Kč 
- zateplení hotelu Mazanka 285 tis. Kč 
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Nedokončený nehmotný majetek dosáhl výše 291 tis. Kč. Je tvořen částkou 237 tis. Kč týkající se 
výroby dokumentárního filmu Pohyby a částkou 45 tis. Kč na nový e-shop Nakladatelství 
Academia.  
 
Dlouhodobý finanční majetek ve výši 5 600 tis. Kč je tvořen od roku 2009 podílem ve firmě BBM, 
spol. s r. o. ve výši 28% vlastního kapitálu. 

 

Zásoby 
Zásoby celkem 46 752 tis. Kč se především skládají: 
- ze zásob vlastních výrobků ve výši 29 624 tis. Kč, které jsou tvořeny výhradně knižními tituly 

vydanými DAN. Nedokončená výroba ve výši 6 084 tis. Kč. 
- ze zboží na skladě ve výši 9 338 tis. Kč jedná se o sklady prodejen DAN.  
- z materiálu na skladě ve výši 1 816 tis. Kč, zde jsou především sklady potravin v ubytovacích 

zařízeních.  

 

Pohledávky 
Celkové pohledávky k 31.12.2014 činily 35 955 tis. Kč.  
 
Struktura pohledávek v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Provozní zálohy                  7 828 
Divize nakladatelství Academia  9 711 
Dohadné položky            13 666 
Zálohy na daň z příjmů     176 
Jiné pohledávky služby – byty 4 547 
 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti, na které byly vytvořeny zákonné opravné položky, činí celkem 
316 tis Kč.   
Kladná hodnota ve výši 13 tis. Kč na řádku II.12 Rozvahy „Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem“ je tvořena:  
- zápornou hodnotou 262 tis. Kč, která je tvořena zůstatkem z dědického řízení; 
- kladnou hodnotou 275 tis. Kč, která je tvořena pohledávkou vystavenou na Akademii věd ČR 

za neuhrazený nájem a služby MUDr. Dančevové v objektu AV ČR Hybernská.    
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Závazky 
 
Celkové krátkodobé závazky k 31.12.2014 činily 58 875 tis. Kč. 
 
 
Struktura závazků v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Divize nakladatelství Academia     5 320 
Dodavatelé provozní       4 400 
Přijaté zálohy     11 912 
Dohadné položky    22 820 
Dotace – víceleté granty        592 
Zaměstnanci mzdy splatné v 1/15       7 597 
Sociální a zdravotní poj. Mzdy  1/15     4 383 
Zálohová daň       1 214 
 
V položce Dotace – víceleté granty se jedná o mimorozpočtové dotace z Evropské unie, 
strukturálních fondů a ministerstva školství, kde nejsou dotace poskytovány v souladu s účetním 
rokem SSČ nebo jsou poskytovány na více účetních období najednou. 
 
ERC  (Evropská výzkumná rada) 592 tis. Kč 
 
Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění činily 4 383 tis. Kč, přičemž se jedná o 
běžné závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2014 splatné k 08.01.2015: 
- závazky ze sociálního pojištění           3 059 tis. Kč, 
- závazky ze zdravotního pojištění          1 324 tis. Kč.  
 
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti je: 39 tis. Kč.  
 
Účetní jednotka nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.  

Zálohy 
SSČ neeviduje žádné dlouhodobé zálohy v roce 2014.  
 
Fondy 
 
Sociální fond (SF)     v tis. Kč 
Počáteční stav SF k 01.01.2014        2 189 
Změna SF v průběhu roku 2014                      94 
Konečný stav SF k 31.12.2014      2 293 
 
SSČ čerpalo sociální fond zejména na příspěvek na stravování, dárkové poukázky, příspěvky na 
penzijní připojištění a na setkání zaměstnanců. 
 
 
Rezervní fond 
Rada SSČ na svém zasedání dne 26.05.2014 schválila rozdělení zisku roku 2013 a přidělila do 
rezervního fondu částku 80 248,71 Kč. 
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Fond účelově určených prostředků 
 
Fond účelově určených prostředků byl v roce 2014 tvořen darem 100 000 Kč od firmy ROCHE 
s.r.o. a 150 000 Kč od firmy E.ON Česká republika, s.r.o.  na pořádání Slavnostního novoročního 
představení AV ČR konaného 15.1.2015. Dále byl tvořen částkou 170 411 Kč na projekt 
Management vědy, částkou 1 070 305 Kč na konání oslav 125. výročí ČAVU a převodem 5% 
neinvestičních dotačních prostředků v celkové částce 1 838 284 Kč a darem na knižní tituly 
v částce 50 tis. Kč. Celkem tedy 3 379 000 Kč. 
 
Fond účelově určených prostředků byl během roku 2014 čerpán v celkové výši 1 607 719 Kč a to 
následovně: 
 
- Projekt Viola - galerie             300 000 Kč 
- Čerpání tuzemských darů na knižní tituly     150 000 Kč 
- Čerpání zahraničních darů na knižní tituly         248 769 Kč 
- Čerpání na projekt EUCYS       689 220 Kč 
- Projekt Věda pro život              60 000 Kč 
- Projekt Týden vědy        159 730 Kč 
 
 
Fond reprodukce majetku 
V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, 
podle § 25 odst. 2 písm. a) a b) čerpalo SSČ fond reprodukce majetku na úhradu pořízení 
krátkodobého majetku a financování oprav a udržování v roce 2014 v celkové hodnotě 
17 920 tis. Kč.  
V roce 2014 byl fond tvořen zejména výnosem z prodeje nemovitostí v Heyrovského ul. v Hradci 
Králové v částce 14 429 tis. Kč. 
 
Dotace 

 
    v tis. Kč 

Provozní dotace (AV ČR) 201 937 

  podpora VO  52 109 

  dotace na činnost AV ČR 149 513 

 ost. projekty (EUCYS) 315 

Dohadná položka na nevydané publikace Academia 243 
Ostatní provozní dotace níže uvedené (poskytovatelem není AV ČR) 24 635 

 Projekt EUPRO II. 5 000 

  Projekt OPPA Mazánek 427  

 
Vydávání publikací v DAN 173 

 Zám.park Třešť 301 

 Zám.park Třešť II. 93 

 Zám.park Liblice II. 181 

  Projekt Otevřená věda III. 8 611 

  Projekt Euraxess T.O.P. II. 718 

 Projekt Otevřená věda IV. 7 422 

  Projekt N ADS Lvíček 1 128 

 Projekt Dubová alej Třešť                  216 

  Projekt Liblice – projekt  SOK 228 

Provozní dotace celkem (položka B.VII Výkazu zisku a ztrát) 226 787  

        

Investiční dotace celkem 40 102  
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V roce 2014 byl použit účet 388-dohadné položky aktivní pro časové rozlišení dotace udělované 
Ediční radou AV ČR. Časové rozlišení výnosů bylo provedeno s cílem dodržení § 3 zákona 
č. 563/1991 Sb. tak, aby související náklady a výnosy byly účtovány ve stejném období. 

9. Nájmy 
 
SSČ pronajímalo v roce 2014 nebytové prostory v celkové výměře 15 360 m2. 
 

10. Podrozvahové účty 
 
Na podrozvahových účtech eviduje SSČ (údaje v Kč): 
 
98901  Materiál pro sklad civilní obrany        32 595,06 
98902  Materiál pro sklad požární ochrany          8 342,68 
  
989400  Operativní evidence softwaru   3 392 909,34 
989410   Operativní evidence sociální fond        45 121,50 
989421      Operativní evidence – Praha  40 660 469,29 
989422      Operativní evidence – DAN    2 079 967,27 
989423      Operativní evidence – Liblice    8 828 237,09 
989424      Operativní evidence – Třešť    4 991 063,09 
 
Zůstatky byly ověřeny fyzickou inventarizací. 











  
 
 
 

Zpráva nezávislého auditora 
 

 
 
Společnost: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 
Sídlo: Národní 1009/3, Praha 1, 110 00 
Zřizovací listina: Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce vydaná Akademií věd české republiky  

dne 1. ledna 2007 podle §3 a §31 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích. 

Identifikační číslo: 60457856 
Rozvahový den: 31.12.2014 
Předmět činnosti: Zajišťování infrastruktury výzkumu pro Akademii věd České republiky a její pracoviště, 

zejména v oblastech elektronických komunikací, správy sítí a databank, zpracování dat a 
služeb databank, správy a rozvoje ekonomického informačního systému, rozvoje 
technického a programového vybavení výpočetní techniky, zpracování informací o vědě a 
výzkumu, zajišťování mezinárodní spolupráce, popularizace a propagace vědy, pořádání 
vědeckých konferencí, odborných kurzů a školení, provozování kulturně-vzdělávacích 
zařízení, vydávání a distribuce vědeckých a vědecko-populárních publikací pod zn. 
Academia, nakladatelství AV ČR, správy nemovitého majetku, provozování ubytovacích a 
stravovacích zařízení, právní podpory, patentových a licenčních služeb, investorsko-
inženýrské a provozní činnosti a pořádání kulturních akcí. 

 
 
Zpráva o ověření výroční zprávy 
 
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za 
správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného 
ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 
 
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal 
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme 
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. 
 
 
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti k rozvahovému dni ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 
 
 
 
INTEREXPERT neziskový sektor s.r.o. 
Mikulandská 2, 110 00 Praha 1 
Oprávnění KAČR 511 
 
Ing. Karolina Neuvirtová, jednatel a auditor 
Oprávnění KAČR 2176 
 
Datum: 08-06-2015 
Podpis auditora: 
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