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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 
IČO:  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 výkonné orgány 

Dozorčí rada 
 
Dozorčí rada SSČ má sedm členů. Složení Dozorčí rady (dále jen „DR“) se v průběhu roku 
2018 měnilo, ke dni 30. 6. 2018 rezignoval prof. Ing. Jan Flusser z pozice člena DR.  
Zřizovatel v souladu s ust. § 15 písm. i) zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval novým členem DR Ing. Júlia Štullera, 
CSc., na funkční období 5. 9. 2018 – 4. 9. 2023.  

předsedkyně:  Ing. Petra Broskevičová (SOÚ) 
místopředseda: JUDr. Jiří Malý (SSČ)    
členové:   Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)  
   Ing. Marta Arazimová  (ÚFA)   
   prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA)  do 30. 06. 2018 
   prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA) 
   prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL) 
   Ing. Július Štuller, CSc. (ÚI)   od 05. 09. 2018 
 
tajemnice:  JUDr. Marie Lutovská (SSČ)   do 30. 09. 2018 
   Martina Jeleňáková (SSČ)   od 01. 10. 2018 
 
Informace o činnosti: 
 
Řádné zasedání DR se v roce 2018 konalo celkem čtyřikrát, a to 29. 1. 2018, 15. 5. 2018, 
13. 7. 2018 a 9. 11. 2018. DR 11 krát rozhodovala formou hlasování per rollam. Řádných 
zasedání DR se pravidelně účastnili Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel SSČ, a Ing. Pavel 
Formáček, ředitel Divize správy majetku a služeb, příležitostně se účastnila Ing. Zdeňka 
Grufíková, finanční ředitelka.  

DR vykonává dohled nad nakládáním s majetkem a hospodařením SSČ, vyjadřuje se 
k návrhům změn zřizovací listiny SSČ, k návrhu rozpočtu a výroční zprávy a k dalším věcem, 
které jí předloží ředitel SSČ nebo zřizovatel. Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, v platném znění, umožňuje členům DR nahlížet do účetních dokladů a dalších 
dokumentů pracoviště, vyžadovat si vysvětlení a zjišťovat skutečný stav. Před vydáním 
rozhodnutí, popř. stanoviska, se členové DR aktivně účastnili projednávání předkládaných 
návrhů, tj. vyžadovali jejich doplnění a upřesnění tak, aby zjistili skutečný stav 
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projednávaných věcí a aby rozhodnutí DR, popř. stanovisko, bylo v souladu s požadavkem 
řádného využívání majetku SSČ, především k realizaci hlavní činnosti.  

V rámci dohledu nad nakládáním s majetkem vydává DR předchozí souhlas k právním 
jednáním, a to v souladu s ust. § 19 odst. 1 písm. b) bod 1.–7. zák. č. 341/2005 Sb., 
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, kterými veřejná výzkumná instituce 
zejména nabývala nebo zcizovala majetek, zřizovala věcná práva, sjednávala nebo měnila 
nájemní smlouvy.                                                                                                                                                 

Dozorčí rada udělila v roce 2018 předchozí souhlas k těmto právním jednáním: 

 K uzavření, změně nebo ukončení osmi smluv o nájmu garážových stání, která má SSČ 
ve vlastnictví. 

 K uzavření nebo změně 199 smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve vlastnictví. 

 K uzavření nové nájemní smlouvy mezi pronajímatelem ÚČL a nájemcem SSČ o užívání 
nebytových prostor v budově č. p. 1420, která je součástí pozemku p. č. 1525, to vše 
v  k. ú. Nové Město, na adrese Na Florenci 1420/3, Praha 1, pro knihkupectví Academia 
Florenc s účinností od 1. 4. 2018. 

 K uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k ustájení koní o podlahové ploše 618 
m2 v části objektu č. p. 65 a části st. p. č. 7 o výměře 4900 m2 na dobu neurčitou od 1. 3. 
2018 s možností ukončit nájem výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 
tříměsíční a  začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

 K uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi 
pronajímatelem SSČ a nájemcem Mateřskou školou Akademie věd ČR, s. r. o., IČO: 
24807451, se sídlem náměstí Prezidenta Masaryka 106, PSČ 148 00, Praha 4 – 
Kunratice. 

 K uzavření nové Smlouvy o nájmu prostor mezi ÚTIA jako pronajímatelem a SSČ jako 
nájemcem za podmínek dohodnutých v Smlouvě o nájmu. 

 K uzavření nájemních smluv pro zajištění ubytování zaměstnanců a jiných osob nájemců 
určených nájemcem v nemovitostech ve vlastnictví SSČ jako pronajímatelem, a to v 
budově č. p. 998, která je součástí pozemku p. č. 390/53 zapsaného na LV č. 1669, k. ú. 
Libuš, obec Praha; a v budově č. p. 1056, která je součástí  pozemku p. č. 3033/5 
zapsaného na LV č. 8430, k. ú. Krč, a pozemku p. č. 390/89 zapsaného na LV č. 1669, k. 
ú. Libuš, obec Praha, vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha. Předmětem nájmu je přenechání ubytovacích jednotek v ubytovně U1 
(č. p. 998) a ubytovně U2 (č. p. 1056) do dočasného užívání (BTÚ, FGÚ, MBÚ, ÚEB, 
ÚEM, ÚMG, ÚŽFG). 

 K uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě mezi SSČ jako nájemcem a ÚI jako 
pronajímatelem o nájmu nebytových prostor v budově na adrese Pod Vodárenskou věží 
27/12, Praha 8, pro zřízení nových oddělení pro dětskou skupinu. 

 K udělení souhlasu s umístěním stavby na pozemku parc. č. 742 a udělení souhlasu 
s napojením kanalizace novostavby do ČOV na parc. č. 741/9, k. ú. Bohnice, obec Praha, 
pro Ing. arch. Veroniku Sýkorovou. 

 K uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 741/7 a parc. č. 741/9, k. ú. Bohnice, obec Praha, s 
Ing. arch. Veronikou Sýkorovou. 

 K uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemena služebnosti inženýrské sítě, spočívající 
ve zřízení a provozování stavby veřejné dešťové kanalizace, k části pozemku ve 
vlastnictví SSČ parc. č. 2721, k. ú. Třešť, obec Třešť; zapsaného na LV 1756 v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava; 
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za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč pro oprávněného – Město Třešť, Revoluční 20/1, 
589 01 Třešť, IČO 00286753. 

 K uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi 
pronajímatelem SSČ a nájemcem Mateřskou školou Akademie věd ČR, s. r. o., se sídlem 
náměstí Prezidenta Masaryka 106, PSČ 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 24807451, 
kterým se prodlužuje doba nájmu o dva měsíce, ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 K uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor v budově Hybernská č. p. 1000, která je 
součástí pozemku p. č. 513 zapsaného na LV č. 434 pro k. ú. Nové Město, obec Praha, 
vedeného u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na adrese Hybernská 1000/8, 
Praha 1 mezi OÚ, PSÚ, ÚSD jako pronajímateli na straně jedné a SSČ jako nájemcem 
na straně druhé. Pronajímatelé přenechávají nájemci do užívání část prostor v 5. NP o 
výměře 410 m2 na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2018 s dvouměsíční výpovědní 
lhůtou z důvodů taxativně uvedených v nájemní smlouvě nebo s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou kterékoli smluvní strany bez uvedení důvodu. 

 K uzavření nájemní smlouvy o užívání části pozemku parc. č. 747 o výměře 210 m2, v k. 
ú. Bohnice, obec Praha, za účelem rekreačně-užitkové zahrádky, s paní Anastasiyí 
Semyakinou, od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou tak, aby 
nájem skončil ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku. 

 K uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům 
ve vlastnictví SSČ parc. č. 1/1, 2, 114/3, 1064/5, 1126/5, 1126/6, 1126/7 a parc. č. st. 7, 
k. ú. Liblice, obec Liblice, zapsaným na LV č. 177 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro 
oprávněného Obec Byšice, Tyršovo nám. 153, 277 32 Byšice, IČO 00236756. 

 K prodeji pozemků ve vlastnictví SSČ, a to: pozemku st. parc. č. 1943 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 481 m2, pozemku parc. č. 200/22 – ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 113 m2, pozemku parc. č. 200/24 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 421 m2; 
vše zapsáno na LV č. 8349 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, kupujícímu Univerzitě 
Karlově, Ovocný trh 560/5, Praha 1, IČO 00216208. 

 K uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 015-N/14 uzavřené dne 14. 10. 2014 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2015. Dodatkem č. 2 se rozšiřuje podlahová plocha 
skladových prostor o 158 m2 na celkových 702 m2 skladových prostor na pozemku p. č. 
3033/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova bez č. p. (jiná stavba – 
plechový sklad) v k. ú. Krč, obec Praha, zapsaném na LV č. 8430, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ve vlastnictví 
SSČ. 

 K uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 010-N/15 uzavřené s nájemcem 
QUICKSOURCE, spol. s. r. o., dne 30. 6. 2015. Dodatkem č. 1 se rozšiřuje podlahová 
plocha pronajatých prostor o 28,40 m2 na celkových 97 m2 pronajatých prostor 
v 5. nadzemním podlaží budovy čp. 792, která je součástí pozemku parc. č. 2064 – 
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 184 pro k. ú. Nové Město, vedeného 
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na adrese 
Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 40. 

 K uzavření Smlouvy o nájmu prostor vzdělávacího zařízení v budově č. p. 1056, ubytovna 
U2, která je součástí pozemků p. č. 3035/74 a p. č. 3033/4 zapsaných na LV č. 8430 pro 
k. ú. Krč a pozemku p. č. 390/21 zapsaného na LV č. 1669 pro k. ú. Libuš, obec Praha, 
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 
Areál Akademie věd ČR je na adrese, Vídeňská 1083, Praha 4. Nájemcem je Mateřská 
škola Akademie věd ČR, s. r. o., IČO 248 07 451, nájem se sjednává na dobu určitou do 
31. 8. 2019. 
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 K uzavření Smlouvy o využití prostoru kolektoru č. 301-X/18 mezi Kolektory Praha, a.s., 
IČO 26714124, jako správcem a SSČ jako uživatelem, jejímž předmětem je využití 
(užívání) prostoru kolektorů provozní oblasti Centrum uživatelem pro uložení sítě 
optických kabelů (dále také jen „inženýrská síť“). Užívání se sjednává na dobu neurčitou. 

 K uzavření nájemní smlouvy mezi SSČ jako pronajímatelem na straně jedné a SOÚ jako 
nájemcem na straně druhé o pronájmu nebytového prostoru v budově Linhartská čp. 135, 
která je součástí pozemku parc. č. 101, zapsaného na LV č. 133 pro k.ú. Staré Město, 
obec Praha, vedeného u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na adrese 
Linhartská 135/4, Praha 1. Pronajímatel přenechává nájemci volný nebytový prostor o 
výměře 64,95 m2 do užívání na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Smlouvu lze po dohodě smluvních stran prodloužit. 

 K uzavření Smlouvy o pronájmu malé tělocvičny na Střeleckém ostrově, Praha 1, mezi 
Sportovním klubem Start Praha z. s., Střelecký ostrov 336, Praha 1, IČO 00537381 jako 
pronajímatelem a SSČ jako nájemcem. Pronájem se sjednává na dobu určitou od 
14. 11. 2018 do 24. 4. 2019. 

 K umístění stavby nové hlavní budovy ÚFP na části pozemku p. č.4054/14, ostatní plocha, 
o výměře cca 512 m2 k. ú. Libeň, obec Praha, zapsaného na LV č. 13 v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha, dle katastrálního situačního výkresu C4, zpracovaného DES Praha, s. r. o., 
Terronská 880/58, Praha 6, číslo zakázky 4582017. 

 K záměru prodeje části pozemku p. č.4054/14 o výměře cca 512 m2 k. ú. Libeň, obec 
Praha, zapsaného na LV č. 13 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dle katastrálního situačního výkresu 
C4, zpracovaného DES Praha, s. r. o., Terronská 880/58, Praha 6, číslo zakázky 4582017, 
ÚFP, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku. 

 Ke vstupu SSČ do společnosti PASNET, kde nahradí stávajícího účastníka Akademii věd 
České republiky. 

Další činnost DR byla zaměřena na dohled nad hospodařením SSČ: 

 DR projednala návrh rozpočtu SSČ pro rok 2018 bez připomínek. 

 DR schválila záměr jednat o prodeji pozemků ve vlastnictví SSČ uvedených níže 
a majetkoprávním vypořádání silničního tělesa místní komunikace III. třídy: 

 parc. č. 1333/60, 3788/4, 3788/5, 3788/6, 3788/8 a částí parc. č. 1266/7, 1333/54, 
1333/55 a 3788/2 v k. ú. Libeň, obec Praha, jejichž součástí je stavba pozemní 
komunikace, kupujícímu hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, 
Mariánské nám. 2, Praha 1 za kupní cenu ve výši dle aktualizovaného znaleckého 
posudku; 

 parc. č. 1333/42, 1333/41 a části 1266/7, k. ú. Libeň, obec Praha, jejichž součástí je 
stavba pozemní komunikace, kupujícímu SVJ Wichterlova 2310, 2311, 2312, Praha 8, 
Wichterlova 2311/4, IČ 27657591, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku; 

 parc. č. 1332/69 a části parc. č. 1333/54 a 1333/50, k. ú. Libeň, obec Praha, kupujícímu 
SVJ pro dům č. 2365, ulice Nad Okrouhlíkem, Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2365/17, IČ 
27860507, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku; 

 části parc. č. 3788/2, k. ú. Libeň, obec Praha, kupujícímu ÚTIA, Praha 8, Dolejškova 5, 
IČ 61388998, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku. 

 DR souhlasila s navrženým postupem výběru auditorské firmy pro provedení finančního 
auditu za roky 2018 a 2019 a na základě výběrového řízení za auditora určila 
auditorskou firmu DILIGENS, s. r. o., IČO 63674963. 
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 DR projednala a schválila Zprávu o činnosti DR za rok 2017. 

 DR projednala návrh Výroční zprávy SSČ AV ČR za rok 2017 bez připomínek. 

 DR vzala na vědomí Přehled návrhů žádostí o dotace na stavební akce v roce 2019. 

 DR provedla hodnocení manažerských schopností ředitelů SSČ za rok 2017. 

 DR projednala návrhy a připomínky členů DR a Správního odboru KAV k Jednacímu 
řádu DR SSČ, který byl schválen AR AV ČR dne 18. 6. 2008. Po schválení AR AV ČR 
nahradí dosud platný Jednací řád DR SSČ.  

 DR vzala na vědomí informace o majetkové účasti SSČ ve společnosti BBM, spol. s r. 
o., v letech 2009–2017. 

Z jednání DR jsou pořizovány zápisy, o projednání a rozhodnutí věcí formou hlasování per 
rollam jsou sepisovány záznamy. 

 

Rada pracoviště:  
 
Složení Rady SSČ 
 
předseda:   Bc. Jiří Padevět (SSČ) 
místopředsedkyně:  Mgr. Václava Šťastná (SSČ) 
členové:   Ing. Zuzana Berková, MBA (SSČ) 

Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 

tajemnice:  JUDr. Jitka Malá (SSČ)    do 23. 09. 2018 
   Ing. Lidmila Sochůrková (SSČ)  od 24. 09. 2018 
 
 
Informace o činnosti Rady SSČ: 
 
V průběhu roku 2018 se Rada SSČ sešla na třech řádných zasedáních. Hlasování formou 
per rollam se v roce 2018 uskutečnilo dne 22. 5. 2018, a to ve věci nového Volebního řádu 
Rady SSČ, který byl schválen. Předsedou volební komise byl Bc. Jiří Padevět. 
 
Na 45. zasedání dne 8. 2. 2018 Rada SSČ: 

 projednala a schválila rozpočet na rok 2018, 
 projednala a schválila změnu Pracovního řádu, 
 projednala a schválila změnu Mzdového řádu, 
 přijala informaci o přípravě projektu na dodavatele centrálního ekonomického 

informačního systému, 
 přijala informaci o TTO Krč, 
 přijala informaci o vyhodnocení Programu výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti za 

léta 2016–2017. 
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Na 46. zasedání dne 29. 5. 2018 Rada SSČ: 

 přijala informaci o konání Shromáždění výzkumných pracovníků dne 23. 5. 2018, na 
kterém byli v rámci doplňovacích voleb zvoleni dva noví členové Rady SSČ, jimiž jsou Ing. 
Jindřich Sojka – interní člen a Ing. Leoš Horníček, Ph.D. – externí člen, 

 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření SSČ AV ČR, v. v. i., za rok 
2017, 

 projednala a schválila Účetní závěrku za r. 2017, 
 projednala a schválila Usnesení o rozdělení zisku Střediska společných činností 

AV ČR, v. v. i., za rok 2017, 
 projednala a schválila rozpočet Sociálního fondu, 
 projednala a schválila Střednědobý výhled hospodaření SSČ pro roky 2019–2020 
 projednala a schválila nové znění Organizačního řádu, 
 projednala a schválila nové znění Mzdového řádu, 
 přijala informaci o novém znění Volebního řádu, který byl schválen per rollam dne 

22. 5. 2018, 
 přijala informaci, že funkci tajemnice Rady SSČ od příštího zasedání přebírá Ing. Lidmila 

Sochůrková. 
 
Na 47. zasedání dne 24. 9. 2018 Rada SSČ: 

 projednala a schválila nové znění Organizačního řádu, 
 přijala informaci o projektech financovaných z mimoakademických zdrojů, 
 přijala informaci o stanovisku MŠMT k výzkumné činnosti SSČ, 
 projednala plán uzavírky Zámeckého hotelu Třešť, 
 přijala informaci o financování programu EURAXESS. 
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Ředitel 
 
Ředitel SSČ rozhodoval o záležitostech plynoucích z každodenní činnosti pracoviště 
a realizoval úkoly a povinnosti na základě Koncepce SSČ pro roky 2017–2019, Strategie 
AV21 a další úkoly podle pokynů zřizovatele. V rámci koordinace jednotlivých útvarů 
uspořádal a řídil 12 porad vedení instituce. Pravidelně se účastnil jednání nejvyšších orgánů 
AV ČR i SSČ, tj. AR AV ČR, DR SSČ a Rady SSČ. Pravidelně se setkával na koordinačních 
poradách s ředitelem KAV a účastnil se jednání areálových rad v Krči, v Lysolajích a na 
Mazance. 

Ze všech těchto jednání vyplývaly další úkoly a požadavky, na které ředitel SSČ reagoval 
a jejichž plnění řídil. Podle aktuální potřeby se zúčastňoval porad jednotlivých divizí a 
svolával porady k aktuálním otázkám týkajícím se činnosti pracoviště. Ředitel SSČ předkládal 
Dozorčí radě, Radě pracoviště a Majetkové komisi AV ČR k projednání navržené smlouvy, 
které vyžadují předchozí souhlas těchto orgánů, a další významné dokumenty.  

V zájmu zlepšení komunikace a spolupráce s ostatními pracovišti AV ČR zavedl ředitel SSČ 
novou marketingovou strategii SSČ, která více zdůrazňuje konkrétní služby a posiluje 
sounáležitost SSČ s AV ČR. Ředitel SSČ pokračoval v osobních návštěvách ředitelů 
ostatních pracovišť AV ČR s cílem seznámit je s činností SSČ a dohodnout nové formy 
spolupráce. 

Ředitel koordinoval veškeré aktivity v návaznosti na program Strategie AV21, jehož součástí 
jsou i některé činnosti a aktivity SSČ. Ředitel organizoval pravidelná setkání k ekonomickým 
rozborům provozu a údržby konferenčních center, řídil činnosti směřující k ukončení provozu 
ZHT před zahájením jeho rozsáhlé rekonstrukce, pravidelně navštěvoval dislokovaná 
pracoviště v rámci zavedených kontrolních dní.  

Ředitel SSČ zavedl v organizaci Compliance management systém, jehož cílem je prevence 
proti protiprávním jevům, nezákonnému či nežádoucímu jednání zaměstnanců, včetně 
výskytu korupčního jednání, a snížení rizika vzniku trestní odpovědnosti SSČ, poškození 
dobrého jména SSČ, uložení sankcí ze strany příslušných státních orgánů a vzniku škody 
nebo jiné újmy. 
 
Ředitel SSČ v rámci posílení komunikace se zaměstnanci a s cílem získat zpětnou vazbu 
uspořádal anketu spokojenosti zaměstnanců, které se zúčastnilo 146 pracovníků SSČ.  

V prosinci se uskutečnilo setkání managementu SSČ ve vile Lanna, kde ředitel shrnul 
dosažené výsledky v roce 2018 a seznámil přítomné vedoucí pracovníky s cíli SSČ pro rok 
2019. V následné diskusi byly projednány zejména výsledky ankety spokojenosti 
zaměstnanců a otázky pracovněprávního charakteru. 

V červnu se konalo pravidelné setkání pro všechny zaměstnance SSČ, tentokrát 
v konferenčním centru Liblice, kde ředitel vyhodnotil výsledky minulého období a zdůraznil 
základní cíle organizace pro další období, poděkoval všem zaměstnancům za odpovědnou 
a náročnou práci a ocenil vybrané zaměstnance za jejich přínos pro SSČ. 

Ředitel pracoviště v roce 2018 vydal deset příkazů ředitele a nový Pracovní řád.  
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III. Organizační struktura 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v organizační struktuře SSČ AV ČR 

V průběhu roku 2018 se v oblasti organizace a řízení uskutečnila níže uvedená opatření. 

Organizační změny k 04/2018 (ve znění Organizačního řádu č. III/Ř/2018): 

 V Ekonomickém úseku byl zrušen Finanční odbor a nahrazen Finanční účtárnou.  

 V důsledku této restrukturalizace došlo i ke zrušení pozice Vedoucí finančního odboru 
a dvou pozic Finanční účetní. Zároveň se zřídila nová pracovní pozice Hlavní účetní. 

 V DAN se transformovalo sedm pracovních pozic s dosavadním označením „Knihkupec“ 
na pozice „Knihkupec specialista“. 

Organizační změny k 06/2018 (ve znění Organizačního řádu č. IV/Ř/2018): 

 V přímé působnosti ředitele SSČ byl vytvořen nový Útvar vnitroakademické spolupráce 
(ÚVS), který zejména koordinuje spolupráci SSČ s KAV podle pokynů ředitele SSČ; jedná 
se členy AR AV ČR i se zástupci pracovišť na všech úrovních o otázkách směřujících ke 
zlepšení komunikace a činnosti SSČ ve vztahu k vedení AV ČR a jejím pracovištím, popř. 
jinak rozvíjí nové možnosti vnitroakademické spolupráce. 

 Do ÚVS byl nově zařazen Sekretariát sdružení moravských pracovišť (SSMP) 
z původního zařazení v DAN. 

 V DVV došlo ke změně názvu dosavadního Odboru projektů, grantů a medializace 
(OPGM) na Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ). 

 V Ekonomickém úseku byla v Oddělení controllingu a rozpočtů zrušena pozice „Ekonom“, 
kterou nově nahradila pozice „Ekonom specialista“. 
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 Ve Finanční účtárně byla zrušena pracovní pozice „Hlavní účetní“ a vznikla nová pozice 
„Vedoucí finanční účtárny“ a dvě pozice „Finanční účetní“. 

 V Divizi vnějších vztahů se v Oddělení finanční podpory zrušila pozice „Specialista 
projektů I“, jež byla nově zařazena do Úseku ředitele DVV. 

 V Divizi informačních technologií došlo v Úseku ředitele ke zrušení pozice „Koordinátor“. 

Organizační změny k 11/2018 (ve znění Organizačního řádu č. VI/Ř/2018): 

 V souvislosti se zavedením Compliance management systému byl vytvořen nový poradní 
orgán ředitele SSČ – Etická komise. 

 Současně byla v Útvaru kontroly a řízení rizik rozšířena kompetence Manažera kontroly 
a řízení rizik, a to o roli Compliance pověřence. Ten v rámci Compliance management 
systému vyhledává a určuje riziková místa, postupy a činnosti, analyzuje rizikovost 
postupů, činností a pracovních pozic, při kterých může vzhledem k jejich charakteru a 
náplni práce docházet ke spáchání trestného činu nebo korupčnímu či neetickému 
jednání. Doporučuje vedení SSČ vhodná opatření k minimalizaci rizik. 

 K 1. 11. 2018 byl z důvodu plánované rekonstrukce objektu přerušen konferenční 
a hotelový provoz Zámeckého hotelu Třešť – konferenční centrum. 

Organizační změny k 31. 12. 2018: 

 Došlo k celkovému uzavření Zámeckého hotelu Třešť – konferenční centrum a 
k rozvázání pracovních poměrů z důvodu organizační změny téměř se všemi zaměstnanci 
vykonávajícími práci v tomto zařízení (čtyři zaměstnanci byli nově zařazeni do DSMS.). 
O hromadné propouštění se ve smyslu ustanovení § 62 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nejednalo. Zaměstnancům, se kterými byl 
rozvázán pracovní poměr, bylo vyplaceno odstupné v souladu s ustanovením § 67 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 V Divizi správy majetku a služeb bylo v Oddělení správy nemovitostí (Referát správy 
areálu Husova – Jilská) zrušeno jedno pracovní místo „Údržbář I“. 
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IV. Hodnocení hlavní činnosti 

Koncepce 
 
SSČ zajišťovalo v uplynulém období infrastrukturu výzkumu a vývoje pro AV ČR a její 
pracoviště, její rozvoj a provoz na základě stanovených cílů plynoucích z Koncepce činností 
pro roky 2017–2019. Konkrétní informace k dílčím aktivitám a výsledkům v hlavní činnosti 
jsou uvedeny u konkrétních útvarů v jednotlivých kapitolách této zprávy. 
 
SSČ v roce 2018 změnilo marketingovou politiku vůči pracovištím AV ČR a více akcentovalo 
konkrétní služby, změnilo webové stránky a usilovalo o efektivní zvýšení poptávky po 
službách SSČ ze strany pracovišť AV ČR. SSČ plnilo hlavní cíle své Koncepce, totiž vytvořit 
komunikační systém propagace služeb SSČ směrem k pracovištím AV ČR, vytvořit a rozvíjet 
funkční síť kontaktních osob na pracovištích AV ČR, lépe koordinovat komunikaci 
jednotlivých organizačních jednotek KAV a divizí SSČ s cílem dosáhnout efektivní 
spolupráce, kontinuálně zvyšovat kvalitu služeb a realizovat a rozvíjet vzdělávací programy 
pro zaměstnance všech úrovní pracovišť. 
 
Rok 2018 probíhal ve znamení kompletně nového systému dotačního financování ze strany 
AV ČR systémem výzev, žádostí a následného vyúčtování. Z toho důvodu bylo nutné 
v průběhu roku věnovat více úsilí přípravě příslušných dokumentů a optimalizaci cash flow 
s ohledem na pozdější vyplácení přidělených prostředků. 
 
Z důvodu končící účinnosti stávajících smluv zahájilo v roce 2018 SSČ přípravu na výběrové 
řízení nového ekonomického informačního systému. Cílem bude maximálně sjednotit 
nejrůznější elektronické systémy využívané v organizaci a zefektivnit zejména schvalovací 
procesy. 
 
SSČ v průběhu roku postupně přešlo na nejmodernější platformu Microsoft Office 365, která 
přinesla nové možnosti sdílení dokumentů, informací a nové způsoby spolupráce, např. v MS 
Teams. Integrace MSO 365 do procesů SSČ bude pokračovat i v následujícím období. 
 
K zajištění dostatečného cash-flow a úspoře dotačních prostředků využívalo SSČ, v souladu 
se zřizovací listinou, ve volné kapacitě jinou činnost a poskytovalo některé služby subjektům 
mimo pracoviště AV ČR. 
 
V rámci personální politiky se rozvinul systém Development center (DC), která umožní 
organizaci lépe směřovat vzdělávání a rozvoj konkrétních klíčových zaměstnanců. 
 
SSČ pokračovalo v realizaci aukcí energií na komoditní burze pro 50 pracovišť AV ČR.  
 
Ve třech předškolních zařízeních poskytovalo SSČ vzdělávání pro děti zaměstnanců 
pracovišť AV ČR. 
 
Činnost Centra transferu technologií (CeTTAV) byla úspěšně realizována prostřednictvím 
Strategie AV21. V rámci OP VVV MŠMT se pokračovalo v realizaci projektu Academic TTO, 
jehož partnery projektu je 16 vědeckých pracovišť AV ČR. CeTTAV svými aktivitami, 
financovanými z prostředků AV ČR, zabezpečovalo podporu KAV (v rámci Rady pro 
spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou nebo Rady pro využívání duševního 
vlastnictví) a zajišťovalo odborná školení pro pracovníky pracovišť AV ČR. 
 
Velké úsilí věnovalo SSČ implementaci všech potřebných kroků v rámci GDPR. Zároveň 
poskytovalo v této oblasti poradenství pracovištím AV ČR. 
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DIVIZE ACADEMIA NAKLADATELSTVÍ (DAN) 
 
Pozornost DAN se dále soustředila na zvýšení efektivity a optimalizaci nákladů na výrobu 
publikací. DAN pokračovala ve vydávání podpůrných edic Věda kolem nás a Strategie AV 
21. Během prodeje publikací se dařilo zlepšovat obchodní bilanci, samozřejmě pouze 
u komerčněji zaměřených titulů. Nakladatelství vydává stabilně kolem 100 titulů ročně. 
Během roku 2018 bylo v provozu Moravské informační centrum AV ČR v Brně a provoz 
zahájilo Informační centrum AV ČR v Ostravě. 
 
DIVIZE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (DIT) 
 
DIT provozuje tři systémy (iFIS, VERSO, EG) jakožto součásti EIS, které jejich dodavatelé 
každoročně aktualizují. Provoz Odboru informačních systémů (OIS) v roce 2018 výrazně 
ovlivnily příprava a následné zrušení záměru AV ČR vypsat centrální veřejnou zakázku na 
nový ekonomický informační systém pro všechna pracoviště AV ČR. Následně se odbor 
věnoval podpoře příprav dílčích veřejných zakázek jednotlivých pracovišť. 
 
Při realizaci projektů, které řeší zajištění provozu a bezpečnosti páteřní sítě AV ČR a SSČ, 
se DIT soustředí na efektivní využívání zdrojů z fondu rozvoje sdružení CESNET. 
 
DIVIZE KONFERENČNÍCH A HOTELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (DKHZ) 
 
DKHZ se primárně soustředila na uzavření konferenčního centra v Třešti z důvodu plánované 
rekonstrukce, které si vyžádalo komplexní projekt zahrnující spolupráci několika divizí a 
úseků napříč SSČ. V průběhu roku byla otevřena nová společenská místnost v budově 
Národní, což umožnilo rozšířit služby GSN a zvýšit jeho kapacitu. 
 
DIVIZE SPRÁVY MAJETKU A SLUŽEB (DSMS) 
 
DSMS realizovala v uplynulém období 78 stavebních akcí, z nichž nejvýznamnější byly 
instalace kogenerační jednotky v budově Národní a výstavba nového jednacího sálu v areálu 
vily Lanna. 
 
Rovněž pokračovaly projekty zateplování bytových objektů s využitím státní podpory. 
 
DIVIZE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (DVV) 
 
DVV byla v roce 2018 hlavním koordinátorem aktivit souvisejících s oslavami „osmičkových“ 
výročí v AV ČR. Soustavně podporovala postavení AV ČR jako významné, prestižní, 
důvěryhodné vědecké instituce nejen v ČR, ale i v zahraničí. DVV zastává klíčovou roli 
v oblasti popularizace a medializace vědy nejen v rámci AV ČR, ale především ve vztahu 
k veřejnosti. Realizovala největší popularizační akce v České republice (Veletrh vědy a 
Týden vědy a techniky AV ČR). Současně byla po celou dobu tradičním organizátorem všech 
významných společenských aktivit a velkokapacitních mediálních projektů AV ČR. DVV 
popularizuje významné vědecké výsledky a špičkové osobnosti české vědy. Vydává oficiální 
periodika AV ČR, která v tištěné a elektronické podobě šíří poznatky o vědě a dění v AV ČR, 
slouží k interní potřebě i k propagaci AV ČR navenek a archivačním účelům. Má na starosti 
kompletní správu sociálních médií AV ČR. Rovněž zajišťuje audiovizuální tvorbu pro potřeby 
AV ČR a zabezpečuje provoz konferenčních sálů v budově AV ČR. 
 
DVV po celou dobu aktivně využívala externí zdroje financování, především ve formě 
spolupráce se sponzory a partnery popularizačních aktivit v souladu s Koncepcí fundraisingu 
pro roky 2016–2018. 
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Administrativní, poradenská a provozní činnost 

Veřejné zakázky 

Rok 2018 nepřinesl změnu samotného Zákona o zadávání veřejných zakázek či jeho velkou 
novelu tak, jak tomu bývalo zvykem v uplynulých letech. Z tohoto pohledu tak lze konstatovat, 
že veřejní zadavatelé měli k dispozici v roce 2018 ustálenou legislativu. Z drobnějších novel 
Zákona lze zmínit část týkající se evidence skutečných majitelů, kdy si SSČ muselo zřídit 
přístup do příslušného rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti. 

SSČ má od 18. 10. 2018 na základě účinnosti části Zákona povinnosti týkající se elektronické 
komunikace v zadávacím řízení včetně elektronického podávání nabídek. V SSČ tak byl jako 
vhodný elektronický nástroj zaveden NEN. Na NEN byl umístěn i nový profil zadavatele SSČ 
namísto dříve využívané Tenderareny. 

V průběhu roku 2018 se zaměstnanci SSČ účastnili odborných školení zaměřených na 
výkladovou praxi Zákona a na elektronický nástroj NEN. O získaných poznatcích byly 
informovány jednotlivé zadavatelské útvary. Shrnutí nejdůležitějších novinek, příklady dobré 
praxe zadávání veřejných zakázek a seznámení s elektronickým nástrojem NEN pak byly 
obsahem červnového a prosincového workshopu pro zadavatelské útvary. Pro zvýšení 
odborné kvalifikace zadavatelských útvarů byla rozesílána elektronická verze časopisu 
Veřejné zakázky. 

SSČ v roce 2018 pokračovalo v administraci většiny podlimitních a nadlimitních veřejných 
zakázek. Výjimkou byly zakázky týkající se rekonstrukce Zámku Třešť a dodávky EIS, které 
administrovaly externí společnosti. Úspěšně pokračovala archivace zakázek, do archivu byla 
předána většina veřejných zakázek za rok 2017. 

K všestranné spokojenosti pokračovala spolupráce s pracovišti AV ČR. Pro ÚTIA byly 
administrovány tři veřejné zakázky, pro ÚČL jedna. SSČ taktéž pravidelně poskytovalo 
odborné konzultace i dalším pracovištím AV ČR. 

V nadcházejícím roce lze očekávat případné drobné změny ve vnitřních postupech, a to na 
základě aktualizovaných metodik MMR a výkladů ze strany ÚOHS. Nadále by měla 
pokračovat spolupráce s pracovišti AV ČR, konkrétně ÚTIA, ÚČL a nově i ÚI při administraci 
veřejných zakázek. 

Registr smluv 

V roce 2018 byl kladen velký důraz na ustálení postupů a povinností pro dodržování Zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). SSČ vydalo nový příkaz ředitele zabývající 
se smluvní agendou v organizaci, včetně evidence veškerých smluv a jejich zveřejňování 
v Registru smluv Ministerstva vnitra. K danému tématu byl realizován vzdělávací workshop 
pro odpovědné zaměstnance SSČ. V roce 2018 bylo v Registru smluv Ministerstva vnitra 
uveřejněno cca 760 smluv. 

Nákup energií 

SSČ zajišťovalo pro pracoviště AV ČR centralizovaný nákup energií na Českomoravské 
komoditní burze v Kladně. V roce 2018 se nákupu zúčastnilo 34 pracovišť AV ČR přímo 
a dalších 15 prostřednictvím sdružených dodávek do areálů, dále se zúčastnilo 
Technologické centrum AV ČR, Divadlo Minor a 13 veřejných vysokých škol s celkovým 
objemem elektřiny a plynu v hodnotě 249 mil. Kč, což umožnilo opětovně získat velmi 
výhodné ceny pro všechny účastníky aukcí. Podrobnější informace lze nalézt na webových 
stránkách http://energie.avcr.cz. 
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Předškolní zařízení 

SSČ zajišťovalo péči a vzdělávání pro děti zaměstnanců pracovišť AV ČR provozováním 
Akademického předškolního centra (APC), jehož součástí jsou dvě třídy s celkovou 
kapacitou 24 míst v různých lokalitách: Mazánek v Praze 8 a Lvíček v Praze 1. Od září 2018 
také zabezpečuje péči o děti zaměstnanců AV ČR v krčském areálu  v zařízení s kapacitou 
24 dětí. I nadále v roce 2018 poskytovalo  péči dětem zaměstnanců moravských pracovišť 
AV ČR v Brně prostřednictvím MŠ Creative (MŠC), kde je rezervován počet míst odpovídající 
aktuální poptávce. 

Celkem v roce 2018 docházelo do třídy Mazánek 29 dětí, do třídy Lvíček 45 dětí a předškolní 
zařízení v Brně využilo 19 dětí. 

Také v roce 2018 rodiče projevovali   o předškolní zařízení velký zájem. Stále častěji se navíc 
zajímali o možnost umisťovat děti mladší tří let. Proto bylo rozhodnuto, že se SSČ bude 
ucházet o čerpání dotace z výzvy č. 36 s názvem Navýšení kapacity předškolního vzdělávání 
a zařízení pro poskytování péče o děti, kterou vyhlásil Magistrát hl. m. Prahy v rámci 
operačního programu Praha – pól růstu ČR. SSČ se přihlásilo se dvěma projekty – 
s Mazánkem a Lvíčkem. Hodnocení podaných grantových žádostí bylo zveřejněno na konci 
roku 2018 a oba podané projekty úspěšně prošly věcným hodnocením. Rok 2019 tedy bude 
věnován rekonstrukci a rozšíření kapacit uvedených předškolních zařízení tak, aby mohla 
být poptávka po umístění dětí mladších tří let uspokojena. 

Z dotazníkového šetření realizovaného v listopadu 2018 vyplynulo, že o umístění dětí 
mladších dvou let je velký zájem také mezi zaměstnanci pracovišť v Praze-Krči. Dotazník 
vyplnilo 49 respondentů, z nichž se o zabezpečení péče o dítě před jeho druhým rokem 
zajímalo 51 %.SSČ vzalo výsledky šetření na vědomí a v dalším období se více zaměří na 
vznik dětských skupin, které umožní zajistit i péči o děti již od jednoho roku věku. 

 

Praha 1 Lvíček  Praha 8 Mazánek MŠ Creative Brno Praha 4 Molekulka 
     

zkratka počet  zkratka počet zkratka počet zkratka počet 
FLÚ 13 FLÚ 1 ÚFM 1 ÚEB 1 
NHÚ 2 FZÚ 5 ARUB 2 ÚOCHB 1 
ÚSD 2 MÚA 1 BFÚ 2 ÚEM 1 
KNAV 1 ÚFCH JH 7 MÚ 2 FGÚ 8 

ÚJČ 3 ÚFP 4 ÚBO 3 FZÚ 2 
SSČ 12 ÚT 2 ÚIACH 2 Celkem 13
KAV 1 ORIET 2 ÚGN 1  
FZÚ 1 ÚEB 1 ÚČL 3  
ÚČL 1 SSČ 1 ÚFM 2  
SOC 3 ÚOCHB 3 ÚJČ 1  
ÚMG 2 ÚTIA 2 ÚPT 1  
ÚCHP 1 Celkem 29 Celkem 19  
MÚA 2   
ÚTIA 1   
Celkem 45   

 

Přehled využití předškolních zařízení pracovišti AV ČR 
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Transfer technologií 

V roce 2018 Centrum transferu technologií AV ČR (Centrum) pokračovalo ve spolupráci 
s dalšími 16 partnery z řad vědeckých pracovišť AV ČR v řešení projektu Academic TTO, 
který podpořila dotace MŠMT z OP VVV. Nad rámec projektu Centrum poskytovalo služby 
a konzultační podporu také ostatním pracovištím a vedení AV ČR. 

Pro pracovníky AV ČR připravilo řadu autorských seminářů a interaktivních workshopů, 
zapojilo se do veřejné diskuse na téma vykazování hospodářských činností výzkumných 
organizací, připomínkovalo „Metodiku identifikace hospodářských a nehospodářských 
činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur“ zpracovanou Asociací 
výzkumných organizací při Svazu průmyslu a dopravy (AVO). 

Cílem aktivit Centra je dlouhodobá podpora a kultivace vnitřního prostředí AV ČR tak, aby 
reálné výsledky vědy, výzkumu a vývoje snáze nacházely cestu k uplatnění v praxi. Svými 
aktivitami přispívalo ke zvýšení povědomí o komplexní problematice transferu znalostí 
a technologií, pomáhalo řešit konkrétní situace a předcházet rizikovým situacím při interakcí 
akademického prostředí s aplikační sférou. 

V roce 2018 připravilo a realizovalo čtyři jednodenní semináře pro vědecké a administrativní 
zaměstnance pracovišť AV ČR k  problematice transferu znalostí a technologií. Na semináře, 
kterých se zúčastnilo 62 osob, navázalo 25 individuálních konzultací na pracovištích AV ČR, 
které se týkaly využívání duševního vlastnictví a nastavení spolupráce s aplikační sférou. 

Ve spolupráci s ČVUT a dalšími pořádajícími organizacemi  SSČ uspořádalo konferenci 
v Senátu ČR na téma Reakce na hybridní hrozby: multisektorová spolupráce, na níž se 
prezentovaly některé programy Strategie AV21 v rámci panelových diskusí. 

Centrum se dále intenzivně věnovalo problematice identifikace a odstraňování překážek 
transferu znalostí v akademickém prostředí AV ČR, účastnilo se pracovních skupin na téma 
Identifikace hospodářských a nehospodářských činností a přípravy implementace smluvních 
vzorů typu Lambert či DESCA. Po odborné i organizační stránce se podílelo na činnosti 
pomocných orgánů Akademické rady: Rady pro využívání duševního vlastnictví AV ČR a 
Rady pro spolupráci s podnikatelskou a aplikační sférou. Poskytovalo podporu členům AR v 
oblasti transferu znalostí a technologií, při ochraně duševního vlastnictví a účasti pracovišť 
AV ČR v jiných právnických osobách. 

Připravilo on-line databázi pro prezentaci výsledků VaV s aplikačním potenciálem a zahájilo 
její plnění, v první fázi informacemi o přístrojovém a laboratorním vybavení jednotlivých 
pracovišť v synergii s brožurou „Aplikační laboratoře AV ČR“. Záznamy se do databáze 
doplňují postupně na základě individuální práce s pracovišti tak, aby ve výsledku umožnily 
snadnou orientaci uživatelů jak z průmyslové, tak akademické aplikační sféry. Cílem 
databáze je nabídnout tzv. kritické množství výsledků pro zvýšení pravděpodobnosti 
uspokojení poptávky z aplikační sféry. 

Centrum též připravilo novou službu „patentového auditu“ a s využitím veřejných i placených 
databází pomáhalo pracovištím se strategickým rozhodováním o dalším udržování již 
existujících udělených patentů; také přispívalo k optimalizaci nastavení vnitřních procesů 
pracoviště při podávání nových patentových přihlášek. Pilotní ověřování této služby probíhalo 
v synergii s rozvojem aktivit neformálního areálového TTO v Krči, které centrum podporuje. 

Právní odbornost centra zájemci využívají zejména při vyjednávání nových smluv o 
spolupráci či komplikovanějších licenčních smluv zejména s mezinárodním prvkem a také při 
úpravě interních směrnic pracovišť. 

V roce 2018 Centrum navázalo spolupráci s organizací TTO Circle při JRC, která sdružuje 
transferová oddělení výzkumných organizací neuniverzitního typu v Evropě. Zástupci Centra 
se účastnili jednání i pracovních skupin, které se věnují problematice transferu znalostí, a 
získané znalosti dále implementují v prostředí AV ČR. 
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EURAXESS Česká republika a EURAXESS T. O. P. III 

Informační, konzultační a asistenční kancelář EURAXESS Česká republika je součástí 
celoevropské sítě mobilitních center. Dlouhodobě představuje ojedinělé pracoviště, jehož 
zkušený tým denně pomáhal zahraničním odborníkům při vstupu do ČR a v záležitostech 
souvisejících s jejich pobytem v Česku. Zároveň byly služby této sítě k dispozici i jejich 
zaměstnavatelům. EURAXESS ČR také vyvíjel snahu o lepší integraci zahraničních vědců, 
zvyšoval informovanost o problematice mezinárodní vědecké mobility, organizoval tematické 
semináře, školení a workshopy na aktuální témata. Provozoval unikátní portál věnovaný 
mobilitě – 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.  

Vysoký zájem uživatelů svědčí o potřebnosti služeb EURAXESS. Projektový tým v roce 2018 
zodpověděl více než 28 000 dotazů týkající se problematiky mezinárodní mobility a ve 
spolupráci s MV ČR a MZV umožnil více než 700 bezproblémových nástupů vědecko-
výzkumných pracovníků do pracovního poměru na výzkumných pracovištích. 

Fundraising 

Strategickým cílem SSČ v oblasti fundraisingu bylo soustavně navyšovat podíl 
mimorozpočtových zdrojů pro financování popularizačních a kulturních projektů. Pro lepší 
efektivitu fundraisingu byly za stěžejní vybrány tradiční projekty: Veletrh vědy, Týden vědy 
a techniky AV ČR a novoroční představení. Zaměřily se na ně veškeré aktivity pro získání 
nových sponzorů. Hlavní strategie pro stávající partnery spočívala v motivaci partnerství 
upevnit, případně finanční hodnotu spolupráce navýšit nebo nabízet další projekty AV ČR.  

Základním prostředkem k udržení stávajících partnerství byla pravidelná komunikace se 
sponzory. Pravidelně byli zváni na akce AV ČR a SSČ,  posílal  se jim reprezentativní časopis 
AV ČR A / Věda a výzkum i novoroční zdravice s nástěnným kalendářem. Významnou 
změnou v komunikaci se sponzory a ve strategii vyhledávání nových partnerů je přesunutí 
vyjednávání o projektech budoucího kalendářního roku do období posledních dvou kvartálů 
běžného roku, kdy firmy tvoří a schvalují své rozpočty.  

V roce 2018 SSČ spolupracovalo s 37 sponzorskými firmami, z toho pět získalo jako nové 
partnery. Zároveň SSČ jednalo o podpoře konkrétních projektů pro rok 2019.  

Vnitroakademická spolupráce  

Útvar vnitroakademické spolupráce byl v roce 2018 zřízen s cílem podpořit a koordinovat 
jednak spolupráci SSČ s KAV, se členy AR AV ČR i se zástupci pracovišť na všech úrovních, 
jednak aby řešil otázky směřující ke zlepšení komunikace a činnosti SSČ ve vztahu k vedení 
AV ČR a jejím pracovištím i jinak rozvíjel nové možnosti vnitroakademické spolupráce. 
Součástí jeho činnosti byla mimo jiné podpora činnosti Sdružení moravských pracovišť AV 
ČR (SMP). Útvar také zabezpečoval realizaci Kurzů základů vědecké práce AV ČR v Brně, 
podílel se na přípravě a realizaci vybraných popularizačních akcí. Ve spolupráci s Moravským 
informačním centrem AV (MICAV) umožňoval prezentaci materiálů pracovišť ve výloze 
Knihkupectví Academia v Brně. Organizoval přednášky s názvem Akademická kavárna, na 
nichž se prezentovaly vědecké úspěchy pracovišť AV ČR. 
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Právní podpora 

V roce 2018 bylo prostřednictvím SSČ vyřízeno celkem 728 právních záležitostí, z toho pro 
útvary SSČ bylo zpracováno či právně posouzeno více než 500 požadavků, zejména 
smlouvy a dodatky, veřejné zakázky a odborná stanoviska. Pro AV ČR a její pracoviště 
vypracovalo SSČ více než 100 stanovisek a dokumentů právního charakteru. Nelze 
pominout ani četné a pravidelné konzultace a právní pomoc těmto subjektům při běžné denní 
agendě Právního odboru napříč všemi útvary SSČ a jejich agendami podle charakteru a 
předmětu jejich činnosti; ty také měly největší podíl na činnosti týkající se právní podpory za 
uvedené období. SSČ zajišťovalo účast při soudních řízeních, včetně přípravy veškeré 
potřebné dokumentace a podání soudům, poskytovalo zaměstnavateli přehledné informace 
o pohledávkách a spolupracovalo při procesu jejich vymáhání. 

Významný podíl ohledně právní podpory měla metodická činnost, díky níž bylo možné 
pozitivně a s kladnou zpětnou vazbou realizovat a udržet žádoucí spolupráci i vně pracoviště. 
SSČ svými vyjádřeními spolupracovalo na připomínkových řízeních navrhovaných zákonů, 
poskytovalo právní podporu v množství specifických požadavků pracovišť AV ČR včetně 
smluvní agendy převážně majetkového charakteru. Aktivně se účastnilo přípravy a realizace 
výběrového řízení na dodávku nového ekonomického systému, úzce spolupracovalo s AV 
ČR též při ochraně práv k duševnímu vlastnictví. Tato spolupráce se v roce 2018 týkala 
činnosti Kanceláře AV ČR, která si vyžádala několik vyjádření k problematice 
zaměstnaneckých děl. 

Neméně významná byla spolupráce s Majetkovou komisí AV ČR. Dále se jednalo zejména 
o vypracování vyjádření ve věci problematiky zaměstnaneckých děl, vypracování revizního 
stanoviska k posudku ve věci způsobu nakládání s právy k duševnímu vlastnictví a jeho 
následnému zařazení do majetku pracoviště nebo o právní konzultace ohledně problematiky 
nakladatelství, vydávání a rozšiřování děl. Zástupce SSČ se účastnil jako právní poradce při 
organizaci a řízení Sněmů AV ČR. 

Pro potřeby SSČ, AV ČR a jejích dalších pracovišť byly monitorovány platné právní předpisy 
ČR, předpisy EU a mezinárodní smlouvy, což lze označit jako velmi prospěšnou a pracovišti 
žádanou činnost pro posílení právního vědomí a pomoc při orientaci v četných nových 
právních informacích. Tyto informace byly podávány také monitorováním a sledováním 
předpisů již v přípravných fázích legislativního procesu. Pravidelně byla v průběhu roku též 
poskytována právní podpora a realizována potřebná informovanost na Interním portálu AV 
ČR. 

GDPR 

SSČ věnovalo v roce 2018 pozornost i ochraně osobních údajů a implementaci povinností 
vyplývajících pro SSČ z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, dále jen „Nařízení“). V březnu roku 2018 proto SSČ ustanovilo pověřence 
na ochranu osobních údajů. Na základě jeho doporučení byla přijata potřebná opatření a 
nastaveny prioritní okruhy implementace povinností vyplývajících z Nařízení. Po analýze a 
zmapování procesů ohledně zpracování osobních údajů byly vytvořeny záznamy o 
činnostech SSČ jakožto správci osobních údajů. Na interní webové stránce SSČ byly 
uveřejněny všechny potřebné informace a vzorové dokumenty týkající se zpracování 
osobních údajů pro zaměstnance SSČ, kteří navíc absolvovali povinná školení v této agendě. 
Současně byl vypracován interní předpis týkající se dodržování základních pravidel 
zpracování a ochrany osobních údajů v SSČ. SSČ se zabývalo také problematikou 
technických a organizačních opatření zabezpečení osobních údajů a jejich dokumentací. 
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Nakladatelská činnost a časopisy 

Ediční činnost 

Nakladatelství Academia vydalo během roku 2018 celkem 110 neperiodických publikací 
včetně sedmi nových vydání, čtyř dotisků a pěti monografií z projektu Strategie AV21, 38 
svazků edice Věda kolem nás (z toho 24 dotisků) a 17 brožur (z nich 10 dotisků) Strategie 
AV21. Ediční rada AV ČR z uvedeného počtu neperiodických publikací doporučila k podpoře 
39 titulů; ve všech případech Akademická rada AV ČR podporu schválila. Redakce 
nakladatelství aktivně zpracovávala více než 200 titulů v různé fázi rozpracovanosti (nákup 
zahraničních práv, překlad titulů, kontrola a kompletace rukopisů, recenzní řízení rukopisů, 
redakční příprava, vyjednávání reprodukčních práv, sazba, korektury, předtisková příprava, 
imprimatur a tisk). Za rok 2018 redaktoři nakladatelství přečetli 43 660 normostran textu 
a redakce přijala 113 rukopisů k redakčnímu zpracování, přípravě pro tisk a ke knižnímu 
vydání. 

Z přírodovědných titulů jsou za nejpřínosnější jak pro vědeckou obec, tak pro popularizaci 
oborů považovány následující: M. Anděra, J. Sovák: Atlas fauny České republiky; L. Hrouda, 
A. Skoumalová: Rostliny naší přírody. Štětcem Anny Skoumalové, perem Lubomíra Hroudy; 
V. Bažant, L. Úradníček: Keře; J. Šantrůček, H. Šantrůčková a kol.: Stabilní izotopy 
biogenních prvků. Použití v biologii a ekologii (vydáno ve spolupráci s JU ČB); J. Stejskalová, 
I. Síbrtová, M. Vlasák: Pražské historické zahrady a parky. Architektura, dendrologie, 
památková péče. 

Z titulů třetí vědní oblasti se  mezi nejvýznamnější počiny umístily tyto: P. Šámal, T. Pavlíček, 
V. Barborík, P. Janáček a kol.: Literární kronika první republiky. Události, díla, souvislosti 
(vydáno v koedici s ÚČL a PNP); M. Přibáň a kol.: Český literární samizdat 1949–1989. 
Edice, časopisy, sborníky (vydáno ve spolupráci s ÚČL); P. Bolina, T. Klimek, V. Cílek: Staré 
cesty v krajině středních Čech (vydáno ve spolupráci s GLÚ); Š. Vácha, R. Heisslerová: Ve 
stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, 
Matěj Zimprecht (vydáno ve spolupráci s ÚDU); M. Musílek (ed.): Sedm věží. Karel IV. 
pohledem akademiků (1316–2016) (vydáno ve spolupráci s ÚDU, HÚ, ARÚ, MÚA, CMS, 
FLÚ); O. Konrád, R. Kučera: Cesty z apokalypsy (vydáno v koedici s MÚA); J. Tomeš: Nás 
bylo málo jen, než přišly tisíce... (vydáno ve spolupráci s MÚA); Z. Hojda, M. Ottlová, R. 
Prahl: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století (vydáno ve spolupráci s ÚČL, ÚDU, FF 
UK, FHS UK, VŠUP, NG); L. Antošíková: Zatemněno (vydáno ve spolupráci s ÚČL); P. 
Janoušek: ... a další studie (vydáno ve spolupráci s ÚČL); J. Matonoha: Za 
(de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie 
(vydáno ve spolupráci s ÚČL); P. Šidák: Mokře chodí v suše (vydáno ve spolupráci s ÚČL); 
F. Štícha a kol.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov / 
Tvoření slov. Část 1. Část 2. (vydáno ve spolupráci s ÚJČ); P. Prokš: Konec říše Romanovců 
(vydáno ve spolupráci s HÚ); D. Olšáková, J. Janáč: Kult jednoty: stalinský plán přetvoření 
přírody v Československu 1948–1964 (vydáno ve spolupráci s ÚSD); J. Hlaváček, H. 
Bortlová-Vondráková (eds.): Mezi státním plánem a badatelskou svobodou (vydáno ve 
spolupráci s ÚSD); J. Knapík, M. Franc: Mezi pionýrským šátkem a mopedem (vydáno ve 
spolupráci se SLÚ a za podpory ÚSD); J. Pospíšilová, E. Krulichová a kol.: Jak se žije 
Čechům v současné Evropě? (vydáno ve spolupráci se SOÚ); A. Saini: Od přírody podřadné 
(vydáno ve spolupráci se SOÚ); P. Blažek, R. Schovánek: Prvních 100 dnů Charty 77; E. 
Hahnová: Češi o Češích. Dnešní spory o dějiny; M. Hlavačka, Z. Munzar, Z. Vašek: S Bohem 
za císaře a vlasť! (vydáno ve spolupráci s VHÚ, MO); M. Londák, S. Michálek, P. Weiss a 
kol.: Slovensko – evropský příběh (vydáno ve spolupráci s HÚ SAV); J. Padevět: Za dráty. 
Nacistické a protektorátní koncentrační, internační, pracovně-nápravné a další tábory na 
území dnešní České republiky; M. Poláková: Měli odvahu žít. Odboj na Uherskobrodsku 
v letech 1939–1945. 
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K tzv. „osmičkovým“ výročím byly vydány publikace: D. Hájková, P. Horák, V. Kessler, 
M. Michela: Sláva republice! (vydáno v koedici s MÚA); M. Bednář: Smysl české existence 
(vydáno ve spolupráci s FLÚ); P. Pithart: Prsty do ran I. Výběr z textů 1960–1989. J. Padevět: 
Průvodce stalinistickou Prahou 1948–1956; R. Chmel, M. Stehlík (eds.): Moje 
Československo (vydáno v koedici s NM). 

Nakladatelství redakčně připravilo a vydalo brožury ke slavnostním přednáškám AV ČR na 
Žofíně: R. Holec, J. Němeček: Československo: Náš společný domov (vydáno ve spolupráci 
s HÚ) a K. Ulbrich, B. Říhová: Léčiva pro cílenou léčbu nádorů (vydáno ve spolupráci 
s ÚMCH a MBÚ). 

V roce 2018 byl vydán také další svazek řady Biografický slovník českých zemí: 
M. Makariusová a kol.: Biografický slovník českých zemí. H–Ham, a to ve spolupráci s HÚ. 

V roce 2018 pokračovalo vydávání dalších svazků z edic spisů – J. Deml: Zrození Šlépějí 
aneb Demlova „bílá kniha“; S. Komárek: Cestovní eseje z let 1991–2008; S. Komárek: 
Mandaríni; Z. Kalandra: České pohanství. 

Výroba publikací a tisk 

S přihlédnutím k velkému počtu rozsáhlých publikací s náročnou a rozmanitou strukturou 
rukopisů se výroba a technická redakce rozdělila na dvě samostatná oddělení. V technické 
redakci vzniklo nové pracovní místo technický redaktor. Toto posílení výrazně usnadnilo 
redakční přípravu titulů od převzetí rukopisu až po imprimatur. Kromě již osvědčené 
spolupráce s grafiky, kteří pro nakladatelství úspěšně zpracovávali tituly i v uplynulých letech, 
byla navázána spolupráce s novými tvůrci. 

Při tisku a knihařském zpracování periodických i neperiodických publikací spolupracovalo 
oddělení výroby s dodavateli, se kterými byla uzavřena rámcová smlouva. Dodavatelům byly 
zadávány dílčí veřejné zakázky na základě minitendrů, přičemž nabídky jednotlivých 
zhotovitelů byly hodnoceny podle kritéria nejnižší ceny. V první polovině roku probíhalo 
veřejné výběrové řízení k uzavření nové rámcové dohody na tisk knih. Pro veškeré veřejné 
zakázky na tisk publikací se nově využívá Národní elektronický nástroj. V roce 2018 bylo 
vypsáno celkem 120 výzev. 

Oddělení výroby stejně jako v předchozích letech inovativně využívalo nabídky speciálních 
technologií, včetně nových papírů předních českých i zahraničních papíren. Výsledek 
v podobě obálek, potahů, přebalů, předsádek i knižních bloků je možné vidět například u 
titulů Ve stínu Karla Škréty autorů Š. Váchy a J. Heisslerové, S Bohem za císaře a vlasť! 
autorů M. Hlavačky, Z. Munzara a Z. Vaška, Rostliny naší přírody ilustrátorky A. Skoumalové 
a autora L. Hroudy, Dějiny vlasů Martina Rychlíka. Grafickou proměnou prošla edice Literární 
řada, která získala novou tvář, svěžejší grafické pojetí a atraktivnější vzhled pro čtenáře.  

Pro stávající rok pracuje oddělení výroby na grafickém vzhledu několika nových řad a edic, 
konkrétně edic Knižní kultura, kterou připravuje nakladatelství rovněž s ÚČL, Dějiny 
Akademie, jež vzniká ve spolupráci s MÚA, a edice Divadelní hry/drama. V procesu realizace 
jsou také grafické návrhy volné řady chystané na základě projektu ÚSP. 

Marketing a propagace 

K marketingové podpoře vydávaných publikací využívalo nakladatelství především webové 
stránky www.academia.cz, jejichž návštěvnost výrazně vzrostla po sloučení s e-shopem 
v roce 2017 a narůstá i nadále. Významným marketingovým kanálem jsou také profily na 
sociálních sítích, především na Facebooku a Twitteru, v roce 2018 byl založen profil také na 
Instagramu. Počet sledujících na sociálních sítích průběžně narůstá, stejně tak zájem 
o jednotlivé příspěvky – zvyšuje se počet jejich sdílení, počet komentářů i označení „To se 
mi líbí“. Nakladatelství spravuje na Facebooku i profily důležitých edic (21. století, Atlasy 
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a Průvodci, Paměť), facebookový profil edice Strategie AV21 i facebookový profil a webové 
stránky edice popularizačních brožur Věda kolem nás.  

Publikace vydané pod značkou Academia jsou velmi často pozitivně recenzovány 
v příslušných rubrikách v periodickém tisku, a to jak odborně zaměřeném, tak určeném široké 
veřejnosti (Lidové noviny, Právo, Respekt, Reflex, Host, Tvar, Dějiny a současnost, 21. 
století, Vesmír, Česká literatura, Český časopis historický), na internetových portálech 
věnujících se literárnímu dění i na portálech zpravodajských (iLiteratura.cz, Vaseliteratura.cz, 
Klubknihomolu.cz, Novinky.cz, Denikn.cz), stejně tak v Českém rozhlase či České televizi, 
kde jsou autoři nakladatelství častými hosty publicistických i popularizačních pořadů. V roce 
2018 byly publikace nakladatelství prezentovány v médiích více než 500krát. 

Velkoobchod  

Nejprodávanějšími tituly v roce 2018 byly publikace Byl to můj osud. Na přeskáčku II 
V. Chramostové s prodanými 2544 kusy, Průvodce stalinistickou Prahou 1948–1956 
J. Padevěta s 1721 kusy a Atlas fauny ČR M. Anděry a J. Sováka s 1679 kusy. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době nabízí DAN prostřednictvím prodejního portálu Amazon.co.uk a 
Amazon.de asi 80 titulů a zprostředkování tohoto prodejního kanálu nabízí i jednotlivým 
pracovištím AV ČR. 
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Získaná ocenění 

V nejprestižnější domácí literární soutěži Magnesia Litera zvítězila v kategorii nakladatelský 
čin publikace vydaná ve spolupráci s Národním muzeem Liber viaticus Jana ze Středy editorů 
P. Brodského, K. Spurné a M. Vaculínové. Úspěchem jsou i dvě nominace mezi tři nejlepší 
publikace kategorie naučné literatury, konkrétně publikace Jedno slunce na nebi, jeden 
vládce na zemi editorů O. Beránka, P. Cermanové a J. Hrubého (vydané ve spolupráci s OÚ 
a FLÚ), a knihy Abúsír M. Vernera. 

V cenách Slovník roku se stala Academia se šesti publikacemi umístěnými na předních 
příčkách nejúspěšnějším nakladatelstvím. Kategorii Cena poroty za encyklopedii historickou 
ovládly tituly Academia zcela. Na prvním místě se umístil třetí díl cyklu Dějiny „nové“ moderny 
– Věk horizontál V. Papouška a kolektivu autorů. Druhé místo obsadil P. Voit s publikací 
Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II. Třetí místo patří knize editorů a autorů M. 
Bárty a M. Kováře Lidé a dějiny. V kategorii Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou 
obsadil první místo dvoujazyčný Obrazový průvodce anatomií rostlin/Visual Guide to Plant 
Anatomy A. Luxe a kolektivu autorů. I třetí místo patří dílu z produkce Nakladatelství 
Academia, konkrétně publikaci M. Boukala Brouci čeledi Plavčíkovití/Plavčíkovité (Haliplidae) 
a Vyklenulcovití (Byrrhidae) České a Slovenské republiky/Beetles of the Families Haliplidae 
and Byrrhidae of the Czech and Slovak Republics.  

Knihy z produkce Academia uspěly i v Cenách Miroslava Ivanova. V kategorii autorů do 39 
let byli oceněni Z. Nebřenský za publikaci Marx, Engels, Beatles a T. W. Pavlíček za knihu 
Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře. Oba tituly vyšly v koedici s MÚA. 

V anketě 2×7 publikací a map, kterou každý rok vyhlašuje Asociace publicistů a novinářů 
píšících o cestovním ruchu Czech Travel Press, se na třetím místě v kategorii průvodců 
umístila Praha erotická od R. Kopáče a J. Schwarze.  

Soutěže 

V dubnu 2018 se uskutečnilo vyhlášení 10. ročníku Cen Nakladatelství Academia. 
Slavnostního vyhlášení se vedle oceněných autorů, překladatelů a grafiků zúčastnili zástupci 
sponzorů a vybraná média. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 56 titulů vydaných 
v nakladatelství Academia i jednotlivými pracovišti AV ČR (ARÚB, ARÚ, FLÚ, HÚ, MÚA, OÚ, 
SOÚ, ÚDU, ÚJČ, ÚSP). Knihou roku se staly Rozmanitosti z historie Království českého B. 
Balbína. Křišťálovou plastiku, dílo výtvarníka J. Exnara, převzali z rukou předsedkyně AV ČR 
E. Zažímalové editor publikace S. Komárek a její překladatel J. A. Čepelák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Předávání Cen Nakladatelství Academia 
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Současně s vyhlášením Cen Nakladatelství Academia byla zveřejněna jména vítězů 6. 
ročníku Studentské soutěže, do níž bylo ve třech kategoriích přihlášeno celkem 36 prací, 
které hodnotila šestnáctičlenná odborná porota. V kategorii Humanitní a společenské vědy 
zvítězil A. Strašák s prací Urážka císaře a prezidenta – kontinuita a diskontinuita kulturních 
stereotypů. V kategorii Vědy o neživé přírodě ocenila porota práci J. Harsy Současný stav 
křídových příbojových lokalit v okolí Kutné Hory se zaměřením na společenstva měkkýšů a 
jejich význam v ochraně přírody. Kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy vyhrál M. 
Čihák s prací Ověření produkce sekundárních metabolitů v průběhu germinace 
Streptomyces coelicolor. 

Zahraniční spolupráce 

Nakladatelství se tradičně zúčastnilo významných zahraničních knižních veletrhů v Londýně 
a ve Frankfurtu nad Mohanem. Na obou veletrzích se produkce nakladatelství představila ve 
společné národní expozici České republiky, kterou uspořádalo Ministerstvo kultury ČR. 
Nakladatelství se dále zúčastnilo veletrhu v Londýně a také mezinárodních knižních veletrhů 
v Paříži a Bratislavě, kde prezentovalo své výsledky a jednalo o nákupu zahraničních práv. 

V roce 2018 pokračovala úzká spolupráce s Vedou, nakladatelstvím SAV. Na základě této 
spolupráce se v Knihkupectvích Academia prodávaly publikace vydané Vedou a v prodejně 
Vedy v Bratislavě tituly vydané Nakladatelstvím Academia. Publikace nakladatelství 
Academia jsou zároveň prezentovány na stánku Vedy během již zmíněného mezinárodního 
knižního veletrhu Bibliotéka v Bratislavě. Nadále se rozvíjí spolupráce s Ústavem paměti 
národa v Bratislavě, především v souvislosti s prodejem publikací v prodejnách Academia.  

Nakladatelství v roce 2018 uspořádalo nebo se podílelo na řadě literárních akcí, kterých se 
zúčastnili zahraniční autoři, editoři a hosté. V literární kavárně knihkupectví Academia 
v Praze byla slavnostně uvedena publikace Macrophytes of the River Danube Basin editorů 
G. A. Janauera, N. Exlera, J. Květa a editorek A. Gaberščik a M. Germ. Slavnostního aktu 
se zúčastnili všichni zahraniční členové editorského týmu, z Rakouska přijeli N. Exler a G. A. 
Janauer, ze Slovinska editorky A. Gaberščik a M. Germ. Na témže místě se uskutečnilo 
uvedení kolektivní publikace Slovensko – evropský příběh za účasti jednoho z autorů, 
P. Weisse, velvyslance Slovenské republiky v České republice. Ve spolupráci s MÚA 
a Rakouským kulturním fórem v Praze nakladatelství představilo publikaci Český ministr ve 
Vídni M. Klečackého. Rovněž ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem slavnostně uvedlo 
publikaci M. Šeptáka Mezi demokracií a autoritářstvím. Nakladatelství Academia prodejně 
i marketingově podpořilo návštěvu britské publicistky a autorky A. Saini, kterou zorganizoval 
SOÚ v souvislosti s vydáním její publikace Od přírody podřadné. DAN prodejně podpořila 
i přednášku profesora ekonomie P.-B. Ruffiniho, kterou ve Francouzském institutu 
uspořádalo Francouzské velvyslanectví v Praze u příležitosti vydání publikace P.-B. Ruffiniho 
Věda a diplomacie, jež v roce 2018 v Nakladatelství Academia vyšla.  

Stejně jako v předešlých letech byly i v roce 2018 publikace Academia hojně recenzovány 
v zahraničním tisku a dalších médiích. V únoru zveřejnil slovenský deník SME recenzi knihy 
T. Sarrazina Přání otcem myšlenky, která vyšla v jeho tištěné i internetové verzi.  

V březnu byla v deníku SME zveřejněna recenze Po komunismu stále důležití? od 
A. Wachtela. Rozsáhlá recenze Literární kroniky první republiky doprovodila v deníku Pravda 
vyhlášení výsledků ankety o knihu roku, kde se kronika umístila na prvním místě v kategorii 
české produkce. Slovenský informační portál o historii HistoryWeb.sk v květnu recenzoval 
Příběh civilizace M. Bárty. V červenci zveřejnil hned dvě recenze, a to titulu Volyň 1943 G. 
Motyky a Zrození občana editorky D. Tinkové.  

Německý časopis Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 
přinesl v říjnu recenze publikací R. Palonkorpiové Věda s lidskou tváří a P. Koury Swingaři 
a potápky v protektorátní noci. V listopadovém čísle německého časopisu Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft vyšla recenze knihy Lidé a dějiny editorů M. Bárty a M. Kováře.  
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Na stránkách portálu HistoryWeb.sk byl v listopadu 2018 recenzován Henryk Sienkiewicz ve 
světě politiky M. Kosmana. Do výběru vánočních tipů vhodných pro historiky, které zveřejnil 
portál HistoryWeb.sk, zařadili autoři článku i tři publikace vydané v Nakladatelství Academia. 
Konkrétně šlo o tituly Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi editorů O. Beránka, 
P. Cermanové a J. Hrubého, Jan Theobald Held: Fakta a poznámky k mému budoucímu 
nekrologu I. editorů J. Květa a D. Tinkové a Příběh civilizace M. Bárty.  

Na podzim vyšla v časopise Stylistyka, který vydává polská Univerzita v Opole (Uniwersytet 
Opolski), recenze knihy Marie Čechové Život s češtinou. 

Časopis Živa  

Během roku 2018 vyšlo šest řádných čísel časopisu Živa. Všechna čísla byla vydána 
s rozšířeným obsahem (křídových stran vyšlo 364 oproti požadovaným 312 včetně obálky, 
kulérová příloha byla výrazně rozšířena v každém čísle, vyšlo 184 stran oproti 96).  

V Živě popularizovala své výsledky řada pracovišť AV ČR, vysokých škol a dalších vědecko-
výzkumných institucí. Kromě obvyklého tematického obsahu Živy byly zařazeny celoroční 
seriály na aktuální témata – Rok českých pralesů, Fenomén Velká kotlina v Jeseníkách, 
Ostnojazyčné ryby, rozvíjela se rubrika K výuce zpřístupňující moderní poznatky učitelům 
biologie na středních školách, v roce 2018 na téma Symbióza (ve formátu obecného 
přiblížení tématu na křídě, podrobnější příspěvek v kuléru a doplňující materiály přímo pro 
práci v hodinách na webové stránce). V kulérové části pokračovala spolupráce formou 
Jazykového koutku s ÚJČ, kromě výročních článků a recenzí byla publikována řada textů 
upozorňujících na dění v AV ČR a nově založena rubrika Zajímavé úlohy z Biologické 
olympiády. Rozvíjela se také spolupráce, informování o dění a vzájemná propagace 
s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. 

Za obsahově mimořádné lze považovat monotematické číslo 5, které pod záštitou BÚ 
a Katedry zoologie PřF UK přibližuje současný stav poznatků výzkumu invazních druhů 
rostlin a živočichů na území České republiky i obecných znalostí tohoto fenoménu.  

Byly zorganizovány dvě putovní výstavy (Ptáci Evropy na fotografiích a ve spolupráci 
s Botanickou zahradou Liberec Krkonoše – Eldorádo botaniků). 

Redakce časopisu Živa se účastnila akcí pořádaných AV ČR – Týden vědy a techniky AV 
ČR, Týden mozku apod., Biologické olympiády, Zoologických dnů, konference České 
botanické společnosti, letního soustředění středoškolských studentů Arachne, 
Helmintologických dnů, Ekologické olympiády pořádané ČSOP, konference studentů i vědců 
Kostelecké inspirování a konference středoškoláků Vědění mladým v Pardubicích, soutěže 
pro děti základních škol Zlatý list a ve spolupráci se Slovenskou zoologickou společností 
kongresu Zoológia. Dlouhodobě se Živa prezentovala v Botanické zahradě Liberec, 
spolupracovala s Bulletinem ČSEBR, s NP Podyjí, Přírodovědeckou fakultou  UK (katedra 
botaniky, zoologie, parazitologie, didaktiky biologie, filosofie a dějin přírodních věd), 
s časopisem přírodovědci.cz, fotografickou soutěží Věda je krásná, MŽP, Zemědělskou 
fakultou JU, Přírodovědeckou fakultou JU, Gymnáziem Botičská. 

Během roku 2018 byly rozšiřovány i webové stránky Živy, která je mj. prezentována na 
Facebooku a webových stránkách AV ČR. Byl založen a v souvislosti s monotematickým 
číslem věnovaným invazím spuštěn facebookový profil Živy. Živa je též dostupná v e-shopu 
Nakladatelství Academia. 

Také v roce 2018 se ve vile Lanna uskutečnilo slavnostní vyhlášení a udělení Cen časopisu 
Živa. Ceny za nejlepší články publikované v předchozím ročníku časopisu uděluje redakční 
rada a redakce časopisu. Oceněným autorům ceny předali představitelé AV ČR, zástupci 
redakční rady Živy a náměstek ministra životního prostředí ČR J. Dolejský.  
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Popularizační časopisy  

V roce 2018 vyšla čtyři čísla oficiálního časopisu A / Věda a výzkum. Hlavním tématem 
březnového čísla 1/2018 byly lasery, červnového (2/2018) zrak, zářijové (3/2018) se 
věnovalo 100. výročí založení Československa a tzv. osmičkovým výročím, prosincové číslo 
(4/2018) se zaměřilo na oblast etiky. Periodikum vychází v nákladu 3000 kusů. Vyšla dvě 
čísla časopisu AΩ / Věda pro každého, který je určen žákům, studentům a veřejnosti. 
Hlavním tématem květnového čísla byl fenomén fake news, říjnové číslo se věnovalo 
prvenstvím české vědy na pozadí historických milníků – časopis vychází v nákladu 10 tisíc 
kusů. Vyšlo 10 čísel interního newsletteru AB / Akademický bulletin. Newsletter vychází jako 
elektronické periodikum pro potřeby zaměstnanců z pracovišť AV ČR.   
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Stavební, provozní a inženýrská činnost 
 
SSČ poskytovalo v roce 2018 podporu vedení AV ČR při posuzování, zpracování a přípravě 
podkladů pro schvalování plánu investičních a neinvestičních akcí týkajících se nové 
výstavby, rekonstrukcí a nákladných oprav objektů v majetku pracovišť AV ČR i nemovitostí 
v příslušnosti hospodaření AV ČR. Dále zabezpečovalo agendu při nakládání s nemovitým 
majetkem SSČ včetně podkladů pro rozhodování DR SSČ.  

SSČ pro vedení AV ČR a všechna pracoviště AV ČR zajišťovalo: 
 
 technickou realizaci zasedání Akademických sněmů AV ČR a Akademické rady AV ČR, 

 správu bytového fondu využívaného celou AV ČR, 

 technickou realizaci všech akcí, které se konaly v budovách na Národní (přednášky, 
konference, tiskové konference, školení, výstavy),  

 zpracování podkladů pro Majetkovou komisi, Ekonomickou radu a Bytovou komisi AV ČR, 

 metodickou a poradenskou pomoc pracovištím AV ČR a spolupráci s nimi především při 
jednáních na katastrálních a správních úřadech a investičních akcích, 

 evidenci smluv pracovišť AV ČR pro Ekonomickou radu, 

 technickou podporu investora při stavebních akcích, 

 každoroční aktualizace přehledu pronajatých ploch v objektech pracovišť AV ČR 
a pronajatých ploch subjekty AV ČR v cizích objektech. 

V roce 2018 bylo připraveno a zahájeno 82 zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek 
na stavební práce, dodávky a služby spojené se správou nemovitostí. 76 zadávacích řízení 
bylo řádně dokončeno výběrem zhotovitele. K významným realizovaným veřejným zakázkám 
patří Modernizace kotelny – instalace kogenerační jednotky v budově Národní, Operativní 
leasing osobních automobilů na období 2018–2022, Úklidové služby v administrativních 
budovách SSČ a Oprava a modernizace (zateplení) bytových domů v areálu Mazanka. SSČ 
rovněž spolupracovalo při přípravě a realizaci veřejných zakázek některých pracovišť AV ČR. 

Další činnosti: 
 
 Aktualizace a rozšiřování geografického informačního a evidenčního systému o data 

inženýrské sítě v areálech AV ČR, rozvody počítačových sítí, veřejných osvětlení. 

 Vedení kompletní evidence uměleckých děl ve vlastnictví SSČ, včetně katalogů. 

 Průběžné restaurování uměleckých děl v závislosti na výši prostředků. 

 Zajištění výpůjčky obrazů na probíhající výstavy. 

 Příprava a projednání smluv o zřízení věcných břemen, příprava podkladů pro Dozorčí 
radu SSČ, realizace podání návrhu a následná evidence. 

 Vyhotovení centrální evidence pasportu majetku napříč všemi ústavy – přehledy 
vlastnictví, nájemců a pronajímatelů v rámci webové aplikace nemovitosti.avcr.cz.  

 Každoroční aktualizace; reporty z aplikace se využívají pro výpočet dotace na reprodukci 
majetku, přehledy nájmů včetně aktualizace nájemních smluv. 

 Průběžné zajišťování podkladů pro majetkovou komisi AV ČR pomocí geografického 
informačního systému a současně poskytování výstupů z webového rozhraní 
nemovitosti.avcr.cz, převážně nájmy a pronájmy.  

 Centrální evidence revizních zpráv na vybraných zařízeních ve vlastnictví SSČ v rámci 
webové aplikace revize.ssc.avcr.cz. 
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Provozní činnost 

SSČ zabezpečovalo v průběhu roku 2018 pravidelné služby týkající se zajištění provozu 
objektu na adrese Národní 1009/3, školicích a rekreačních středisek. Postupně realizovalo 
opatření pro lepší využití budovy pro veřejnost a AV ČR, zejména společných prostor 
a zasedacích místností 205, 206, 108, včetně zlepšování technického vybavení a sociálních 
zařízení. 

K dalším činnostem náleželo především: 
 
 zajištění plánovaných oprav a údržby v objektu na adrese Národní 1009/3–5 a 1011/7; 

celkem se v roce 2018 uskutečněno 43 akcí (včetně přípravy, výběru dodavatele, vlastní 
realizace akce), 

 vykonávání technické a ekonomické správy v areálu Jilská – Husova na základě mandátní 
smlouvy, 

 vykonávání technické a ekonomické správy v objektu Hybernská na základě smlouvy 
o správě nemovitostí pro PSÚ a ÚJČ, 

 komplexní správa vlastního objektu v areálu Krč, 

 zkvalitňování exteriéru i interiéru v rekreačních zařízeních Sloup a Mísečky pro zlepšení 
komfortu pobytu zaměstnanců KAV, SSČ i externích rekreantů, 

 další úpravy ke zlepšení prostředí pro zaměstnance i veřejnost ve Wiehlově domě 
v prostorách knihkupectví, 

 technické a organizační zajištění obou Sněmů AV ČR v Národním domě, 

 zajištění ohlášení a likvidace pojistných událostí v SSČ movitého i nemovitého majetku,  

 zajištění logistiky při dislokačních změnách zaměstnanců KAV a KNAV, přesunech 
materiálu a majetku, 

 zajištění požadavků na autoprovoz ze strany SSČ, KAV i pracovišť AV ČR, včetně školení 
řidičů, plánu obnovy autoprovozu (nákupy formou VŘ, nově pořízeno 33 automobilů na 
operační leasing), 

 vstupní školení nových pracovníků SSČ a KAV ve smyslu zákona o PO a BOZP, 
zpracování nové a aktualizace stávající dokumentace požární ochrany a BOZP, 
koordinace spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů PO a BOZP podle platných 
norem, včetně realizace školení vedoucích zaměstnanců SSČ, 

 realizace činností spojených s ochranou životního prostředí – třídění a likvidace odpadů 
(vč. nebezpečného) zaměstnanci KAV i SSČ, 

 zpracování a postupné plnění úkolů zákona č. 239/2000 Sb. a č. 320/2002 Sb. k zajištění 
civilní ochrany v AV ČR podle pokynů HZS MV ČR, 

 zajištění objednávání a distribuce kancelářských potřeb zaměstnancům SSČ, 

 zajištění telefonní ústředny a podatelny pro SSČ, KNAV a KAV, 

 spolupráce při provozu dětských zařízení ADSN Lvíček a Mazánek, 

 spolupráce při realizaci konferenčních akcí v budově, 

 součinnost s provozovatelem spinometrických čidel v garážích při prezentaci jejich 
funkčnosti.  
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Stavební a inženýrská činnost 

SSČ v průběhu roku 2018 zajistilo 41 stavebních akcí v rámci investic i akcí nákladné údržby 
a opravy.  
 
Přehled zakázek v roce 2018: 
 
Národní – Viola 

 plánovaná výměna zastaralých stávajících stoupaček a rozvodů – 1. etapa   

 úpravy sociálních zařízení a kuchyněk – 1. etapa  

 vodovodní přípojka          

Třešť       

 restaurátorské opravy kamenných váz u brány 

 příprava projektové dokumentace na rekonstrukci zámku 

Liblice  

 oprava opěrných zdí u Sally Terreny, byly provedeny injektáže proti vlhkosti – 2. etapa  

 oprava padajících říms 

 kalamitní kácení v oboře – 2. etapa 

 rekonstrukce koupelen a sociálních zařízení – 2. etapa 

 oplocení a úpravy obory – 2. etapa 

 schodiště u recepce – oprava havarijního stavu nosníků – byla provedena dekapotáž 
tělesa schodiště, zesílena konstrukce ocelovými profily a udělala se zpětná kapotáž 

 hlavní příjezdová cesta k zámku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava příjezdové cesty v KCL 
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Vila Lanna      

 restaurátorské práce – schodiště a balustráda pod terasou 

 oprava dřevěného obložení domečku 

 oprava fresky nad Sallou Terrenou, která byla poškozena vodou zatékající z terasy v I. 
NP 

 plošina pro invalidy 

 úprava cest 

 jednací sál v suterénu 

 rekonstrukce kotelny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprava jednacího sálu VL 

 
Marna  

 oprava havarijního stavu střechy  

 
Hotel Mazanka  

 oprava havarijního stavu hydroizolace celého objektu 

 
Řešené studie a projekty 

 Třešť – PD zateplení haly a výměny střechy 

 Liblice – PD francouzského parku 

 Lanna – PD vybavení jednacího sálu nábytkem a AV technikou 

 Lanna – restaurátorský záměr sálu v 1. patře 

Inženýrská činnost pro pracoviště AV ČR 

 Hybernská – spolupráce při administraci koordinátora rekonstrukce objektu 

 Valentinská – opravy a rekonstrukce bytů  
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Informační technologie 
 
SSČ v oblasti informačních technologií v roce 2018 zajišťovalo stejně jako v letech minulých 
správu a servis IT služeb pro KAV, SSČ, pražskou část PSÚ a BTÚ. Nedílnou součástí 
činností bylo poskytování a správa síťové infrastruktury, provoz a podpora ekonomických 
systémů a provoz a podpora systému pro správu a administraci webových portálů nejen pro 
vlastní potřebu, ale i pro pracoviště AV ČR. Ve spolupráci s CESNET zajišťovalo správu 
serverových certifikátů a systému eduID a provoz bezpečnostního týmu CAS-CSIRT. SSČ 
dále zajišťovalo administrativu Komise pro informační technologie AV ČR, správu 
adresového prostoru IPv4 a IPv6 pro sítě AV ČR, podílelo se na činnosti sdružení CESNET 
a PASNET a na poskytování a připojení pracovišť AV ČR do těchto sítí.  

Ekonomické a informační systémy 

SSČ spravovalo ekonomické informační systémy (EIS) a zajišťovalo podporu uživatelů 
z pracovišť AV ČR. Jednalo se o dlouhodobě využívané systémy 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, 
schvalování dokumentů, workflow atd.), Mantis (elektronický systém pro hlášení chyb a 
požadavků uživatelů). Podstatnou činností bylo zahájení přípravy podkladů pro technickou 
část zadávací dokumentace pro přípravu VZ na nový EIS SSČ.  

V systému VERSO byly nasazeny moduly Žádanky, Nepřítomnosti, Cestovní náhrady na 
některá pracoviště AV ČR, ve kterých se tyto funkcionality doposud nevyužívaly. Byl upraven 
schvalovací proces modulu „Cestovní příkazy“ a doplněny nové role „Kontrolora“. V systému 
byl nasazen nový podepisovací JAVA applet pro elektronicky podepisované schvalovací 
agendy a rozšířeno centrální úložiště (CUL) o sběr metadat potřebných pro identifikaci 
osobních údajů napříč uloženými dokumenty a doplnění auditních nástrojů v souvislosti 
s požadavky GDPR. V rámci metodických podkladů byly přeloženy vybrané manuály 
k systému do anglického jazyka. 

V systému iFIS se v roce 2018 uskutečnilo první odevzdání výkazu PKP (Pomocný 
konsolidační přehled) pracovišť, které pro něj splnily podmínky. V průběhu roku 2018 tato 
pracoviště odevzdávala výkaz podruhé za nadstandardní asistence pracovníků SSČ. Byla 
vykonána implementace nových funkcionalit souvisejících se sestavením nového výkazu 
podle zákona č. 25/2017 Sb. V systému iFIS byl vytvořen nový typ výkazu, který umožňuje 
jeho specifikaci a definici s využitím nejen dat z účetnictví, ale i pomocí vzorců. Do modulu 
„Objednávky“ byla doplněna funkcionalita, která umožňuje zveřejňování objednávek podle 
zákona č. 312/2014 Sb.  

V systému Elanor Global byly dokončeny implementační práce na aktualizovaném systému 
Elanor Global Java Edition (EGJE) a spuštěny do reálného, ostrého provozu ve 44 
pracovištích. V průběhu roku 2018 FZÚ vysoutěžil HR portál od firmy Elanor s.r.o., který je 
nadstavbou systému EGJE. Implementace této nadstavby probíhala za asistence pracovníků 
SSČ, nebyla však v důsledku provozních komplikací na straně FZÚ do konce roku 
dokončena. 

Po celý rok se kromě rozsáhlých školení k práci s novým, aktualizovaným systémem EGJE 
konala i řada standardních školení a individuálních konzultací napříč systémy. Ve druhé 
polovině roku byl uspořádán cyklus školení pro pokročilé uživatele iFIS a dále několik 
prezentací pro potenciální a nové uživatele VERSO či prezentace nevyužívaných modulů 
podle specifických požadavků jednotlivých pracovišť. Nově také bylo představeno 
kombinované školení práce v systému iFIS a VERSO zaměřené především na vazby mezi 
systémy. Tento nový modul školení uživatelé velmi kladně hodnotili. 
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Servis a podpora 

SSČ zabezpečovalo provoz IT infrastruktury a souvisejících služeb nejen pro své 
zaměstnance, ale i pro Kancelář AV ČR a další zákazníky z AV ČR. Služby byly poskytovány 
pro více lokalit v rámci SSČ (Národní, Hybernská, Ládví/Mazanka, Liblice, Třešť, Vila Lanna 
a knihkupectví Academia). K dalším poskytovaným službám náležely zejména správa 
koncových stanic uživatelů, tiskáren, notebooků a serverů, veškerého softwarového 
vybavení a úkonů provozovaných na serverech (e-mailové služby, informační systémy, 
virtualizace serverů, datové uživatelské služby, síťová úložiště, bezpečné vzdálené 
připojení). SSČ také poskytovalo a zabezpečovalo technickou a servisní podporu všech 
lokalit, cloudové služby, provoz informačních systémů SSČ (Fidelio, IIKO) a KAV (OK Base, 
Múzo), správu centrální serverovny Mazanka – virtualizace, zálohování veškerých kritických 
serverů a aplikací napříč infrastrukturou SSČ, Akademické sněmy, Týden vědy a techniky 
AV ČR a další akademické akce. Velký důraz byl kladen na zvyšování bezpečnosti sítě proti 
vnějším a vnitřním útokům včetně ochrany proti nežádoucí e-mailové komunikaci, postupnou 
modernizaci hardwaru (disková pole, servery) a softwarového prostředí (virtualizace, 
Windows Server) a zvyšování dostupnosti aplikací. 

SSČ neustále sledovalo nové trendy na trhu IT a přicházelo s podněty na vylepšování 
současné infrastruktury. Zaměstnanci SSČ také aktivně poskytují konzultace ostatním 
pracovištím AV ČR. 

Splněné jednorázové cíle v roce 2018: 

 výměna iSCSI switchů v KCL, 
 převzetí správy systému ANeT, 
 aktualizace ANeT, Fidelio, VMware, zálohovací technologie Veeam, 
 vytvoření nástroje pro analýzu IP adres z reportů CSIRT.CZ,  
 výměna diskového pole Liblice, 
 migrace BTÚ do O365, 
 migrace Sharepoint do O365, 
 upgrade ESET na novou verzi, 
 nový KMS server, 
 Zámecký hotel Třešť – přizpůsobení provozu IT během rekonstrukce, 
 konsolidace komerčních ESXi. 

Správa sítí 

V oblasti správy sítí SSČ pokračovalo v modernizaci páteřních uzlů sítě AV ČR tak, aby 
vyhovovaly standardům moderního protokolu IPv6 při přenosové rychlosti 10 Gbps. 
Průběžně se zabývalo i nezbytnou administrativní, servisní a konzultační činností v síti AV 
ČR a správou sítě EDUROAM.  

V roce 2018 byly jako nejdůležitější řešeny tyto úkoly: 

 modernizace optických rozvodů Národní,  
 zřízeni optických PtP propojení mezi rackovými skříněmi, 
 modernizace serverovny Hotelu Mazanka, 
 výměna SAN – Liblice, 
 příprava nových síťových rozvodů v lokalitě vila Lanna, 
 vybudování nového uzlu sítě AV – BÚ Průhonice, 
 modernizace páteřního uzlu Hybernská, síťového zabezpečení v lokalitě Národní, 

modernizace páteřního uzlu ÚMCH, MW připojení pro ubytovací zařízení Marna, 
 pokračoval projekt Připojení AV ČR ke struktuře EduID, 
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 konzultační činnost a technická podpora při rozšiřování systému Eduroam v areálu Krč, 
při nasazování nového FW pro areál Krč, při rozšíření a změně IPv6 adresního rozsahu 
AV ČR, 

 odborný seminář pro správce sítí pracovišť AV ČR, 
 lektorská činnost v kurzech Základy vědecké práce, ve sdružení PASNET, ve Fondu 

Rozvoje sdružení CESNET, 
 průběžné doplňování informací do geoportálu SSČ AV ČR. 

Serverová infrastruktura 

Hlavním úkolem OSI byla v roce 2018 technická správa datového centra Mazanka spojená 
s nezbytnou administrativní a servisní činností a zajišťování technické podpory uživatelům 
Ekonomického informačního systému a správy jeho serverů.  

V roce 2018 byly jako nejdůležitější řešeny tyto úkoly: 

 instalace a testování UCS MINI, 
 pořízení druhé tzv. žiletky do UCS MINI, 
 revize DR plánů pro EIS (EGJE), 
 optimalizace zálohování webů, 
 vyřazení a náhrada starých virtuálních serverů EIS, 
 LDAP a EduID – aktualizace dle požadavků, 
 prodloužení podpory HW pro servery stávajícího EIS, 
 plán obnovy serverů stávajícího EIS v průběhu roku 2019. 

Správa webů  

SSČ v oblasti webových služeb poskytovalo pracovištím AV ČR širokou škálu služeb, která 
zahrnovala komplexní realizace 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, 
elektronické obchody – např. s publikacemi, webové systémy na různých platformách, 
nejrůznější newslettery, registrační systémy a mnoho dalších) a jejich technickou správu. 
 
Pro realizaci, provoz a potřeby veškerých webových akademických projektů provozuje OSW 
centrální akademický publikační a redakční systém – OpenCMS (content management 
system), systém pro správu webových projektů, a to včetně poskytování komplexní podpory 
a servisu. Výhodou centrálního akademického CMS systému je průběžný mnohaletý vývoj 
systému, jeho modulů a funkcí na míru a podle požadavků AV ČR a jejích subjektů, pro které 
jsou projekty realizovány. Z tohoto plyne výhoda zachování prostředků na tento vývoj 
v organizační struktuře Akademie věd, neboť centrálně vyvinuté moduly a funkčnosti se dále 
poskytují všem obsluhovaným projektům a subjektům a zadavatelé tak získávají finanční 
i časové úspory. Systém navíc podporuje multiwebový provoz; na rozdíl od komerčních 
řešení, kdy se pro každý web provozuje i separátní redakční systém, se v SSČ provozuje a 
vyvíjí jediný systém pro chod desítek, potažmo stovek webů.  
 
V roce 2018 byly řešeny tyto zásadní úkoly: 
 
 hlavní web Akademie věd – navazující práce v činnosti započaté v minulém roce mezi něž 

patřila restrukturalizace a asimilace dílčích podwebů, vývoj nových funkcí pro co největší 
komfort a přehlednost pro návštěvníky webu, 

 nový web SSČ, 
 Týden vědy a techniky AV ČR, Týden mozku, Veletrh vědy – webová díla a/nebo 

registrační aplikace – vývoj na míru, 
 web pro časopis Živa, 
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 web Věda kolem nás – webová prezentace s aktuálními publikacemi a informacemi edice 
Věda kolem nás – nakladatelství Academia, 

 registrační portál pro EURAXESS – aplikace pro registrace a jejich správu v rámci tohoto 
projektu v anglické a české verzi, 

 web projektu Otevřená věda, 
 aplikace, registrační a další systémy a další weby pro projekt Otevřená věda – několik 

databázových online projektů pro usnadnění práce všech zainteresovaných v těchto 
projektech včetně registrujících se studentů a pedagogů, 

 web Výstava Klamárium – provoz a podpora webu, činnost přesahující z roku minulého, 
společně s trváním výstavy, 

 web Kabinetu studia jazyků plus související online databázová aplikace pro registraci 
studentů, hlídání semestrů a plateb, 

 Týden mozku – webová propagace, 
 provoz a správa elektronického online nástroje pro čtení vybraných akademických médií 

/ časopisů (Akademický bulletin) ve formátu .pdf, 
 web v rámci Strategie AV21 – Vesmír pro lidstvo, 
 web v rámci Strategie AV21 – 10 let of the Czech Republic in ESA, 
 web výzkumného centra speciální optiky TOPTEC, plus další web a webová databázová 

aplikace pro související konferenci, 
 web A-fest in a park, 
 Po stopách TGM – propagace a popularizace TGM, 
 rekonstrukce webu ARÚB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové webové stránky SSČ 
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Medializace, popularizace a vzdělávací činnost 
 
Popularizaci výsledků výzkumů, které se realizují na pracovištích AV ČR, a šíření poznatků 
a vědomostí mezi studenty, žáky, jejich pedagogy i laickou veřejnost považuje AV ČR za 
důležitou součást svého poslání. Naplňuje tak danou zákonnou funkci – prostřednictvím 
svých pracovišť zabezpečovat výzkum v rozsáhlém spektru přírodních, technických, 
sociálních a humanitních věd, rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, šířit a uplatňovat 
výsledky své činnosti, a tím zvyšovat úroveň vzdělanosti, kultury a konkurenceschopnosti 
České republiky a napomáhat při řešení aktuálních potřeb společnosti. 

Na systematické popularizaci činnosti, výsledků, osobností a šíření dobrého jména AV ČR 
mezi laickou i odbornou veřejností se podílejí nejen její jednotlivá pracoviště, ale také SSČ 
jako pracoviště infrastrukturní. SSČ nejen zajišťovalo aktivity, jimiž ve sledovaném roce 2018 
pokrývalo aktuální vědecké dění, ale také připomnělo události s celospolečenským dosahem 
– zvláště v souvislosti s oslavami 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků.  

Výsledkem této spolupráce je reprezentativní počet mediálních výstupů. V roce 2018 bylo ve 
sledovaných tištěných, internetových a ostatních médiích zveřejněno více než 44 664 
příspěvků s heslem AV ČR, jeho podobami a dalšími vybranými klíčovými slovy a tématy 
souvisejícími s AV ČR (v roce 2017 šlo o 28 016 výstupů). Klíčové heslo SSČ bylo v roce 
2018 v médiích citováno 299×, tedy v průměru téměř každý den. 

O popularizačních akcích AV ČR, na kterých SSČ v roce 2018 systematicky organizačně 
participovalo, se veřejnost dozvídala mj. prostřednictvím webového portálu www.avcr.cz, a 
to především v sekci „Pro veřejnost“, která ve sledovaném období zaznamenala 85 tisíc 
návštěv. Informovaly o nich také samostatné webové stránky jednotlivých projektů, stránky 
www.tydenvedy.cz zaznamenaly 81 tisíc návštěv, stránky www.veletrhvedy.cz v identickém 
období téměř 40 tisíc návštěv.  

Významnou podporu v popularizaci vědy poskytují sociální sítě (Facebook, Twitter, 
Instagram). Ve sledovaném období vzrostl počet fanoušků na sociálních sítích AV ČR celkem 
o 16 313 (konkrétně z 5506 na 21 819 fanoušků). I nadále se na Facebooku, Twitteru i 
Instagramu zvyšovala aktivita, dosah (počty sledujících, „lajků“) i počty výstupů. 
Nejsledovanější sociální sítí zůstal Facebook s 16 224 fanoušky, následoval Instagram 
(3431) a Twitter (2164). Dosah příspěvků na Facebooku v období od 1. ledna 2018 do 1. 
ledna 2019 překonal hranici 4,4 milionu zobrazení. 

O aktivitách SSČ pravidelně informoval elektronickou formou Newsletter AV ČR. Zval na 
akce, jakými jsou Veletrh vědy, Týden mozku, Týden vědy a techniky AV ČR a výstavy. 
Referoval rovněž o nově vydaných titulech magazínu A / Věda a výzkum a AΩ / Věda 
pro každého. Newsletter si primárně klade za cíl informovat stálé návštěvníky co nejdříve 
o chystaných aktivitách a také je upozornit, že se na ně mohou registrovat. 

Pro jubilejní rok 2018 přichystala AV ČR prostřednictvím SSČ plejádu akcí, zejména pro 
laickou veřejnost. K 100. výročí založení republiky realizovalo SSČ ve spolupráci s MÚA 
celorepublikovou putovní výstavu Republika československá 1918–1939, která na 14 
velkoformátových panelech přiblížila nejvýznamnější milníky Československé republiky. 
Vizuálně atraktivní panely byly během září až listopadu instalovány ve 24 městech republiky 
na dobře dostupných veřejných místech (většinou na náměstích), přičemž v každém z měst 
se výstava zdržela asi měsíc. Vzhledem k ročnímu období bylo zajištěno nasvícení panelů, 
které tak byly veřejnosti přístupné nonstop. V Brně (7. září 2018) a Praze (28. října 2018) se 
uskutečnily vernisáže s bohatým doprovodným programem. 

V souvislosti s výročím vzniku Československa se v Galerii Věda a umění v budově na 
Národní v Praze od 7. května až 20. srpna 2018 konala výstava 18–18: Století státního 
svátku. Návštěvníky seznámila s dosud neznámými exponáty a záznamy z archivů, fondů a 
sbírek několika historických pracovišť AV ČR. Mimořádně byl vystaven originál Prvního 
návrhu Washingtonské deklarace. 
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V duchu oslav stého výročí založení společného státu se rovněž neslo novoroční představení 
Dvořákovy opery Rusalka, kterou organizačně zabezpečilo SSČ. Uskutečnilo se 11. ledna 
2018 v historické budově Národního divadla. Předsedkyně AV ČR E. Zažímalová 
a ředitel Národního divadla J. Burian na něj pozvali významné osobnosti a společenské 
představitele, zahraniční hosty, zástupce partnerských organizací a sponzory. 

V roce 2018 SSČ uspořádalo dvě slavnostní přednášky z cyklu Akademie věd ČR – špičkový 
výzkum ve veřejném zájmu. Pátou přednášku v pořadí Léčiva pro cílenou léčbu nádorů 
přednesla 26. března 2018 v paláci Žofín světově respektovaná vědkyně v oboru imunologie 
B. Říhová společně s vedoucím laboratoře Polymerních terapeutik a diagnostik v centru 
BIOCEV T. Etrychem. Dne 24. září 2018 se uskutečnila šestá, tentokrát česko-slovenská 
slavnostní přednáška pod názvem Československo – náš společný domov. Přednáška 
patřila stoletému výročí založení společného státu. Jejími autory byli vědecký pracovník 
oddělení 20. století HÚ J. Němeček a R. Holec, který se v HÚ věnuje slovenským a 
středoevropským dějinám 19. a 20. století. Obou přednášek v paláci Žofín se zúčastnili 
významní představitelé vědeckého, politického, ale i společenského života. 

AV ČR a SSČ ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK uspořádaly dne 
28. června 2018 v pořadí již třetí Slavnostní večer klasické hudby ve Smetanově síni 
Obecního domu. Hlavní myšlenkou závěrečného abonentního koncertu sezony byla 
společná neformální setkání a ze strany vrcholných představitelů AV ČR především 
poděkování zaměstnancům všech akademických pracovišť za jejich celoroční práci. 

Tradičně značný zájem návštěvníků i médií vyvolal jubilejní, 20. ročník Týdne mozku. Festival 
o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách se konal v termínu 
od 12. do 18. března 2018. Akce je součástí tzv. Brain Awareness Week – celosvětové 
kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Hlavními 
organizátory festivalu byly již tradičně ÚEM, Česká společností pro neurovědy a SSČ. 
Dvacátý ročník festivalu nabídl rozšířený doprovodný program. Základním pilířem festivalu 
bylo 15 přednášek od českých odborníků v oblasti neurověd. Navázal na ně doprovodný 
interaktivní program, který trval celý týden a vyvrcholil během víkendových dnů. Uskutečnilo 
se devět večerních tematických přednášek, sedm naučných workshopů, zájemci mohli 
zhlédnout čtyři dokumentární filmy. Interaktivní expozice představily science centra iQLandia, 
Techmania, Pevnost poznání, společnost Bayer a další. Festival také poprvé nabídl program 
mimo pražský region, v Plzni se ve spolupráci s LF UK Plzeň a Biomedicínským centrem 
uskutečnilo pět popularizačních přednášek. Týden mozku navštívilo v roce 2018 přes 4400 
zájemců; zaznamenal přes 70 mediálních výstupů včetně TV reportáží a živých vstupů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Týden mozku 2019 
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Stejně jako v předchozích letech se ve dnech 1. května až 22. června 2018 uskutečnil již pátý 
ročník fotografické soutěže Věda fotogenická, sestavené z fotografií zaměstnanců AV ČR. 
Z vítězných snímků opět vznikl reprezentativní kalendář a byla uspořádána výstava. Ta od 
podzimu roku 2018 až do dalšího ročníku soutěže putuje po České republice, především  po 
pracovištích AV ČR a spolupracujících organizacích. Pro oživení soutěže byly vyhlášeny dvě 
nové kategorie: Vědecké selfie a Československo objektivem vědců. Celkem bylo přihlášeno 
211 fotografií od 67 zaměstnanců z 25 pracovišť AV ČR.  

Tři dny, 80 vystavovatelů, 8000 m2 výstavní plochy, 24 800 návštěvníků – i tak lze 
charakterizovat čtvrtý ročník Veletrhu vědy, jehož již čtvrtý ročník uspořádalo SSČ. Na 
Veletrhu vědy se od 7. do 9. června 2018 představila největší vědecká pracoviště AV ČR, 
univerzity i inovativní firmy. Předvedl novinky a zajímavosti od více než stovky vystavovatelů 
– špičkových vědeckých pracovišť, firem, science center i vysokých škol – na jednom místě. 
Jde o největší populárně naučnou akci svého druhu v České republice, jejímž cílem je mimo 
jiné seznámit návštěvníky s výsledky a novými projekty vědeckého výzkumu, nadchnout a 
propojit studenty, širokou veřejnost a renomované odborníky a otevřít a umožnit komunikaci 
a spolupráci vystavovatelů a partnerů veletrhu mezi sebou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veletrh vědy 2018 

 
Projekt Otevřená věda AV ČR v loňském roce pokračoval v podpoře zvyšování zájmu o vědu 
a výzkum u studentů středních a vysokých škol. V dalším ročníku byly do nabídky stáží opět 
zařazeny nejen přírodní a technické, ale také humanitní a společenské vědy. Konalo se 
celkem 100 stáží, jichž se zúčastnilo 160 studentů, a uskutečnily se ve 34 pracovištích AV 
ČR. Prezentace výsledků stáží před odbornou porotou a publikem se konala na dvoudenní 
Studentské vědecké konferenci, na které se od 22. do 23. listopadu 2018 sešlo na 120 
studentů. Portál www.otevrenaveda.cz přivítal 43 tisíc návštěvníků. 

Tři desítky učitelů základních a středních škol se zúčastnily Letního vědeckého kempu – 
vzdělávacího projektu Otevřené vědy AV ČR, jehož cílem je rozšířit praktickou výuku na 
školách a doplnit ji o názorné pokusy. Kemp se zaměřil na chemii, biologii, fyziku a 
matematiku a roli učitelů přebrali vědci z akademických pracovišť a didaktici z vysokých škol. 
Cílem kurzů je posunout způsob výuky, aby učivo bylo podáno atraktivněji a jejich odborná 
materie srozumitelněji interpretována s důrazem na experiment a praktické využití.  

Největší vědecký festival Týden vědy a techniky AV ČR, který SSČ v roce 2018 uspořádalo 
již po osmnácté, navázal svou koncepcí na předcházející ročník. Pro veřejnost byly po celý 
týden připraveny přednášky, prohlídky laboratoří, filmová promítání, divadelní představení, 
výstavy, science show a mnoho dalšího. V rámci festivalu se v týdnu od 5. do 11. listopadu 
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již tradičně konaly dny otevřených dveří, přednášky, workshopy, exkurze a další akce určené 
široké veřejnosti, ale především středoškolským studentům. Ústředním tématem festivalu 
bylo Století české vědy 1918–2018. S vědkyněmi a vědci z pracovišť AV ČR objevovali 
zájemci, jak věda vypadala před 100 lety při vzniku Československa a jak se vědní disciplíny 
od té doby rozvinuly. Na bohatém programu spolupracovalo 54 pracovišť AV ČR a 11 
univerzitních pracovišť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden vědy a techniky 2018 - exponát 

Důraz organizátoři kladli na zapojení a propagaci 3. vědní oblasti, což se promítlo především 
v programu v budově AV ČR na Národní. Během Týdne vědy a techniky AV ČR se 
uskutečnilo 671 akcí, jež navštívilo 44 385 návštěvníků. Mezi nejatraktivnější festivalové 
formáty patřily tradičně Dny otevřených dveří pracovišť AV ČR a partnerů festivalu, panelové 
diskuse, science show nebo úniková hra. O festivalu bylo napsáno 317 článků, které vyšly v 
tištěných a on-line médiích, televizní stanice odvysílaly 30 reportáží a živých vstupů, 
organizátoři poskytli několik rozhovorů Českému rozhlasu. Počet fanoušků na Facebooku 
překročil 7500, počet sledujících na Instagramu se zdvojnásobil a velký zájem byl také o 
YouTube kanál Týdne vědy a techniky AV ČR, jehož počet odběratelů vzrostl o 118 %. 
Organizátoři také navázali spolupráci s bloggery, kteří festival propagovali na svých 
instagramových profilech a YouTube kanálech. 

Ředitelům jednotlivých pracovišť AV ČR SSČ kontinuálně pomáhá orientovat se ve složitém 
legislativním a ekonomickém prostředí prostřednictvím kurzu Management vědy. 
Management vědy je koncipován ve formě pěti dvoudenních setkání v konferenčních 
zařízeních AV ČR. Do programu byla zařazena nejen témata související s osobním rozvojem 
manažera, ale i právní problematikou (občanské i obchodní právo) nebo besedy 
s inspirativními osobnostmi ze světa vědy.  

Pod hlavičkou projektu Nebojte se vědy ve školním roce 2017–2018 pokračoval oblíbený 
cyklus odborných vědeckých přednášek pro středoškolské studenty, které svou náročností 
a tematickým zaměřením odpovídaly koncepci středoškolských osnov a studentům středních 
škol přiblížily vědu a její stále přibývající nové objevy a poznatky. Ze škály přednášek 
zaměřených na témata blízká školním předmětům, jako je biologie, fyzika, chemie, 
matematika a další, si pedagogové mohli vybrat právě ty, které byly jejich aktuální výuce 
nejbližší. Ve sledovaném období se uskutečnilo 138 přednášek ve 42 městech na 68 
středních školách. Do projektu se zapojilo 78 vědců z pracovišť AV ČR.  
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Osvědčeným mediálním kanálem je server YouTube, na kterém se pravidelně zveřejňují 
reportáže z popularizačních akcí i edukativní projekty. Prezentovala se dokumentární filmová 
tvorba AV ČR – a to na národní i mezinárodní úrovni.  

Úspěch zaznamenal soubor vzdělávacích videí NEZkreslená věda, který dosáhl tří milionů 
zhlédnutí. V roce 2018 se rozrostl o další sérii (10 dílů), jež vychází z výzkumných programů 
Strategie AV21. Aktuálně je NEZkreslená věda nejúspěšnějším videoformátem propagujícím 
AV ČR. Pro školy připravili tvůrci také DVD-ROM jednotlivých sérií a videa umístili také na 
vybrané výukové portály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od září 2018 se na pohlednicích a obrázcích známek České pošty v rámci služby Pohlednice 
Online objevují karikatury českých vědců a vědkyň. Projekt vychází z výstavy Čeští vědci 
a jejich vynálezy, která vznikla pod hlavičkou projektu úspěšného projektu Otevřená věda. 

SSČ v roce 2018 pro AV ČR zabezpečovalo technické zázemí při konferencích a pronájmy 
sálů v budově Národní. Studio OAT zajišťovalo tvorbu audiovizuálních záznamů významných 
akcí pracovišť AV ČR, poskytovalo produkční i postprodukční audiovizuální služby, vytvářelo 
prezentační spoty, reportáže i dokumentární filmy, a to především v souvislosti s programy 
Strategie AV21 a konkrétními potřebami pracovišť AV ČR.  

Audiovizuální výstupy Studia OAT sdílely nejen webové stránky pracovišť AV ČR, ale také 
etablované zpravodajské servery (např. Aktuálně.cz, iHned.cz). Vědecké reportáže přejímala 
též další média (Česká televize, Český rozhlas). Vysokou sledovanost měla produkce 
umístěná na webových kanálech YouTube a Facebook, (www.youtube.com/user/oatavcr) a 
Česká věda (www.facebook.com/ceskaveda). Studio OAT přispívalo každý týden na hlavní 
akademický portál www.avcr.cz. 

 V roce 2018 pokračovala výroba, televizní vysílání i internetové šíření informací z velkých 
akademických akcí, jako jsou Týden mozku, Veletrh vědy či festival Týden vědy a techniky 
AV ČR, pro který Studio OAT vytvořilo propagační spoty či speciální medailonky vědců.  

V roce 2018 vzniklo dalších 12 dílů měsíčníku Magazín Česká věda – televizního 
a internetového magazínu, který veřejnost seznamuje s prací vědců AV ČR. Pořad sestává 
z reportáží o vědeckých metodách či výsledcích, medailonků vědců, představuje knižní 
novinky Nakladatelství Academia s diváckou soutěží apod. Měsíčník vysílá několik 
televizních stanic (TV NOE, Regionální TV, TV Praha, TV OIK). Šíří se prostřednictvím 
satelitního, terestrického, kabelového i IPTV vysílání. Pořad se vysílal s denní sledovaností 
vyšší než 200 tisíc domácností. Každý díl magazínu byl odvysílán minimálně 20×. Studio 
OAT dále vyrobilo vědecké reportáže z pracovišť a laboratoří AV ČR. Reportáže jsou určeny 
nejen pro laickou veřejnost, ale i pro vědce, kteří je využívají při prezentaci své práce.  
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Křty, besedy, prodejní akce a souvislosti s vydáváním nových knih 

Propagaci vydaných i připravovaných publikací napomáhala již v předchozích letech 
osvědčená spolupráce s popularizačními projekty Science Café a Café Nobel. Nakladatelství 
Academia zajistilo prodejní a informační stánek na zasedáních Akademického sněmu AV ČR 
a na dalších příležitostných akcích jednotlivých pracovišť AV ČR. Prodej knih zprostředkovalo 
nakladatelství mimo jiné na festivalech Týden vědy a techniky AV ČR a Týden mozku 
pořádaných AV ČR, na 5. národní konferenci o genderu a vědě pořádané SOÚ, na VII. 
kongresu České společnosti pro politické vědy nebo na konferenci Forum 2000. 
Nakladatelství svými publikacemi podpořilo také Studentskou literárněvědnou konferenci 
pořádanou ÚČL. 

Nakladatelství k propagaci využívalo i prostory literárních kaváren provozovaných v síti 
knihkupectví Academia (v Praze, Brně a Ostravě), kde uspořádalo nejrůznější literární akce 
(křty a prezentace vydaných publikací, ale také přednášky a pořady organizované ve 
spolupráci s jednotlivými pracovišti AV ČR). Na literárních akcích byli častými hosty čelní 
představitelé vědeckého, kulturního a politického života (uvedení publikace Slovensko – 
evropský příběh, která byla vydána ve spolupráci s HÚ SAV, se jako čestný host zúčastnil 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy R. Plaga, kmotrem publikace Průvodce stalinistickou 
Prahou byl bývalý předseda AV ČR J. Drahoš, hostem uvedení publikace Prvních 100 dnů 
Charty 77 byli mj. světicí biskup pražský V. Malý a spisovatel P. Kohout). 

Z hlediska propagace a marketingu byla pro nakladatelství důležitá účast na významných 
tuzemských knižních veletrzích, ať již na pražském Světu knihy, který se tradičně konal 
v květnu, či podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Samozřejmostí byla účast na 
Veletrhu vědy organizovaném AV ČR. Nakladatelství Academia se také zúčastnilo 
premiérového ročníku veletrhu Svět knihy v Plzni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svět knihy 2018 – stánek nakladatelství Academia 
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
 
SSČ provozuje v České republice pro AV ČR několik účelových konferenčních, ubytovacích 
a stravovacích zařízení. V souvislosti s touto skutečností působí v  národních organizacích 
sdružujících hotelová a restaurační zařízení – Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR (AKC ČR) a  České barové asociaci (CBA). Na vybraných 
pracovištích tak SSČ poskytuje služby v úrovni ČSN EN ISO 9001:2000 tuzemským 
i zahraničním hostům, kteří přicházejí z  pracovišť AV ČR i veřejnosti. 

Ve sféře konferenčních a hotelových služeb je SSČ držitelem mnoha významných certifikací: 
Hotelstars Union, HACCP, ČSKS, Czech Specials, nově z roku 2018 Historic Hotels of 
Europe a dalších ocenění: 1x Gastronomická osobnost ČR, 1x Hoteliér roku, 3x Restauratér 
roku, Svatební místo roku, Czech Event Awards, Národní cena kvality ČR, Czech Food Cup, 
Czech Hotel Awards, Velká cena cestovního ruchu aj. 

SSČ se neustále snaží podporovat zájem pracovišť AV ČR o pronájmy konferenčních, 
seminárních, školicích, tréninkových a reprezentačních prostor včetně ubytování. Služeb 
SSČ opakovaně ročně využívá více než 40 pracovišť AV ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V daném roce SSČ zabezpečovalo a organizovalo pro AV ČR mnoho významných akcí, při 
nichž měla pracoviště AV ČR dostatek příležitostí k využívání systému klientských karet. 
V konferenčních zařízeních se scházely světové špičky různých vědních oborů, světové 
vědecké kapacity, ale i diplomaté, politici, významné osobnosti z oblasti průmyslu, 
bankovnictví, kultury, sportu i podnikání. V roce 2018 bylo poskytnuto ubytování téměř třem 
tisícům akademických hostů, z velké části zahraničním. Celkem 413 akcí se zúčastnilo více 
než 13 tisíc návštěvníků. Ze služeb byly nejvíce požadované konferenční služby, stravování 
a ubytování. Významnými aktivitami byly výstavy a propagace AV ČR při různých 
společenských událostech. Například ve spolupráci s GFÚ byla uspořádaná několikatýdenní 
tematická výstava v prostorách vily Lanna pod názvem Země v pohybu. 

 

 

 

 

 

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 6 190 32 905 2 384 3 289

ZHT 59 21 535 6 030 28 509 2 881 3 390

VL 24 8 760 4 117 47 1 240 1 325 2 565

PM 11 4 015 2 811 70 120 0 120

HM 81 29 565 25 722 87 224 414 638

CELKEM 228 83 220 44 869 53 2 998 7 004 10 002

DKHZ 2018 - ubytovací služby
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Konferenční a hotelová zařízení jsou  otevřena také   laické veřejnosti (Dny otevřených dveří 
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, Dětské dny, Noc hotelů, Vánoční koncerty a 
trhy, Vítání jara, Valentýn, Řízené degustace vín aj.). Významnou podporu jim poskytují 
příslušné  obce a města.  

SSČ se jako vystavovatel zúčastnilo tuzemských veletrhů Svatební EXPO a Svatební dny 
v hotelu Clarion. Interní poradenství bylo zaměřeno především na zavedení „Revenue 
managementu“ a systému prodeje s důrazem na „up-selling“ a „cross-selling“. 
Prostřednictvím mezinárodních obchodních komor také oslovilo klientelu z Kanady a Číny.  

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 

www.zamek-liblice.cz 
 
Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice již tradičně reprezentuje AV ČR na té nejvyšší 
úrovni při pořádání vědeckých konferencí a setkávání vědců z celého světa. V souladu 
s aktuálními trendy v oblasti konferencí a gastronomie poskytuje pro akademickou obec 
kompletní servis a zajištění akcí v unikátním barokním prostředí. 

Také v roce 2018 bylo Konferenční centrum partnerem při organizování významných 
vědeckých setkání s mezinárodní účastí. Za všechny lze zmínit: Setkání předsedů Akademii 
věd V4 za účasti zástupců Akademií věd z Velké Británie, Slovinska a Rakouska, Setkání 
Ekonomické rady AV ČR, pravidelná setkání ředitelů pracovišť v rámci projektu Management 
vědy (postoupeno ze ZH Třešť), ale též Mezinárodní konferenci ÚFCH JH EFCATS 2018, 
mezinárodní letní školu ÚPT, nebo 5. konferenci BTÚ věnovanou 10. výročí tohoto 
pracoviště. Kromě akademických akcí KCL hostilo také několik významných diplomatických 
a politických seskupení (pravidelné zasedání SČ kraje, pravidelné setkání politiků z ČR a SR 
Jagello 2000 apod.). 

V roce 2018 se v KCL uskutečnily tyto projekty ke zlepšení kvality poskytovaných služeb: 

 rekonstrukce čtyř koupelen v hotelových pokojích v hlavní zámecké budově 
 rekonstrukce příjezdové cesty k zámku 
 digitalizace konferenčního sálu – 1. etapa 
 oplocení zámecké obory 
 ZOO koutek 

 
KCL je také významným partnerem regionální správy. V roce 2018 rozšířilo spolupráci 
s městem Mělník a podílelo se na programu Mělnického kulturního léta. Pokračovaly aktivity 
v rámci ROP – Sdružení obcí Kokořínska – Konference o lokálním cestovním ruchu. Ve 
spolupráci s obcí Liblice a Byšice byla uspořádána řada kulturních a společensky 
významných akcí. Vysoce prestižní byla účast managementu KCL na prezentaci 
Středočeského kraje při Svatováclavském posvícení na ambasádě ČR ve Vídni. 

Zámecký hotel Třešť (ZHT) 

www.zamek-trest.cz 
 
Provozní činnost tohoto zařízení se soustředila především na zdárné ukončení jeho chodu 
z důvodu generální rekonstrukce k 31. říjnu 2018. Rekonstrukce je plánována na dobu dvou 
let. 

Rekonstrukce bude řešit zejména: 

 výměnu střešního pláště včetně zateplení podkroví a sanace krovů, 
 výměnu oken a sanaci obvodových stěn z hlediska vlhkosti, 
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 nové horizontální a vertikální rozvody ZTI, ÚT, elektroinstalace včetně slaboproudu, 
 obnovení systémů vzduchotechniky a chlazení včetně měření a regulace, 
 protažení osobního výtahu až do 4. NP a vylepšení bezbariérového přístupu, 
 posílení požárně bezpečnostního řešení stavby, 
 úpravu koupelen hotelových pokojů, prostoru wellness, optimalizaci prostorů 

restaurací a zázemí gastroprovozu,  
 částečnou obnovu vybavení interiéru. 

Vila Lanna (VL) 

www.vila-lanna.cz 
 
Služby VL byly poskytovány zejména pro AV ČR, vysoké školy, státní orgány a společnosti 
spjaté s AV ČR. VL a PM jsou oblíbenými ubytovacími zařízeními mnoha pracovišť AV ČR. 
Vedle ubytování poskytuje VL kompletní konferenční, gastronomické a cateringové služby.  

V roce 2018 se tak jako obvykle ve vile Lanna setkávaly osobnosti české a světové vědy. 
Konalo se zde setkání členů AV ČR a bývalých předsedů AV ČR, podpis memoranda mezi 
AV ČR a SAV. Tradičně  se zde předávala ocenění Prémie Otto Wichterleho a dalších 
významných akademických prémií. Neméně význačnou akcí je každoroční setkání 
představitelů AV ČR s diplomatickým sborem a rektory vysokých škol a v roce 2018 jí byla 
též oslava 90 let výzkumu v areálu ÚSMH. Již tradicí se staly pravidelné Velikonoční a 
Vánoční jarmarky určené prioritně pro zaměstnance AV ČR. V září se  uskutečnila 
prezentace nových menu v nově otevřeném prostoru bistra a nastoupil nový šéfkuchař, jehož 
zásluhou se gastronomie ve vile Lanna posunula směrem k modernímu a zdravému stylu.   

Uskutečnila se částečná rekonstrukce mlatových cest na zahradě a také výměna plošiny pro 
invalidy za moderní bezporuchovou hydraulickou zdviž. Restaurován byl starožitný nábytek 
a také fresky v podloubí Velkého sálu. Budoval se nový konferenční sál „Konírna“ 
s předpokládaným termínem otevření v roce 2019.  

Penzion Marna (PM) 

www.penzion-marna.cz 
 
Oblíbený penzion pro krátkodobé a střednědobé ubytování akademických hostů vhodným 
způsobem doplňuje a zároveň rozšiřuje ubytovací kapacitu VL, zvláště při velkých 
mezinárodních konferencích. Hostům je poskytován základní servis včetně snídaní.  

Hotel Mazanka (HM) 

www.hotel-mazanka.cz 
 
Hotel Mazanka se i v roce 2018 zaměřil hlavně na poskytování dlouhodobého ubytování 
pracovníků z jednotlivých pracovišť AV ČR. V průběhu roku se stávalo, že ne vždy se 
podařilo všem požadavkům vyhovět, protože byl plně obsazen. Během roku 2018 se také 
zvýšil počet pobytů zahraničních hostů s rodinnými příslušníky.  

V květnu 2018 se uskutečnila tradiční akce Setkání se zástupci pracovišť AV ČR, na kterém 
vedení hotelu se zástupci akademických pracovišť projednalo aktuální záležitosti týkající se 
provozu hotelu a ubytovávání hostů. 

V letních měsících byly vykonány plánované opravy izolací v 1. PP a úpravy v 1. NP hotelu. 
Práce se dělaly za plného provozu, bez toho, aniž by byl omezen. V průběhu roku zajišťovala 
údržba hotelu, popř. externí firma drobné údržbářské a opravářské práce. I po mnohaletém 
provozu hotel působí velmi dobrým a čistým dojmem. 
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Také v roce 2018 dětská skupina Mazánek našla v Hotelu Mazanka zázemí, a děti tudíž 
celoročně využívaly vnitřní i venkovní prostory ke svým aktivitám. Zasedací místnost v 1. NP 
sloužila v průběhu roku k pravidelným akcím, parkoviště bylo opět zčásti pronajímáno 
rezidentům z Prahy 8. 

Hotel Mazanka je certifikovaným zařízením v systému Hotelstars Union podle oficiální 
jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v ČR pro Hotel Garni **Superior, s platností do roku 
2021. Každoročně prochází přísným auditem hygienického systému HACCP ubytovacího 
provozu. 

Gastronomické služby Národní (GSN) 

www.gs.narodni3.cz 
 
Služby jsou určeny pro zaměstnance AV ČR z hlavní budovy AV ČR na Národní, ale také 
pro zaměstnance zde sídlících firem, jejich hosty, pro všechny návštěvníky budovy i pro 
účastníky konferencí, seminářů probíhajících v konferenčních sálech či pro návštěvníky 
knihovny AV ČR. Stravovací služby jsou poskytovány v zařízení rychlého občerstvení – 
v Bistru, ale i v jednotlivých konferenčních a jednacích sálech v rámci cateringu pro 
významné akce pracovišť AV ČR i externích subjektů v sálech hlavní budovy AV ČR. 

Bistro se stalo také vyhledávaným místem pro setkávání zaměstnanců s příchozími 
pracovními návštěvami. K dispozici je připojení k wi-fi. Výzdobu tvoří práce dětí z dětské 
skupiny Lvíček. 

V roce 2018 se kapacita Bistra navýšila o další místnost, když byl dán k dispozici nový prostor 
kanceláři přiléhající k Bistru. Vznikla tak kavárna s příjemným posezením. Úspěšnou 
propagační akcí se stala Vánoční party pro zaměstnance AV ČR s oceněním těch, kteří 
nejčastěji konzumují zvýhodněná polední menu. 

Občerstvovací gastronomický servis se stal standardně vyhledávanou službou podporující 
dobré pracovní podmínky zaměstnanců AV ČR a účelně komfortní službou pro všechny 
příchozí.  

Servis GSN v hodnoceném období  využívala převážně pracoviště AV ČR, ale také jiní,  a to 
i opakovaně. Častými klienty byl: Filosofický ústav AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, 
Genderová expertní komora ČR, Histrický ústav AV ČR, Jazykovědné sdružení ČR, Klub 
angažovaných nestraníků, Martin Nitsche FLÚ AV ČR, Medicon – MV Consult, Metcenas, 
Mikrobiologický ústav AV ČR, MV Consult – F-Mark, s.r.o., Národní památkový ústav, 
Orientální ústav AV ČR, SG Geotechnika, Siemens, Slovanský ústav AV ČR, Sociologický 
ústav AV ČR, Technologické centrum AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Ústav 
informatiky AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav státu a práva AV ČR, Ústav 
struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, a mnohé další. 
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V. Hodnocení jiné činnosti 

Knihkupectví Academia a e-shop 
 
SSČ zajišťuje prodej vlastních publikací, publikací dalších renomovaných nakladatelů 
a doplňkového sortimentu prostřednictvím vlastních prodejen v Praze, Brně, Kulturně-
literárního centra v Ostravě. V Praze provozuje největší knihkupectví na Václavském 
náměstí, další spravuje na Národní třídě a v ulici Na Florenci. V Brně je knihkupectví 
Academia situováno na náměstí Svobody, v Ostravě se nachází Kulturně-literární centrum 
v Zámecké ulici přímo v centru města. 

V brněnské pobočce funguje Moravské informační centrum AV ČR, které úzce spolupracuje 
se Sdružením moravských pracovišť AV ČR na pořádání přednášek pro veřejnost v kavárně 
knihkupectví a zapojuje se tak do popularizace vědy. V roce 2018 SSČ vybudovalo 
Informační centrum AV ČR v Kulturně-literárním centru Ostrava, jež  slouží a bude sloužit i 
nadále k informování široké veřejnosti o výsledcích jednotlivých pracovišť AV ČR, zejména 
s působností na Moravě a v Ostravě (ÚGN). 

E-shop 

V roce 2018 bylo prostřednictvím e-shopu dosaženo tržeb o 4,5 % vyšších než v roce 2017. 
Celková tržba e-shopu představovala 6,75% podíl z celkových ročních tržeb knihkupectví. 
Podíl vlastních prodaných výrobků v e-shopu činil 44 %. 

Propagační akce 

Knihkupectví Academia pravidelně zajišťují prodej publikací na akcích jednotlivých pracovišť 
AV ČR a dalších divizí SSČ, které nabízejí za zvýhodněnou cenu. V roce 2018 šlo především 
o  Týden vědy a techniky AV ČR v Praze, Brně a Ostravě, který pořádá Středisko společných 
činností AV ČR. 

Zaměstnanci knihkupectví se během roku 2018 účastnili i dalších akcí souvisících 
s podporou vědy a vzdělávání, a to jak středoškolských studentů, tak i pedagogických 
pracovníků. K vybraným tématům poskytovali formou prodeje publikace, které obsahově 
navazovaly na přednášená témata.  

Mezi nejvýznamnější popularizační a propagační akce, na kterých se nakladatelství 
prezentovalo propagačními a prodejními stánky, náležely Týden mozku, Noc literatury, 
Veletrh vědy, Forum 2000. Během Týdne vědy a techniky AV ČR se pořádaly přednášky mj. 
i v prostorách kavárny knihkupectví v Brně a Ostravě, knihy se prodávaly také po celou dobu 
jeho trvání v hlavní budově AV ČR. Přednášky pracovníků AV ČR se konaly pravidelně 
v rámci Akademické kavárny v knihkupectví Academia Brno. 

Prezentace pracovišť AV ČR 

V roce 2018 opět pokračovala dlouhodobě úspěšná propagační akce Měsíc s pracovištěm, 
během níž si  pracoviště AV ČR mohou zdarma pronajmout výlohu knihkupectví Academia 
v pražské Vodičkově ulici. Mají tak možnost prezentovat výsledky své práce a svoji činnost 
široké veřejnosti, v kavárně uspořádat propagační nebo společenskou akci. Zaměstnanci 
pracoviště mají v této době navíc slevu 25 % na celý sortiment knihkupectví. Během roku 
2018 tuto nabídku využily: SOÚ, SLÚ, HÚ, ÚDU, FLÚ – Nakladatelství Filosofia, OÚ, ÚEM, 
FGÚ, EÚ. 

Podobnou možnost mají pracoviště AV ČR v rámci Moravského informačního centra 
i v brněnské prodejně, kde ji využily: ÚBO, ÚGN, BÚ, BFÚ, ÚFM, ARÚB. Prezentace byla 
vždy spojena s popularizační přednáškou v literární kavárně Academia. V roce 2018 bylo 
v KLC Ostrava zřízeno Informační centrum Akademie věd (ICAV), které k představení své 
činnosti široké veřejnosti okamžitě využil ÚGN. 
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Bytové hospodářství 
 
SSČ 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 (jedná se 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 a jednou ubytovací jednotkou v ubytovně U2 v Praze 4 – Krči.  

Hlavním úkolem SSČ je zajišťování kvalitního bydlení pro zaměstnance jednotlivých 
pracovišť AV ČR a příprava podkladů pro jednání Bytové komise AV ČR, která ve svém 
pracovním pořádku projednává přidělování startovacích, standardních bytů či ubytovacích 
jednotek žadatelům z AV ČR a schvaluje prodlužování stávajících nájemních smluv. 

V roce 2018 bylo nabídnuto k pronájmu celkem 20 startovacích bytů (pět garsoniér, pět bytů 
2 + kk, pět bytů 2 + 0 a pět bytů 2 + 1) a 20 bytů standardních (sedm bytů 1 + 1, dva byty 2 
+ 1 a 11 bytů 3 + 1). Bytové komisi AV ČR bylo předloženo celkem 237 žádostí o přidělení 
startovacích bytů a 277 žádostí o přidělení standardních bytů. Všechny startovací i 
standardní byty byly přiděleny. Dále Bytová komise schválila celkem 158 žádostí o 
prodloužení nájmu standardních a startovacích bytů. Bylo též vyhověno 15 žádostem o 
ukončení nájmu dohodou. Se všemi žadateli, jejichž žádostem bylo vyhověno, byly uzavřeny 
nájemní smlouvy a dodatky o prodloužení nájmu bytů či doby ubytování. 

Na základě žádosti FZÚ byl zřízen a předán do užívání jeden bezbariérový byt 3 + 1 
v bytovém domě v Praze 8. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2018 SSČ řešilo 514 žádostí o přidělení standardních 
a startovacích bytů. Počet žádostí se oproti roku 2017 o 252 zvýšil, což dokládá, že  trend 
výrazně zvyšující se poptávky po volných bytech ze strany zaměstnanců jednotlivých 
pracovišť AV ČR pokračuje. Byty ve vlastnictví SSČ jsou obsazeny na 98 %. Krátkodobě jsou 
byty neobsazené pouze v případě, že se změní  nájemce, navíc pouze po dobu nutnou pro 
rekonstrukci bytu nebo jeho přípravy k nastěhování a k odsouhlasení nového nájemce 
a nájemní smlouvy orgány AV ČR a SSČ. 

Pozitivní vývoj v obsazenosti bytů dokládá i vývoj růstu čistých výnosů z nájemného. Na této 
skutečnosti se podílí jednak zvýšení obsazenosti bytového fondu a jednak navýšení 
nájemného v letech 2015, 2016 a 2018 u některých z bytových objektů. 

V roce 2018 tak SSČ  dbal na pravidelné vykonávání služeb (energie, dodávky vody a TUV, 
odvoz odpadu, úklidové práce, servis výtahů, opravy a revize) a na jejich vyúčtování 
nájemcům. Realizovalo  následující stavební akce a údržbu bytového fondu:  

 celkové rekonstrukce osmi bytových jednotek, 
 rekonstrukce jednoho bytového jádra, 
 zateplení objektů U Slovanky 268/7 a 269/9, Praha 8 (dokončeno) a Batličkova 253/1 

a 254/3, Praha 8 (část, dokončení v roce 2019), 
 projektové a inženýrské činnosti (včetně žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám) 

s přípravou zateplení objektů Rozvojová 246/4 a 247/6, Praha 6, 
 výměna oken v objektech Rozvojová 246/4 a 247/6, Praha 6. 
 
Výše uvedenou údržbu SSČ plně hradí z vlastních zdrojů. K zateplení objektu U Slovanky 
a Batličkova využilo podporu dotace Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí 
ČR s garancí ve výši cca 2 mil. Kč. 
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
 
Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
 
KCL poskytuje prvotřídní servis nejenom akademické klientele, ale také komerčním 
subjektům. V roce 2018 zámek obdržel prestižní ocenění za nejlepší hotel v kategorii 4* ve 
Středočeském kraji a pobytový balíček pro individuální klientelu s názvem „Restart těla a 
duše“ se umístil na 2. místě v rámci Velké ceny cestovního ruchu za nejlepší lázeňský a 
wellness balíček. V oboru gastronomie zámecká restaurace úspěšně zvládla certifikaci 
v rámci projektu Czech specials.  
 
KCL hostil desítky úspěšných komerčních konferencí a firemních akcí, což v roce 2018 
přispělo k jeho vyrovnanému hospodaření. Rozšířila se spolupráce s místní samosprávou 
a ve spolupráci s lokálními subjekty zámecký park uspořádal několik významných kulturních 
akcí, které svým zaměřením přesáhly hranice regionu. Jednalo se zejména o koncert kapely 
Čechomor při příležitosti 30. výročí od založení kapely, 2. ročník Dne medu nebo populární 
Dětský den 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 

 
I nadále se zámek zaměřuje na individuální relaxační pobyty.  Obměnily se stávající pobytové 
balíčky a rozšířila nabídka wellness procedur a masáží, takže se obrat z těchto služeb 
meziročně zvýšil o 10 %.  
 
V roce 2018 se KCL ještě více zaměřilo na kvalitu poskytovaných služeb a servírovaných 
pokrmů v oblasti food and beverage. Rozšířila se nabídka vlastních produktů z kolekce 
Chateau Liblice – vlastní značka kávy, vína, pečených čajů, vlastní pečivo a také paštiky. 
 
Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
 
ZHT se v roce 2018 nacházel z důvodu plánované generální rekonstrukce v útlumovém 
režimu. Přesto se uskutečnila řada významných komerčních akcí, které ve svém důsledku 
dokázaly podpořit výnosy. Provoz však již zásadně ovlivnilo blížící se uzavření, a to nejen  po 
stránce personální a ohledně ů, ale navíc byl poznamenán řadou množících se technických 
poruch a provozních výpadků, které jednoznačně potvrdily správnost rozhodnutí o rozsáhlé 
opravě objektu.  
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Vila Lanna (VL) 
 
VL se využívá v rámci hlavní činnosti jako reprezentační zařízení pro orgány a pracoviště AV 
ČR. Volná kapacita se poté nabízí významným partnerům AV ČR a také veřejnosti. 
 
VL je hojně využívaná ke slavnostním příležitostem firem a soukromým oslavám. V roce 2018 
se  v ní konalo mj. 29 svateb. Tradičně se zde uskutečnila týdenní akce Fullbrightovy komise. 
Popularitu vily dokazuje i návštěvnost téměř 200 lidí na pravidelném Lannobraní – jeho cílem 
je seznámení veřejnosti a zejména občanů Prahy 6 s možnostmi vily Lanna. Vila také stále 
více získává popularitu mezi filmaři.  
 
Svaz průmyslu a dopravy ve VL v průběhu roku 2018 uskutečnil několik svých akcí  za účasti 
významných představitelů a reprezentantů ČR. 
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VI. Strategie AV21 

Mottem strategie Akademie věd ČR pro 21. století je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“, 
což vyjadřuje zájem AV ČR profilovat se výrazněji jako instituce, jejímž posláním je špičkový 
výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Základním 
nástrojem pro realizaci Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů, 
v němž se využívají mezioborové a meziinstitucionální synergie s cílem identifikovat 
problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd 
směrem k jejich řešení. V rámci Strategie AV21 se SSČ v roce 2018 zapojilo do programu 
Infrastrukturní podpora vědy ve třech oblastech: 

 činnost Centra transferu technologií AV ČR,  
 medializace a propagace Strategie AV21, 
 vydávání brožur a monografii z pracovišť AV ČR ve zvláštní edici Strategie AV21. 

Činnost Centra transferu technologií AV ČR 

Činnost Centra byla úspěšně realizována v rámci Strategie AV21. Centrum poskytovalo své 
služby všem ústavům AV ČR, připravovalo pro ně vzdělávací aktivity v oblasti uplatňování 
výsledků VaV v praxi, nabízelo jim individuální konzultace ke konkrétním případům a další 
služby. Aktivními partnery projektu bylo v roce 2018 16 vědeckých pracovišť AV ČR. Centrum 
prostřednictvím svých aktivit, financovaných z prostředků AV ČR, zabezpečovalo podporu 
KAV v rámci Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou a Rady pro 
využívání duševního vlastnictví a zajišťovalo odborná školení pro zaměstnance pracovišť AV 
ČR. 

Podpora Centra ze Strategie AV21 byla v synergii s řešeným projektem Academic TTO 
podpořeným v rámci OP VVV poskytovatelem MŠMT ČR. 

Medializace a propagace Strategie AV21  

Veškeré popularizační aktivity podporovaly  stěžejní témata Strategie AV21 a jednotlivé 
programy a využívaly rozmanité formy a prostředky, aby  je co nejlépe přiblížily odborné i 
laické veřejnosti. Mezi nejdůležitější náleželo představení a prezentace programů Strategie 
AV21, výroba a distribuce reportáží a spotů o vědeckých aktivitách Strategie AV21, úniková 
hra s tématy Strategie AV21 nebo prezentace programu Strategie AV21 formou virtuální 
reality. Velký ohlas měla již několikátá řada kreslených vzdělávacích videí s názvem 
NEZkreslená věda.  

Prostřednictvím audiovizuální techniky vznikly cykly populárně-vědeckých dokumentů Tiché 
hrozby a Přírodní hrozby, jednotlivé díly audiovizuálního magazínu Česká věda a populárně-
naučný dokumentární film o první československé družici Magion.  

Velmi prestižní roli v popularizaci zaujímají slavnostní přednášky z cyklu Akademie věd ČR 
– špičkový výzkum ve veřejném zájmu konané v Praze na Žofíně. V roce 2018 se uskutečnily 
dvě. 

Vydávání brožur a monografií Strategie AV21 

SSČ prostřednictvím Nakladatelství Academia vydalo v rámci edice Strategie AV21 dalších 
sedm brožur a pět monografií, dalších deset se jich dotisklo. Brožury i monografie nabízejí 
ideální příležitost, jak odbornou i laickou veřejnost a média s tématy Strategie AV21 
seznámit. Edice přibližují cíle a výsledky vědecké práce v oblastech, které se přímo dotýkají 
společenského života v současnosti. Přehled vydaných titulů v roce 2018 je uveden v příloze 
č. 1. 
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VII. Informace o kontrolních akcích 

V roce 2018 se uskutečnilo devět interních kontrolních akcí. Šest kontrol se týkalo 
plánovaných akcí pro uvedený rok, tři byly mimořádné. Manažer kontroly rovněž průběžně 
poskytoval odborné konzultace zaměstnancům na různém organizačním stupni řízení. 
Výsledky z ukončených kontrolních akcí v písemné podobě obsahují závěrečné zprávy. 
Zprávy (v případě potřeby) obsahují rovněž návrhy doporučení k nápravě zjištěného stavu. 
Níže je uvedena základní charakteristika všech vykonaných kontrolních šetření v roce 2018. 
 
Smluvní agenda 
Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 
 
Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje smluvní agendu, vede 
její evidenci a zároveň jak je aplikován zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) v praxi. 
Součástí kontrolní akce bylo zhodnocení souladu s obecnými předpisy a interními normami 
organizace. 
 
Nakládání se surovinami v hotelových provozech 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize konferenčních a hotelových zařízení 
 
Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje v hotelových 
(restauračních provozech) nákupy základních potravinových surovin, jejich uchovávání 
(skladování), spotřebu a likvidaci případného odpadu. Součástí kontrolní akce byl vývoj 
provozních nákladů v této oblasti. 
 
Analýza DPP a DPČ 
Kontrolovaný organizační útvar: Personální úsek 
 
Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem a s jakou četností organizace zajišťuje 
zaměstnávání osob na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Součástí kontrolní 
akce byla analýza aktuálního stavu. 
 
Služební cesty zaměstnanců 
Kontrolovaný organizační útvar: Ekonomický úsek + vybrané organizační útvary 
 
Účel kontrolní akce: Analýza účelnosti a hospodárnosti pracovních cest realizovaných 
zaměstnanci SSČ. Dodržování obecně platných a interních předpisů v této oblasti, 
identifikace aktuálnosti interních norem. Kontrolní šetření se týkala jak tuzemských, tak 
zahraničních pracovních cest. 
 
Využití vozidel k pracovním a soukromým účelům 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize správy majetku a služeb + vybrané organizační útvary 
 
Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem jsou provozována motorová vozidla svěřená 
do užívání zaměstnancům SSČ. Důraz při kontrolním šetření se kladl na ověření 
hospodárnosti a účelnosti (pracovní a soukromé účely) jejich provozování. Dále se 
prověřovaly existence, aktuálnost a dodržování vnitřních předpisů organizace v této 
souvislosti. 
 
Zadávání a realizace veřejných zakázek 
Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 
 
Účel kontrolní akce: Ověření, zda se zadávané veřejné zakázky j v SSČ realizují v souladu 
s obecně závaznými a interními předpisy a zda byly dodržovány zásady transparentnosti, 
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přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dále se kontrolní šetření zaměřilo 
na nastavení metodických postupů pro zadávání veřejných zakázek realizovaných podle 
zákona č.134/2016 Sb. 
 
Evidence zaměstnaneckých děl 
Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 
 
Účel kontrolní akce: Prověření, zda jsou v organizaci identifikována autorská díla 
zaměstnanců a jakým způsobem jsou evidována. Jak se případně nakládalo s výsledky této 
dušení činnosti zaměstnanců (publikace, software, databáze, fotografie, videa apod.). 
 
Realizace významných majetkových operací 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize správy majetku a služeb + vybrané organizační útvary 
 
Účel kontrolní akce: Prověření některých významných majetkových operací, jež v minulosti 
měly (nebo stále mají) zásadní dopad na finanční rozpočet organizace. Prověřovaly se 
zejména významné operace z pohledu výdajů finančních prostředků (vybrané veřejné 
zakázky), ale také příjmová část rozpočtu (prodej nemovitostí). 
 
Dodržování vybraných ustanovení zákoníku práce 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize konferenčních a hotelových zařízení 
 
Účel kontrolní akce: Opakované mimořádné prověření dodržování některých ustanovení 
zákoníku práce (vedení evidence v docházkovém systému a evidence cestovních příkazů, 
vykazování pracovních cest včetně jízd služebním vozem). 
 
Externí kontroly: 
 
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) – Kontrola se uskutečnila v termínu 1. 2. 2018 – 
26. 3. 2018 a týkala se plateb pojistného. Byly odstraněny nesrovnalosti v počtech 
evidovaných osob z předchozího období. 
 
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj – Kontrola se konala dne 10. 8. 2018 v KC 
Liblice. Týkala se především zaměstnávání cizinců. Jednalo se o dodržování 
pracovněprávních předpisů podle ustanovení § 126 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, se 
zaměřením zejména na umožnění výkonu nelegální práce a samotný výkon nelegální práce. 
Žádné nedostatky nebyly zjištěny.  
 
EUC Premium – Kontrola dislokovaných pracovišť – smluvní zdravotnické zařízení – 
prevence (lékárničky, dokumenty BOZP, kategorizace, nakládání s NCHL). 
 
Hygienická stanice hl. m. Prahy – Kontrola plnění povinností ze zákona vyplývajících jednak 
v GSN Národní, jednak při provozu stánku DKHZ na Prague Food Festivalu. Vše bylo 
v pořádku, žádné nedostatky nebyly shledány. 
 
FÚ pro hlavní město Prahu – Kontrola EET ve Vile Lanna. Bez závad. 
 
Policie ČR - Odbor cizinecké policie – Kontrola ubytovacího zařízení Hotel Mazanka - hlášení 
o pobytu, přihlašování, zasílání hlášení. Bez závad.   
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VIII. Ekonomické informace ovlivňující hospodaření 
SSČ a předpokládaný vývoj pracoviště 

 
SSČ v roce 2018 plnilo Koncepci SSČ na léta 2017–2019, která nahradila Program 
výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti. Financování SSČ v roce 2018 ovlivnila změna 
v systému přidělování dotací z AV ČR, který se promítnul především do cashflow v průběhu 
roku. Kontinuita financování SSČ je zajištěna v souladu s metodikou financování veřejných 
výzkumných institucí zřízených AV ČR na základě výsledků hodnocení pracoviště v rámci 
AV ČR. 

V říjnu 2018 byl dočasně uzavřen provoz v Zámeckém hotelu v Třešti z důvodu plánované 
rekonstrukce hlavní budovy zámku, která by měla probíhat v následujících letech. 

Ke dni schválení výroční zprávy za rok 2018 nejsou známy žádné skutečnosti ohrožující 
budoucí existenci organizace jako veřejné výzkumné instituce podporující infrastrukturu 
výzkumu a vývoje v AV ČR. SSČ bude i nadále rozvíjet činnosti uvedené ve zřizovací listině 
v souladu se svou střednědobou koncepcí.  

        

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  

Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2018  

Kategorie majetku    Pořizovací ceny v tis. Kč    
Nehmotný majetek  93 764 

Nedokončený nehmotný majetek  96 

Pozemky  320 649 

Umělecká díla  8 812 

Stavby  1 298 837 

Movité věci  220 406 

Drobný hmotný majetek  20 866 

Nedokončený hmotný majetek  19 431 

Finanční majetek  5 600 
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IX. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 

SSČ se zavázalo, že bude vytvářet a ochraňovat životní 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 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 realizaci s ohledem na dopady na životní prostředí, 
 uplatňovat ekologická kritéria při výběru dodavatelů výrobků, služeb a uzavírání 

obchodních vztahů s nájemci a uživateli objektů a ploch. 
 
Odpadové hospodářství 

Nakládání s odpady je v SSČ založeno na principu jejich třídění v místě vzniku; původci je 
shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, např. 
sklo, papír, plast, kov, se dále předávají odborným firmám k následnému využití jako 
druhotné suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit z něj složky, které by svými 
nebezpečnými vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat s nimi 
v režimu nebezpečného odpadu. V roce 2018 zaměstnanci v objektech SSČ sesbírali asi 
40 kg drobného domácího elektroodpadu (baterie a drobné elektrospotřebiče), jež následně 
zdarma likviduje odborná firma v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. 

Péče o krajinu a přírodu 

Zeleň uvnitř areálů SSČ tvoří velkou část ploch. Největší část zaujímají v podobě travnatých 
ploch a parkového charakteru obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, 
zahrada vily Lanna, objektu Marna. Dále pruhy půdy podél veřejných komunikací, okrasné 
záhony. V rámci rozvoje svých území SSČ zušlechťuje zeleň, a proto se v koordinaci s 
bezpečnostními požadavky vysazují na vhodných plochách okrasné rostliny a stromy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatinná louka Liblice 

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 se čistí v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpají přes 
mikrosíťový bubnový filtr do recipientu. 
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X. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 

V roce 2018 byly v oblasti pracovněprávních vztahů, organizace a řízení zavedeny do praxe 
nové verze následujících interních předpisů: Organizační řád, Pracovní řád a Mzdový řád; 
v průběhu roku se několikrát novelizoval Příkaz ředitele Struktura pracovních pozic. Nové 
interní předpisy odrážely zejména změny v organizační struktuře SSČ. Dále byly 
aktualizovány interní předpisy související s docházkou zaměstnanců – PŘ Pracovní doba a 
PŘ Elektronická evidence pracovní doby a zabezpečení dat v docházkovém systému ANeT. 
V neposlední řadě se personální oblasti v roce 2018 dotkla příprava nového Příkazu ředitele 
Ochrana osobních údajů v souvislosti s aplikací směrnice GDPR. 

Nad rámec výše uvedeného byly jako každoročně zapracovány nové podněty na změny ze 
strany zaměstnanců i členů odborové organizace do aktualizované verze Kolektivní smlouvy, 
která je vždy vytvořena na základě jednání zaměstnanců a odborové organizace SSČ. 

SSČ se průběžně zabývá využitím moderních trendů a snahou o zlepšení pracovních 
podmínek pro poskytování optimálního výkonu zaměstnanců. Prakticky je využívána pružná 
pracovní doba (s kombinací základního a volitelného intervalu pracovní doby), možnost 
práce z domova, sdílení pracovních pozic, práce se sníženými pracovními úvazky, 
individuální úprava pracovních úvazků pro matky s dětmi a zaměstnancům (matkám i otcům) 
je zároveň nabídnuta možnost umístit děti do vlastního předškolního zařízení SSČ. 

V roce 2018 se dále rozšířily metody při výběru zaměstnanců (Assessment centra, 
psychologické testování atd.) a při jejich rozvoji (Development centra). Pokračovalo se 
s realizací činností při Adaptačním procesu, při kterém je velmi nápomocný i interní systém 
Učící se organizace. 

Systém hodnocení zaměstnanců byl dílčím způsobem inovován. Byla aktualizována 
metodika a relevantní formuláře. Hlavní změnou v roce 2018 bylo zacílení hodnocení na 
různé druhy pozic – zjednodušilo se hodnocení pro řadové provozní pozice (např. kuchaři, 
číšníci, údržbáři, řidiči apod.) a složitější systém zůstal zachován u manažerských, klíčových 
a dalších pozic.  

V roce 2018 bylo při plánování rozpočtu na další období sjednoceno financování a rozpočet 
vzdělávání pro celé SSČ pouze do jednoho rozpočtu (mimo projekty), který spravuje 
Personální úsek. V předchozích letech fungovalo několik rozpočtů na vzdělávání, vlastním 
rozpočtem disponovaly divize a úseky, zejména na odborná školení, PÚ spravoval ještě další 
rozpočet,  který pokrýval průřezová vzdělávací témata. Centralizace rozpočtu vzdělávání 
bude mít velký význam pro efektivnější vynakládání finančních prostředků na veškeré 
rozvojové aktivity zaměstnanců.  

Vzdělávací aktivity na následující rok se začínají plánovat vždy na podzim předchozího roku, 
kdy se sestavuje rozpočet na příští období. V roce 2018 byla inovována elektronická aplikace 
Vzdělávání pro požadavky na vzdělávání zaměstnanců a připraven  zcela nový Katalog 
vzdělávacích akcí jako podklad a inspirace pro jednotlivé vedoucí zaměstnance. Vedoucí 
mohou vybírat vzdělávací akce přímo z katalogu, případně je modifikovat podle svých potřeb 
či do plánu zadat školení, které v katalogu není. Na základě těchto požadavků se následně 
sestavuje celkový rozpočet na veškeré vzdělávání v organizaci.  

Vzdělávání se realizuje formou otevřených kurzů u externích vzdělávacích společností nebo 
formou skupinových kurzů na míru organizaci, případně individuálně (např. jazykové 
vzdělávání či koučink), a v neposlední řadě také interně, tj. prostřednictvím Učící se 
organizace. 

Vzdělávání zaměstnanců je také propojeno s jejich každoročním hodnocením, které se koná 
v únoru až dubnu daného roku a v jehož rámci se potřeby vzdělávání aktualizují. 

V roce 2018 se SSČ soustředilo na lepší zacílení vzdělávacích potřeb zejména pro skupinu 
středního a nižšího managementu a klíčových pracovníků, a to formou Development center. 



55  

Jednalo se o soubor individuálních a skupinových modelových situací a 
psychodiagnostických metod. Účastníci byli pozorováni v konkrétních situacích, které 
simulují reálné problémy, řešili případové studie, vyplňovali dotazníky sledující např. úroveň 
emocionální inteligence, styly vedení, motivační faktory. Tato metoda výrazně pomohla při 
identifikaci reálných vzdělávacích potřeb účastníků, především měkkých a manažerských 
dovedností. 

V rámci Učící se organizace se realizovaly vzdělávací aktivity zejména z okruhu veřejných 
zakázek, spisové služby, registru smluv, nově zavedeného compliance managementu, 
legislativy týkající se GDPR a nově implementovaných MS Office 365. Tyto interní vzdělávací 
akce umožnily lépe uplatnit získané znalosti v praxi a konkrétní diskuse k tématům, kterými 
se SSČ zabývá. 

V rámci Učící se organizace se v roce 2018 také uskutečnila vstupní školení pro nové 
zaměstnance, při nichž se noví kolegové seznamují se základními informacemi ze všech 
důležitých oblastí fungování instituce (historie, provázanost AV ČR a SSČ, legislativní rámec, 
ekonomika, firemní kultura). 

Jazykové vzdělávání bylo organizováno buď formou účasti ve skupinových kurzech v rámci 
spolupráce s ÚJČ, nebo individuální formou či v malých skupinkách pro vybrané pracovníky 
organizace přímo na pracovišti. V hotelových provozech KC Liblice a ZH Třešť se realizovala 
skupinová výuka cizího jazyka zaměstnanců rovněž na pracovišti. 

SSČ taktéž podporovalo prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců; k tomuto účelu 
sloužily kvalifikační dohody, které se zaměstnanci uzavírá, pokud náklady na vzdělávací akci 
překročí zákonem stanovené limity. Zaměstnanci po dohodě s nadřízeným využívali možnost 
dlouhodobých odborných vzdělávacích kurzů nebo doplnění vysokoškolského studia. 

V neposlední řadě se neustále rozšiřovalo využití metod personálního controllingu za účelem 
měření efektivnosti výkonu zaměstnanců ve vztahu k osobním i dalším nákladům. 
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XI. 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 v červenci roku 2009 vstoupilo 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 softwaru pro akademickou sféru a zejména pro potřeby AV ČR. SSČ 
jako poskytovatel ekonomických informačních systémů pro pracoviště AV ČR rozvíjí s firmou 
BBM dlouhodobou spolupráci  při technickém zabezpečení provozních agend 
prostřednictvím ekonomických informačních systémů. 

V roce 2018 hospodařila firma BBM se ziskem ve výši 64.144,- Kč před zdaněním, což 
představuje cca 6 % zisku z roku 2017 (1.026.534,- Kč). Lze předpokládat, že valná hromada 
rozhodne, že se zisk společníkům nerozdělí.  

Firma poprvé od roku 2009 vykázala zisk blížící se nule. Důvody lze vyvodit z následujících 
příčin: 

 snížený rozpočet centralizovaného rozvojového projektu MŠMT 2018 oproti předchozím 
rokům,  

 snížený rozpočet na rozvoj a provoz centrálního EIS podle požadavků AV ČR, 

 zvýšené náklady na nové zaměstnance a na inflační navýšení tarifních mezd.  

Ve všech ostatních sledovaných údajích je hospodaření společnosti stabilní. 

Účast na vývoji a implementacích nových technologií v roce 2018: 

 Setkání uživatelů iFIS se konalo v termínu 06.– 08. 6. 2018 v Mikulově. Hlavními tématy 
byly aplikace nařízení GDPR v ekonomických systémech a datových rozhraních, sdílení 
zkušeností s elektronickou skartací dokumentů ve spisové službě a v neposlední řadě 
koordinace dalšího rozvoje aplikací iFIS v modulech Finance, Rozpočty, Účetnictví 
a Webmailer. 

 Součinnost firem BBM, Elanor a DERS ve spolupráci s OIS SSČ při přípravě „exitové 
smlouvy“ pro zajištění exportu dat centrálního EIS do jiných systémů pracovišť AV ČR 
a pro zabezpečení plné dostupnosti historických dat centrálního EIS po ukončení jeho 
provozu.  

 Pracovníci SSČ se spolupodíleli na testování verze 11.16 iFIS, která byla instalována na 
předprodukci v srpnu a  pro všechny uživatele AV ČR uvolněna v září 2018. Při 
implementaci nové verze a měsíčních přírůstků nebyly v průběhu roku 2018 
zaznamenány významné chyby nebo problémy s novými a upravenými funkcionalitami 
iFIS. Trend zvyšování spolehlivosti a dostupnosti EIS započatý v roce 2015 byl zachován. 

 Implementace nového WebMaileru pro automatické reportování řešitelům a vedoucím 
pracovišť.  

 SSČ se i v roce 2018 zapojilo do společných rozvojových projektů veřejných vysokých 
škol (CRP MŠMT). Přírůstky funkcionality CRP jsou k dispozici všem uživatelům EIS AV 
ČR bez navýšení ceny podpory a bez dalších licenčních poplatků.  
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Příloha č. 1 „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. 
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. 
SMP Sdružení moravských 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. 
ÚVGZ Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
ÚŽFG Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
 
SSČ Středisko společných činností 
ADSN Akademická dětská skupina Národní  
AV ČR Akademie věd České republiky 
AR Akademická rada AV ČR  
DR Dozorčí rada SSČ 
SŘ Sekretariát ředitele 
ASO Administrativně správní odbor 
CeTTAV Centrum transferu technologií AV 
PO Právní odbor 
EÚ Ekonomický úsek 
PÚ Personální úsek 
DAN Divize Academia nakladatelství 
DIT Divize informačních technologií 
OIS Odbor informačních systémů 
OKIT Odbor komunikačních a informačních technologií 
OSI Oddělení síťové infrastruktury 
OSP Oddělení servisu a podpory 
OSS Oddělení správy sítí 
OSW Oddělení správy webů 
DKHZ Divize konferenčních a hotelových zařízení 
KCL Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
ZHT Zámecký hotel Třešť 
VL Vila Lanna 
PM Penzion Marna 
HM Hotel Mazanka 
GSN Gastronomické služby Národní 
DSMS Divize správy majetku a služeb  
OBUZ Odbor bytů a ubytovacích zařízení  
OSN Oddělení správy nemovitostí 
PRO Provozní odbor 
STO Stavební odbor 
DVV Divize vnějších vztahů 
OAM Odbor akademických médií 
OAT Odbor audiovizuální techniky 
OPGM Odbor projektů, grantů a medializace 
OPRLZ Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů 
OPVM Odbor popularizace vědy a marketingu 
AB Akademický bulletin 
 
 
AHR Asociace hotelů a restaurací 
AKC Asociace kuchařů a cukrářů 
APC Akademické předškolní centrum 
AVO Asociace výzkumných organizací 
BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CBA Česká barová asociace 
CMS Content Management Systém 
CRP Centralizované rozvojové projekty 
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ČSAV Československá Akademie věd 
ČSO Česká společnost ornitologická 
ČSOP Český svaz ochránců přírody 
ČSEBR Česká společnost experimentální biologie rostlin 
ČT Česká televize 
ČVUT České vysoké učení technické 
DC Development centrum 
EIS Ekonomické a informační systém 
FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
LF UK Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
GDPR General Data Protection Regulation 
HZS Hasičský záchranný sbor 
ICAV Informační centrum Akademie věd 
JRC Joint research Centre 
JU Jihočeská univerzita 
KLC Kulturně-literární centrum 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO  Ministerstvo obrany 
MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MS Microsoft 
MSO Microsoft Office 
MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MŠC  Mateřská školka Creative 
MV Ministerstvo vnitra 
NEN Národní elektronický nástroj 
NM Národní muzeum 
OZP Oborová zdravotní pojišťovna 
PKP Pomocný konsolidační přehled 
ROP Regionální operační program 
SAV Slovenská akademie věd 
SMP Sdružení moravských pracovišť 
SSMP Sekretariát sdružení moravských pracovišť 
TTO Kancelář transferu technologií 
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
ÚVS Útvar vnitroakademické spolupráce 
VaV Výzkum a vývoj 
VHÚ Vojenský historický ústav 
VŘ Výběrové řízení 
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Příloha č. 2 „Přehled titulů vydaných v roce 2018“ 
 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou AV ČR (EdR) 
Vydáno celkem 110 titulů bez VKN a Strategie 
Vydáno13 titulů VKN + 21 titulů v dotiscích 
Vydáno 7 titulů Strategie + 10 dotisků 
 
Fyzika, klimatologie, astronomie, chemie 
Hladký Jan: Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV. ISBN 978-80-200-2735-1. 466 s.* 
Šantrůček Jiří, Šantrůčková Hana a kol.: Stabilní izotopy biogenních prvků: použití v biologii a ekologii. 
(Vydáno ve spolupráci s JU ČB.) ISBN 978-80-200-2772-6. 175 s. (SAV21). 
 
Informatika, matematika, technika, architektura 
Křížek Michal, Somer Lawrence, Šolcová Alena: Kouzlo čísel. ISBN 978-80-200-2840-2. 365 s. 3. 
vydání. 
Křížek Michal, Lawrence Somer, Markl Martin, Kowalski Oldřich, Pudlák Pavel, Vrkoč Ivo: Abelova 
cena – nejvyšší ocenění za matematiku. (Vydáno ve spolupráci s MÚ AV ČR). ISBN 978-80-200-
2842-6. 219 s.* 
Stejskalová Jana, Síbrtová Ivana, Vlasák Martin: Pražské historické zahrady a parky. ISBN 978-80-200-
2835-8. 455 s.* 
 
Biologie, medicína, ekologie, geologie 
Anděra Miloš, Sovák Jan: Atlas fauny České republiky. ISBN 978-80-200-2756-6. 665 s.* 
Bažant Václav, Úradníček Luboš: Keře. ISBN 978-80-200-2777-1. 474 s. * 
Dvorský Miroslav, Klimeš Leoš, Doležal Jiří, Wild Jan, Dickoré Bernhard: A field guide to the flora of 
Ladakh. (Kniha vyšla ve spolupráci s BÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2826-6. 291 s. 
Černý Karel, Horn Sonia: Plague between Prague and Vienna. ISBN 978-80-200-2851-8. 303 s. 
Gaisler Jiří, Zima Jan: Zoologie obratlovců. (Kniha vyšla ve spolupráci s ÚBO AV ČR.) ISBN 978-80-
200-2702-3. 693 s. 3. vydání. 
Flegr Jaroslav: Evoluční biologie. (Kniha vyšla s podporou MŠMT ČR.) ISBN 978-80-200-2796-2. 570 
s. 3. vydání.* 
Hrouda Lubomír, Skoumalová Anna: Rostliny naší přírody. ISBN 978-80-200-2867-9. 850 s.* 
Janauer Georg, Gaberščik Alenka, Květ Jan, Germ Mateja, Exler Norbert:  
Macrophytes of the river Danube basin. ISBN 978-80-200-2743-6. 407 s.* 
Klimešová Jitka: Temperate herbs: an architectural analysis. (Kniha vyšla ve spolupráci s BÚ AV ČR.) 
ISBN 978-80-200-2760-3. 274 s.* 
Kuře Josef: Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti. (Kniha vyšla ve spolupráci s MÚ LF.) ISBN 
978-80-200-2762-7. 297 s. 
Laštůvka Aleš, Laštůvka Zdeněk, Liška Jan, Šumpich Jan: Motýli a housenky střední Evropy V. Drobní 
motýli I. ISBN 978-80-200-2852-5. 532 s.* 
Petřeková Veronika: Atlas vybraných druhů padlí (řád erysiphales) v České republice. ISBN 978-80-
200-2800-6. 317 s.* 
Rábová Šárka Caitlín: Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945. 
ISBN 978-80-200-2774-0. 245 s.* 
Schutt William: Přírodopis kanibalismu. ISBN 978-80-200-2830-3. 288 s. 
Ulbrich Karel, Říhová Blanka: Léčiva pro cílenou léčbu nádorů. (Vydáno ve spolupráci s ÚMCH a 
MBÚ.) ISBN 978-80-200-2844-0. 56 s. (Slavnostní přednášky AV ČR) 
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 
Baštová Petra: Třetí pilíř zahraniční politiky. (Vydáno s podporou FHS UK.) ISBN 978-80-200-2797-9. 
453 s.* 
Hájková Dagmar, Horák Pavel, Kessler Vojtěch, Michela Miroslav: Sláva republice! (Vydáno v koedici 
s MÚA AV ČR.) ISBN 978-80-200-2870-9. 536 s. 
Kasper Tomáš, Kasperová Dana, Pánková Markéta: „Národní“ školství za první československé 
republiky. (Vydáno ve spolupráci a s podporou NPMK.) ISBN 978-80-200-2891-4. 353 s.  
Kosman Marceli: Henryk Sienkiewicz ve světě politiky. ISBN 978-80-200-2763-4. 214 s. 
Olšáková Doubravka, Janáč Jiří: Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 
1948–1964. (Vydáno ve spolupráci s ÚSD AV ČR.) ISBN 978-80-200-2825-9. 291 s.* 
Pierre-Bruno Ruffini: Věda a diplomacie: nový rozměr mezinárodních vztahů. ISBN 978-80-200-2841-
9. 200 s.* 
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Ringen Stein: Perfektní diktatura. ISBN 978-80-200-2915-7. 264 s. 
Šepták Miroslav: Mezi demokracií a autoritářstvím. ISBN 978-80-200-2806-8. 521 s.* 
Tomeš Josef: Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... (Vydáno ve spolupráci s MÚA AV ČR.) ISBN 978-
80-200-2894-5. 412 s.* 
 
Filozofie, sociologie, religionistika, psychologie 
Benda Julien: Zrada vzdělanců. ISBN 978-80-200-2872-3. 281 s. 
Canetti Elias: Masa a moc. ISBN 978-80-200-2917-1. 622 s. 2. vydání. 
Erasmus Rotterdamský: Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem Žalmu 28. ISBN 978-
80-200-2780-1. 105 s.  
Hlaváček Jiří, Bortlová-Vondráková Hana (eds.): Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. 
(Vydáno ve spolupráci s ÚSD AV ČR.) ISBN 978-80-200-2859-4. 323 s. 
Liessmann Konrad Paul: Vzdělání jako provokace. ISBN 978-80-200-2875-4. 146 s.  
Knapík Jiří, Franc Martin: Mezi pionýrským šátkem a mopedem. (Vydáno ve spolupráci se SLÚ a za 
podpory ÚSD AV ČR.) ISBN 978-80-200-2890-7. 727 s. 
Koura Petr, Kourová Pavlína: Sto let českých Vánoc. ISBN 978-80-200-2893-8. 461 s. 
Pospíšilová Jaroslava, Krulichová Eva a kol.: Jak se žije Čechům v současné Evropě? (Vydáno ve 
spolupráci s SOÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2855-6. 170 s. 
Rychlík Martin: Dějiny vlasů. ISBN 978-80-200-2861-7. 361 s.* 
Saini Angela: Od přírody podřadné. (Vydáno ve spolupráci s SOÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2902-7. 
216 s. 
Sixtová Olga: Kniha představených kolínské synagogy 1730–1783. ISBN 978-80-200-2876-1. 450 s. 
Straková Naďa, Linková Marcela: Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. (Vydáno ve spolupráci 
s SOÚ AV ČR.) ISBN 978-80200-2794-8. 413 s. 1. dotisk. 
 
Historie, archeologie 
Bednář Miloslav: Smysl české existence. (Vydáno ve spolupráci s FLÚ AV ČR.) 
ISBN 978-80-200-2889-1. 176 s. * 
Blažek Petr, Schovánek Radek: Prvních 100 dnů Charty 77. ISBN 978-80-200-2782-5. 451 s.  
Bolina Pavel, Klimek Tomáš, Cílek Václav: Staré cesty v krajině středních Čech. (Vydáno ve 
spolupráci s GLÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2831-0. 690 s.* 
Ciglbauer Jan: Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945–1948. ISBN 
978-80-200-2824-2. 509 s. 
Fitzpatricková Sheila: Každodenní stalinismus. ISBN 978-80-200-2812-9. 537 s.* 
Hahnová Eva: Češi o Češích. Dnešní spory o dějiny. 978-80-200-2839-6. 267 s. 
Hlavačka Milan, Munzar Zdeněk, Vašek Zdeněk: S Bohem za císaře a vlasť! (Vydáno ve spolupráci 
s VHÚ, MO.) ISBN 978-80-200-2815-0. 492 s.* 
Hojda Zdeněk, Ottlová Marta, Prahl Roman: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. (Vydáno ve 
spolupráci s ÚČL AV ČR, ÚDU AV ČR, FF UK, FHS UK, VŠUP, NG.) ISBN 978-80-200-2819-8. 318 
s.* 
Holec Roman, Němeček Jan: Československo: Náš společný domov. (Vydáno ve spolupráci s HÚ AV 
ČR.) ISBN 978-80-200-2933-1. 82 s. (Slavnostní přednášky AV ČR.) 
Höss Rudolf: Velitelem v Osvětimi. ISBN 978-80-200-2813-6. 349 s. 2. vydání. 
Chmel Radek, Stehlík Michal (eds.): Moje Československo. (Vydáno v koedici s NM.) ISBN 978-80-
200-2898-3. 343 s. 
Jaksch Wenzel: Ztracené vesnice, opuštění lidé. ISBN 978-80-200-2692-7.  
286 s. 1. dotisk. 
Kalandra Zaviš: České pohanství. (svazek 5/1–2) ISBN 978-80-200-2759-7 (soubor); ISBN 978-80-
200-2788-7 (svazek 1); ISBN 978-80-200-2789-4 (svazek 2). 310; 636 s. 
Kasíková Jana: Ať mohou přijeti: organizace poválečné repatriace a návratů. ISBN 978-80-200-2818-
1. 293 s.* 
Kasperová Dana: Československá obec učitelská. ISBN 978-80-200-2860-0.  
530 s. 
Kmoch Pavel: Operace Anthropoid: Epilog. ISBN 978-80-200-2869-3. 267 s. 
Kolouch František: Internace biskupů. ISBN 978-80-200-2922-5. 282 s.  
Konrád Ota, Kučera Rudolf: Cesty z apokalypsy. (Vydáno v koedici s MÚA AV ČR.) ISBN 978-80-200-
2874-7. 364 s. 
Kreisinger Pavel: Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách. 
(Vydáno ve spolupráci s FF UPOL.) ISBN 978-80-200-2821-1. 400 s.* 
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Láníček Jan: Ve stínu šoa. Československá exilová vláda a Židé během druhé světové války a po ní. 
(Vydáno ve spolupráci s MÚA AV ČR.) ISBN 978-80-200-2733-7. 323 s.* 
Lein Richard: Plnění povinností, nebo velezrada? ISBN 978-80-200-2853-2. 647 s. 
Londák Miroslav, Michálek Slavomír, Weiss Peter a kol.: Slovensko – evropský příběh. (Vydáno ve 
spolupráci s HÚ SAV.) ISBN 978-80-200-2882-2. 340 s.   
Makariusová Marie a kol.: Biografický slovník českých zemí. H–Ham. (Vydáno ve spolupráci s HÚ AV 
ČR.) ISBN 978-80-7286-319-8. 159 s. 
Motyka Grzegorz: Volyň 1943. (Vydáno ve spolupráci s The Polish Book Institut.) ISBN 978-80-200-
2857-0. 230 s. 
Novák Milan, Šimůnek V. Michal: Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939–1945. 
ISBN 978-80-200-2823-5. 288 s.* 
Padevět Jiří: Odbojová skupina bratří Mašínů. ISBN 978-80-200-2676-7. 187 s. 
Padevět Jiří: Průvodce protektorátní Prahou. ISBN 978-80-200-2926-3. 804 s.  
2. vydání. 
Padevět Jiří: Průvodce stalinistickou Prahou 1948-1956. ISBN 978-80-200-2877-8. 966 s. 
Padevět Jiří: Za dráty. Nacistické a protektorátní koncentrační, internační, pracovně-nápravné a další 
tábory na území dnešní České republiky. ISBN 978-80-200-2807-5. 472 s.  
Poláková Miroslava: Měli odvahu žít. ISBN 978-80-200-2832-7. 1249 s.* 
Povolný Daniel: Operace Dunaj. ISBN 978-80-200-2836-5. 456 s.* 
Prokš Petr: Konec říše Romanovců. (Vydáno ve spolupráci s HÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2811-2. 
327 s. 
Přebinda Petr: Od Velké Sýrie k malé. ISBN 978-80-200-2864-8. 290 s. 
Putík Daniel: Z nouze život, z nouze smrt? Slovenští Židé v Terezíně, 
Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944–1945. ISBN 978-80-200-2856-3. 239 s.* 
Roubal Petr: Československé spartakiády. (Vydáno ve spolupráci s ÚSD AV ČR.) ISBN 978-80-200-
2537-1. 405 s. 1. dotisk. 
Šmejkal Pavel: Silver A. (Vydáno ve spolupráci s HÚ AV ČR.) 199 s.  
Wein Martin Joachim: Slovanský Jeruzalém: jak Češi založili Izrael. ISBN 978-80-200-2795-5. 408 s.* 
 
Hudba, divadlo, film 
Chramostová Vlasta: Byl to můj osud. Na přeskáčku I. ISBN 978-80-200-2816-7. 492 s. 
Chramostová Vlasta: Byl to můj osud. Na přeskáčku II. ISBN 978-80-200-2817-4. 361 s. 
Novotný David Jan: Soukromá historie Páté čtvrti a okolí. ISBN 978-80-200-2791-7. 401 s. 
 
Jazykověda a literární věda 
Antošíková Lucie a kol.: Zatemněno. (Vydáno ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) ISBN 978-80-200-2802-0. 
422 s.  
Chomsky Noam: Jakými tvory jsme? ISBN 978-80-200-2804-4. 141 s. 
Janoušek Pavel: … a další studie. (Vydáno ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) ISBN 978-80-200-2834-1. 
309 s.* 
Kol.: Slovník spisovné češtiny. ISBN 978-80-200-1446-7. 648 s. 8. dotisk. 
Matonoha Jan a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a 
kulturní teorie. (Vydáno ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) ISBN 978-80-200-2805-1. 517 s.* 
Přibáň Michal a kol.: Český literární samizdat 1949–1989. (Vydáno ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) ISBN 
978-80-200-2903-4. 612 s.* 
Šámal Petr, Pavlíček Tomáš, Barborík Vladimír, Janáček Pavel a kol.: Literární kronika první 
republiky. (Vydáno v koedici s ÚČL AV ČR a PNP.) ISBN 978-80-200-2909-6. 518 s. 
Šidák Pavel: Mokře chodí v suše. (Vydáno ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) ISBN 978-80-200-2827-3. 
254 s. 
Štícha František a kol.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov / 
Tvoření slov. Část 1. Část 2.(Vydáno ve spolupráci s ÚJČ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2719-1. 1148 s.* 
Wachtel Andrew Baruch: Po komunismu stále důležití? Role spisovatelů ve východní Evropě. ISBN 
978-80-200-2778-8. 312 s. 
 
Umění 
Hejzlar Josef: Básníci Světla – výbor esejů o čínském umění. ISBN 978-80-200-2809-9. 201 s. 
Musílek Martin: Sedm věží. (Vydáno ve spolupráci s ÚDU, HÚ, ARÚ, MÚA, CMS, FLÚ AV ČR.) ISBN 
978-80-200-2779-5. 262 s.*  
Vácha Štěpán, Heisslerová Radka: Ve stínu Karla Škréty. (Vydáno ve spolupráci s ÚDU AV ČR.) 
ISBN 978-80-200-2801-3. 662 s. 
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Savický Nikolaj: Henri Rousseau aneb Složitá Celníkova cesta do Čech. ISBN 978-80-200-2810-5. 
165 s.* 
 
Věda a společnost, publicistika 
Bárta Miroslav, Kovář Martin: Jak dál? ISBN 978-80-200-2896-9. 174 s.  
Míšková Alena, Franc Martin, Kostlán Antonín: Bohemia docta. ISBN 978-80-200-2639-2. 578 s.* 
Jirků Irena: Všechno je jinak. ISBN 978-80-200-2873-0. 344 s. 
Komárek Stanislav: Cestovní eseje z let 1991–2008. ISBN 978-80-200-2843-3. 449 s. 
Kyša Leoš, Zlatník Čeněk: Věda kontra iracionalita 6. ISBN 978-80-200-2868-6. 194 s.* 
Pithart Petr: Prsty do ran I. ISBN 978-80-200-2850-1. 623 s. 
 
Krásná literatura 
Deml Jakub: Zrození Šlépějí aneb Demlova „bílá kniha“. ISBN 978-80-200-2758-0. 845 s.* 
Jerofejev Viktor: Encyklopedie ruské duše. ISBN 978-80-200-2833-4. 219 s. 
Klobas Oldřich: Jak se chodí v laně. ISBN 978-80-200-2895-2. 258 s. 
Koestler Arthur: Neviditelné písmo. ISBN 978-80-200-2838-9. 616 s. 
Komárek Stanislav: Mandaríni. ISBN 978-80-200-2776-4. 263 s. Vydání 2., v nakladatelství Academia 
1. 263 s. 
Konrád György: Paměti. Odjezd a návrat. Nahoře pod zatmělým sluncem. ISBN 978-80-200-2820-4. 
513 s.  
Kolářová Ivana, Kolář Ondřej: Generál četnictva Karel Vyčítal. ISBN 978-80-200-2880-8. 163 s.* 
Kraus Ivan: Soukromý Hollywood. ISBN 978-80-200-2881-5. 222 s. 
Schönborn Eleonore: Život se nedá plánovat: osud v pohnutých časech. ISBN 978-80-200-2790-0. 
320 s.  
 
Věda kolem nás   
75. Čajka František, Chromá Martina, Knoll Vladislav, Pilát Štefan, Spurná Kateřina: Projekt Gorazd: 
Cifrovoj portal staroslavjanskogo jezyka. 16 s. Vydáno pro SLÚ AV ČR. 
76. Čajka František, Chromá Martina, Knoll Vladislav, Pilát Štefan, Spurná Kateřina: The GORAZD 
Project: An Old Church Slavonic Digital Hub. 16 s. Vydáno pro SLÚ AV ČR. 
77. Čižmárová Libuše: Kouzla a čáry v českých nářečích. 20 s. Vydáno pro ÚJČ AV ČR. 
78. Rexová Kristina, Hanelová Věra: Bibliografie dějin Českých zemí. 16 s. Vydáno pro HÚ AV ČR. 
79. Bišová Kateřina: Jak se dělí buňky. 16 s. Vydáno pro MBÚ AV ČR. 
80. Nováček Karel, Melčák Miroslav, Starková Lenka, Beránek Ondřej: Ohrožená architektura města 
Mosulu. 16 s. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
81. Ulbrechtová Helena, Ulbrecht Siegfred, Jobst Kerstin Susanne (eds.): 
Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medien. 24 s. Vydáno pro SLÚ AV ČR. 
82. Rexová Kristina, Hanelová Věra: Bibliography of the History of the Czech Lands. 16 s. Vydáno pro 
HÚ AV ČR. 
83. Brouček Stanislav: Migrace a česká etnologie. 20 s. Vydáno pro EÚ AV ČR. 
84. Jarý Vítězslav, Pejchal Jan: Scintillators around us. 20 s. Vydáno pro FZÚ AV ČR. 
85. Santolík Ondřej: Magion, jeho předchůdci a následovníci. 20. s. Vydáno pro ÚFA AV ČR. 
86. Žůrek Václav, Soukup Pavel, Novotný Robert: Centrum medievistických studií. 16 s. Vydáno pro 
Centrum medievistických studií. 
87. Dobiáš Dalibor: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. 20 s. Vydáno pro ÚČL AV ČR. 
88. Ostřanský Bronislav: Současný islám: Tendence a dynamika. 20 s. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
 
Dotisky:  
2. Peterka Pavel: Vláknové lasery. 20 s. Vydáno pro ÚFE AV ČR. 
4. Žďárský Pavel a kol.: Alois Musil. 20 s. Vydáno pro OÚ AV ČR. 1. dotisk. 
4. Žďárský Pavel a kol.: Alois Musil. 20 s. Vydáno pro OÚ AV ČR. 2. dotisk. 
8. Hořejší Václav: Jak (ne)funguje imunitní systém. 20 s. Vydáno pro ÚMG AV ČR. 
16. Cílek Václav: Nové počasí. 20 s. Vydáno pro GLÚ AV ČR. 
18. Pravdová Markéta: Jazyková poradna. 20 s. Vydáno pro ÚJČ AV ČR. 
21. Balík Karel, Suchý Tomáš: Biokompozitní náhrady kostní tkáně. 20 s. Vydáno pro ÚSMH AV ČR. 
24. Padevět Jiří: Pochody a transporty smrti. 20 s. Vydáno pro SSČ AV ČR. 
28. Fialová Alena: Česká próza po roce 1989. 20 s. Vydáno pro ÚČL AV ČR. 
29. Zacharov Petr: Observatoř Milešovka. 20 s. Vydáno pro ÚFA AV ČR. 
30. Pravdová Markéta: Jak se mluví mezi živly. 20 s. Vydáno pro ÚJČ AV ČR. 
36. Padevět Jiří: Topografie teroru. 20 s. Vydáno pro SSČ AV ČR. 
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49. Jungmannová Lenka, Vodička Libor: České drama v letech 1989–2010. 20 s. Vydáno pro ÚČL AV 
ČR. 
50. Entler Slavomír, Mlynář Jan: Spoutání slunce. 24 s. Vydáno pro ÚFP AV ČR. 
57. Exnerová Věra: Demokracie na rozcestí: Čína, Střední Asie a Blízký východ. 20 s. Vydáno pro OÚ 
AV ČR. 
64. Vaněk Tomáš, Soudek Petr, Podlipná Radka, Petrová Šárka, Landa Přemysl: 
Fytoremediace a možnosti její aplikace. 24 s. Vydáno pro ÚEB AV ČR. 
67. Vít Jan: Jan Patočka. 24 s. Vydáno pro FLÚ AV ČR. 1. dotisk. 
67. Vít Jan: Jan Patočka. 24 s. Vydáno pro FLÚ AV ČR. 2. dotisk. 
67. Vít Jan: Jan Patočka. 24 s. Vydáno pro FLÚ AV ČR. 3. dotisk. 
69. Vít Jan: Jan Patočka, ENG. 24 s. Vydáno pro FLÚ AV ČR. 
73. Nováček Karel, Melčák Miroslav, Starková Lenka, Beránek Ondřej: Monuments of Mosul in 
danger. 20 s. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
80. Nováček Karel, Melčák Miroslav, Starková Lenka, Beránek Ondřej: Ohrožená architektura města 
Mosulu. 16 s. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
83. Brouček Stanislav: Migrace a česká etnologie. 20 s. Vydáno pro EÚ AV ČR. 
88. Ostřanský Bronislav: Současný islám: Tendence a dynamika. 20 s. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
 
Strategie AV21 
21. Angst Šárka, Moldan Bedřich, Miko Ladislav, Frouz Jan: Interakce vědy s politickým a správním 
rozhodováním v environmentální oblasti. 40 s. Vydáno pro BC AV ČR. 
23. Černý David, Doležal Adam, Doležal Tomáš, Hříbek Tomáš, Klener Pavel, Koutecký Josef, Pafko 
Pavel, Sláma Ondřej, Ševčík Pavel: Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva. Vydáno pro ÚSP 
AV ČR. 
24. Šmejkal Marek: Nesnadná úloha samců v živočišné říši. 36 s. Vydáno pro BC AV ČR. 
25. Ryba Štěpán, Votavová Alena, Komzáková Olga: Čmeláci. 18 s. Vydáno pro BC AV ČR. 
26. Petřík Petr, Fanta Josef, Tomáš Janík: Jak se do lesa volá. 80 s. Vydáno pro BÚ AV ČR.  
27. Mikuláš Radek: Povodňové usazeniny. Z čeho jsou složeny a co s nimi. 54 s. Vydáno pro GLÚ AV 
ČR. 
28. Šolcová Olga: Rostliny: lékaři, ale i zabijáci. 40 s. Vydáno pro ÚCHP AV ČR. 
 
Dotisky: 
1. Šimek Miloslav, Macková Jana: Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze 
zemědělství – nutné zlo? 80 s. Vydáno pro BC AV ČR. 
5. Cajthaml Tomáš, Hrsinová Křesinová Zdena: Hormonální látky kolem nás: hrozba 21. století. 20 s. 
Vydáno pro MBÚ AV ČR. 
6. Jurajda Pavel, Adámek Zdeněk: Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR. 20 s. Vydáno pro ÚBO AV 
ČR. 
13. Vojtíšková Kateřina, Patočková Věra, Mikešová Renáta: Vztah obyvatel ČR k přírodě a její 
ochraně. 65 s. Vydáno pro SOÚ AV ČR. 
16. Šolcová Olga, Matějková Martina: Není éčko jako éčko. 52 s. Vydáno pro ÚCHP AV ČR. 
19. Baldrian Petr, Mašínová Tereza: Mikroorganismy v lesních ekosystémech: diverzita, dynamika a 
funkce. 36 s. Vydáno pro MBÚ a BC AV ČR. 
21. Angst Šárka, Moldan Bedřich, Miko Ladislav, Frouz Jan: Interakce vědy s politickým a správním 
rozhodováním v environmentální oblasti. 40 s. Vydáno pro BC AV ČR. 
23. Černý David, Doležal Adam, Doležal Tomáš, Hříbek Tomáš, Klener Pavel, Koutecký Josef, Pafko 
Pavel, Sláma Ondřej, Ševčík Pavel: Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva. Vydáno pro ÚSP 
AV ČR. 
24. Šmejkal Marek: Nesnadná úloha samců v živočišné říši. 36 s. Vydáno pro BC AV ČR. 
25. Ryba Štěpán, Votavová Alena, Komzáková Olga: Čmeláci. 18 s. Vydáno pro BC AV ČR. 
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I. Popis účetní jednotky 

 

Účetní jednotka: Středisko společných činnosti AV ČR, v. v. i. 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce (v. v. i.) 
Registrace: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT 
Rozvahový den: 31. 12. 2018 
 
Právní subjektivita 
 
Středisko společných činnosti 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. 3. 1991, a to s účinností 
od 1. 5. 1991. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále 
jen „zákon o v. v. i.“) se s účinností od 1. 1. 2007 změnila právní forma SSČ ze státní 
příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci zřízenou Akademií věd ČR. Zápis 
SSČ do rejstříku veřejných výzkumných institucí byl proveden k 1. 1. 2007. 
 

Předmět činnosti 
 
Předmět činnosti je upraven zřizovací listinou SSČ. V roce 2007 byla zřizovací listina doplněna 
dodatkem č. 1 ze dne 20. 7. 2007, kdy byl do majetku SSČ vložen Akademií věd ČR pozemek 
v katastrálním území Veveří a upraven rozsah činností. V roce 2015 byla zřizovací listina 
upravena dodatkem č. 2 ze dne 27. 1. 2015, kdy došlo k úpravě rozsahu činností SSČ. 
Zřizovací listina je součástí rejstříku v. v. i., vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. 
 
Vykonávané činnosti 
 
Hlavní činnost 
Předmětem hlavní činnosti je zajišťování infrastruktury výzkumu pro Akademii věd České 
republiky a její pracoviště, zejména popularizace a propagace vědy, vydávání a distribuce 
vědeckých a vědecko-populárních publikací pod zn. Academia a další vydavatelská činnost, 
polygrafická výroba, výroba a poskytování audiovizuálních děl, zajišťování mezinárodní 
spolupráce, pořádání vědeckých konferencí, odborných kurzů a školení, provozování kulturně-
vzdělávacích zařízení, pořádání veletrhů zaměřených na podporu vědy a vzdělávání, pořádání 
kulturních produkcí, výstav a obdobných akcí, právní podpora, metodická činnost v oblasti 
průmyslově právní ochrany, služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské 
povahy, správa a základní údržba nemovitostí, provozování ubytovacích a stravovacích 
zařízení, investorsko-inženýrské a provozní činnosti, péče o děti v dětských skupinách a jiná 
mimoškolní výchova a vzdělávání, správa sítí a databank, správa a rozvoj ekonomického 
informačního systému, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a tvorba a správa webových portálů. 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 SSČ je provozování knihkupectví, internetových knihkupectví, 
antikvariátů a literárních kaváren, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve svých 
zařízeních, nákup a prodej zboží, reklamní činnost a marketink, výroba a poskytování 
audiovizuálních děl, poskytování kulturně-vzdělávacích služeb, pořádaní kulturních produkcí, 
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí a zprostředkování obchodu a služeb 
pro subjekty mimo akademii věd České republiky a její pracoviště. V rámci jiné činnosti SSČ 
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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. 

 

Orgány Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 

Statutární orgán: ředitel 
Ředitel: Ing. Tomáš Wencel, MBA 
Rada instituce:  v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. byla dne 19. 9. 2016, s účinností 

od 13. 12. 2016 zvolena Rada instituce pro další pětileté volební období, 
a to v tomto složení: 

Předseda: Bc. Jiří Padevět 
Místopředseda: Mgr. Václava Šťastná 
Členové: Ing. Pavel Formáček 
 Ing. Leoš Horníček, Ph.D. 
 Ing. Pavel Janáček, Ph.D. 
 prof. Martin Kovář, PhDr., Ph.D. 
 Ing. Jindřich Sojka 
 Ing. Zuzana Berková, MBA 
 Ing. Tomáš Wencel, MBA   
Tajemnice: JUDr. Jitka Malá do 23. 9. 2018 
                                        Ing. Lidmila Sochůrková od 24. 9. 2018 
 
Dozorčí rada:  Dozorčí rada SSČ má sedm členů. Složení Dozorčí rady (dále jen „DR“) 

se v průběhu roku 2018 měnilo, ke dni 30. 6. 2018 rezignoval Prof. Ing. 
Flusser z pozice člena DR. Zřizovatel v souladu s ust. §15 písm. i) zák. 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění 
pozdějších předpisů, jmenoval novým členem DR Ing. Júlia Štullera, 
CSc., na funkční období 5. 9. 2018 – 4. 9. 2023. 

 
Předsedkyně:   Ing. Petra Broskevičová 
Místopředseda:  JUDr. Jiří Malý  
Členové:   Ing. Karel Aim, CSc. 
  Ing. Marta Arazimová  
  prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. do 30. 6. 2018 
  prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. 
  prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 

Ing. Július Štuller, CSc. od 5. 9. 2018 
Tajemnice:   JUDr. Marie Lutovská do 30. 9. 2018 

Martina Jeleňáková od 1. 10. 2018 
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II. Účetní období 

 

Účetní období: kalendářní rok 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018. 

 

 

III. Použité obecné účetní zásady a použité účetní metody a odchylky 
těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční 
situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., v roce 2018 zpracovalo účetní závěrku v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s 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 českých účetních 
standardů č. 401 – 414, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Účetnictví respektuje obecné zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad 
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v účetní závěrce jsou 
vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), pokud není uvedeno jinak. 

 

 

IV. Oceňování majetku a závazků  

 

IV.1. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou (cena pořízení a ostatní související 
náklady). Drobný dlouhodobý majetek je oceňován cenou pořízení. Majetek vytvořený vlastní 
činností je oceňován celkovými vlastními náklady.  Úroky nejsou součástí pořizovací ceny 
dlouhodobého majetku.  

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení, 
u budov a staveb bez ohledu na výši pořizovací ceny. 

Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti 
vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč, účtuje o něm na účtech 
dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40 000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný 
majetek v pořizovací ceně nižší než 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje 
organizace v operativní evidenci.   

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč.  

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 000 Kč účtuje organizace do nákladů. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok 
eviduje organizace v operativní evidenci. 
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IV.2. Finanční majetek  

Peněžní prostředky, ceniny k okamžiku pořízení – ocenění jmenovitou hodnotou. 

Cenné papíry a podíly se oceňují k datu pořízení pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se 
rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Součástí 
pořizovací ceny nejsou úroky z úvěru na pořízení a náklady spojené s držbou cenných papírů 
a podílů. 

IV.3. Zásoby 

Oceňování zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách. Do pořizovací ceny zásob 
se nezapočítávají úroky z úvěrů a zápůjček na pořízení zásob, kursové rozdíly, smluvní pokuty 
a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů. 

SSČ postupuje v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. a podle ČSÚ 410 Zásoby. 

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A i B. Způsob B je uplatněn u 
evidence skladových zásob, dle samostatných míst uskladnění v Hotelu Mazanka 
a Gastronomické služby Národní (Bistro). 

IV.4. Pohledávky 

Pohledávky se při svém vzniku oceňují jmenovitou hodnotou.  

IV.5. Závazky 

Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou.  

 

IV.6. Úprava hodnoty majetku 

Odpisy 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., stanovuje úpravy hodnot majetku 
odepisováním prostřednictvím metody lineárních rovnoměrných účetních odpisů, výše odpisu 
je stanovena vnitřní směrnicí. 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 snižování 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. 



STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, V. V. I. 
     

Příloha k účetní závěrce 2018 

Strana 6 / 16 
 

 

Sazby účetních odpisů jsou stanoveny takto: 

Odpisová skupina                          Roční odpisová sazba                            Doba odepisování 
                                                                                                                               (v letech) 
1 20 5 
2 10 10 
3 5 20 
1, 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 k pohledávkám 
SSČ v r. 2018 nevytvářelo žádné zákonné rezervy. 
 
SSČ vytváří opravné položky k pohledávkám vymezených zákonem čl. 593/1992 Sb., 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, a to dle následujících skupin: 
 

a) K pohledávkám v insolvenčnímu řízení (§8) 
b) K nepromlčeným pohledávkám splatných po 31. 12. 1994 (§ 8a) 
c) K nepromlčeným pohledávkám do 30 tis. Kč (§ 8c). 

 

IV.7. Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu 

Hodnoty majetku a závazků vyjádřené v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu 
denním kurzem vyhlášeným Českou národní bankou v den uskutečnění účetního případu, 
resp. se používá ve smyslu Sdělení č. 15 o používání devizových kursů ČNB v účetnictví 
Čj. 282/2 361/2002 MF ČR denní kurz z předchozího dne. S výjimkou, nákupu nebo prodeje 
cizí měny za českou je používán kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.  

SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31. 12. 2018. 
Kurzové zisky a ztráty z přepočtů se účtují podle povahy, buď do nákladů, nebo do výnosů. 

IV.8. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

V roce 2018 organizace nenabyla bezúplatně dlouhodobý majetek, ani nezískala investiční 
dar. 
O investičních dotacích je účtováno na účtech skupiny 91 - Fondy, resp. účtu 916 – Fond 
reprodukce majetku. 

IV.9. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 

SSČ eviduje ve svém účetnictví finanční podíl ve výši 5 600 tis. Kč. Ten je tvořen od r. 2009, 
podílem ve firmě BBM, spol. s r.o., IČO 40755592, se sídlem Krocínova 138/5, Písek, a to ve 
výši 28% vlastního kapitálu. Tento podíl není oceňován ekvivalencí, viz ustanovení § 27 odst. 
6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

IV.10. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
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Organizace uplatňuje osvobození darů od daně z příjmů, podle §19b odst. 2 b) ZDP, vždy když 
je to možné.  

 

IV.11.  DPH 

Organizace je měsíčním plátcem DPH. 

 

V. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky, v níž je účetní jednotka 
společníkem s neomezeným ručením 

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., není společníkem v žádné účetní jednotce. 

 

 

VI. Dlouhodobý majetek   

 

Stav dlouhodobého majetku k rozvahovému dni, k 31. 12. 2018, pořizovací ceny: 

Položky majetku 
Stav na počátku 

období 
Přírůstky Úbytky Stav na konci období

Software 81 125 2 320 765 82 680

Ocenitelná práva 9 278 1 467 0 10 745
Drobný 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

384 0 106 278

nedokončený 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

214 3 670 3 788 96

Ostatní 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

106 0 45 61

     

       

Pozemky 321 252 206 809 320 649
Umělecká díla, 
předměty, sbírky 

8 812 0 0 8 812

Budovy, stavby 1 259 869 38 968 0 1 298 837
Samostatný 
movitý majetek 

220 129 6 873 8 079 218 923

Ostatní 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

1 483 0 0 1 483
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dlouhodobý 
finanční majetek 

5 600 0 0 5 600

Drobný 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

27 186 0 6 320 20 866

Nedokončený 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

3 120 62 358 46 047 19431

Celkem 1 938 558  115 862  65 959  1 988 461

 

Stav dlouhodobého majetku k rozvahovému dni, k 31. 12. 2018, oprávky: 

Položky majetku 
Stav na počátku 

období 
Přírůstky Úbytky Stav na konci období

Software 75 904 5 228 766 80 366

Ocenitelná práva 4 184 1 274 0 5 458
Drobný 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

384 0 106 278

Ostatní 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

106 0 45 61

     
     
Budovy, stavby 274 490 25 591 0 300 081
Samostatný 
movitý majetek 

165 975 14 625 8 079 172 521

Drobný 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

27 186 0 6 320 20 866

Ostatní 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

177 26 0 203

Celkem 548 406 46 744 15 316 579 834

 
 
Podrozvahová evidence v tis.  Kč 
 
Drobný dlouhodobý majetek                           76 243 
Zapůjčený majetek                                                                   31 983    

- z toho osobní vozidla – operativní leasing                       4 089  
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Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

SSČ eviduje ve svém účetnictví dlouhodobý finanční majetek ve výši 5 600 tis. Kč. Ten je 
tvořen od r. 2009, podílem ve firmě BBM, spol. s r.o., IČO 40755592, se sídlem Kocínova 
138/5, Písek, a to ve výši 28% vlastního kapitálu.  Základní kapitál je ve výši 3 200 tis. Kč. 

 

 

VII. Odměna přijatá auditorem 

 

Auditor za ověření účetní závěrky obdržel 145 200 Kč. 

 

VIII. Název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo 
prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží 
podíl 

 

SSČ eviduje ve svém účetnictví finanční podíl ve výši 5 600 tis. Kč. Ten je tvořen od r. 2009, 
podílem ve firmě BBM, spol. s r.o., IČO 40755592, se sídlem Kocínova 138/5, Písek, a to ve 
výši 28% vlastního kapitálu. 

 

 

IX. Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zdravotním pojištění 
a evidovaných daňových nedoplatků 

 

SSČ neeviduje k 31. 12. 2018 žádné splatné dluhy vůči ČSSZ na pojistném na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zdravotním pojišťovnám na 
veřejném zdravotním pojištění a ani nemá evidované daňové nedoplatky u příslušných 
finančních a celních orgánů. 

 

 

X. Počet a jmenovitá hodnota nabytých akcií, vyměnitelných 
a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv 

 

SSČ nevlastní žádné akcie, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo 
práva. 
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XI. Výše dluhů, u kterých doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 
5 let a dluhy, kryté zárukou účetní jednotky 

 

SSČ neeviduje dluhy po splatnosti delší než 5 let.  

 
 

XII. Výše finančních a jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze 

 
SSČ nemá finanční a jiné dluhy neevidované v rozvaze. 
 
 

XIII. Výsledek hospodaření za rok 2018 

 

SSČ vykázalo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 24 453 330,09 Kč. 

‐ za hlavní činnost - 8 036 849,09 Kč 
‐ za jinou činnost  32 490 179,18 Kč 

 

 

XIV. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v členění dle 
kategorií 

 

SSČ k 31. 12. 2018 evidovalo 305 fyzických zaměstnanců. V roce 2018 byl průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců 297. 

 

 

 

Kategorie 
Vědecký 
pracovník 

Odborný 
pracovní
k  VaV – 

VŠ 

Odborný 
pracovník 

VŠ 

Odborný 
pracovník 
VaV – SŠ, 

VOŠ 

Odborný 
pracovník 

SŠ 

THP 
pracovník 

Dělnické 
profese 

Provoz
ní 

profese 

 

Průměrný 
přepočtený 
počet 
zaměstnanc
ů rok 2017 

3 27,3 71,87 22,8 57,32 9,75 15 100,81 311,85 

Průměrný 
přepočtený 
počet 
zaměstnanc
ů rok 2018 

3 

 

    25,5 

 

73,2 24,8 61,4 11,1 12 86 

 

297 
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Osobní náklady za účetní období v členění podle Výkazu zisku a ztráty u položek 
mzdové náklady a ostatní sociální náklady 

 

Osobní náklady Částka v tis. Kč 

rok 2017 2018 

Osobní náklady celkem 204 749  211 447 

A.III 10 Mzdové náklady                 149 761 154 353 

A.III 11 Zákonné sociální náklady 48 301  50 083 

A.III 12 Ostatní sociální pojištění 0 0 

A.III 13 Zákonné sociální náklady                      6 687 7 011 

A.III 14 Ostatní sociální náklady 0 0 

 
Statutární, řídící orgány – zaměstnanci v těchto orgánech 

Jeden zaměstnanec je statutárním orgánem, 7 zaměstnanců jsou členy řídícího orgánu. 

 

XV. Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období 
členům řídících, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, 
stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i 
o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků 
bývalých členů s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů 

 

V roce 2018 byly vyplaceny členům Dozorčí rady a Rady instituce odměny v celkové výši 
256 tis Kč.  
SSČ neeviduje dluhy ohledně požitků bývalých členů s uvedením celkové výše pro každou 
kategorii členů. 
 
 
 

XVI. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní 
jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou 
a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka 
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy    

   
                                                                                      

Níže jmenovaní členové orgánů SSČ mají účast v uvedených právnických osobách, se kterými 
SSČ uzavřelo za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: 
 
Ing. Petra Broskevičová Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Ing. Leoš Horníček, Ph.D České vysoké učení technické v Praze, Kancelář AV ČR 
Ing. Pavel Janáček, Ph.D.  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
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JUDr. Jiří Malý  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Univerzita Karlova 
  (manželka Blanka Kovářová, Ph.D. Univerzita Karlova) 

Vysoká škola ekonomická 
Prof. Ing. Haindl, DrSc. Ustav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
Ing. Marta Arazimová  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
Ing. Július Štuller, CSc. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
  (manželka PhDr. Naděžda Štullerová  AEC Consulting s.r.o) 
Bc. Jiří Padevět  Dilia, divadelní, literární a audiovizuální agentura 
  Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
Mgr. Václava Šťastná  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.                        
 
  

XVII.  Výše záloh, závdavků a úvěrů, poskytnutých členům orgánů 
uvedených v bodě XVII.), s uvedením úrokové sazby, hlavních 
podmínek a případně proplacených částkách, o dluzích přijatých na 
jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro 
každou kategorii členů 

 

SSČ neeviduje v roce 2018 žádné zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům orgánů 
uvedených v bodu XVII. 

 

 

XVIII. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlev 
a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných 
z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění 
za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních 
předpisů 

 

Hospodářský výsledek byl zjištěn jako rozdíl mezi náklady a výnosy hlavní a jiné 
(hospodářské) činnosti a je uveden ve výkazu zisku a ztrát. Pro účely stanovení základu daně 
bylo postupováno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

Při zajištění daňového základu je postupováno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákona 
o dani z příjmu v platném znění a dle §20 tohoto zákona jsou uplatňovány položky snižující 
základ daně. 
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XIX. Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je 
uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace 
a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace 
nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy  

 
 

V r. 2018 byly dokončeny a zařazeny do majetkové evidence tyto stavby a jejich technická 
zhodnocení, v tis. Kč: 

 
 Kogenerační jednotka – Národní 10 129 
 Rekonstrukce bytů 2 910 
 Zateplení bytového domu, U Slovanky 268/7-269/9  7 456 
 Rekonstrukce příjezdové cesty, kongresový hotel Liblice  2 925 
 Rekonstrukce kotelny, Vila Lanna, pavilon B  3 954 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE A DARY 

Poskytnutá institucionální podpora od AV ČR v roce 2018 v tis. Kč 

 
Výzkumné 

záměry 

Podpora 
výzkumných 
organizací 

Příspěvek na 
zajištění činnosti 

AV 
neinvestiční 0 78 579 163 496  
investiční 0                 0 50 972  

 

Prostředky přijaté od jiných poskytovatelů v tis. Kč 

 
Investiční   
    Magistrát hl. m Prahy 173 
    Ministerstvo životního prostředí 1 812 
 
Neinvestiční  
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 9 277 
    Ministerstvo životního prostředí 415 
    Evropské fondy  1 572 
    Město Třešť  144 
    Ostatní  320 
 
Zásoby 

SSČ eviduje ve svém účetnictví zásoby v celkové výši tis. Kč 53 618, z toho:  

 

Zásoby nakladatelství Academia v členění: 

Zásoby hotových výrobků, které jsou tvořeny výhradně knižními 
tituly vydanými nakladatelstvím Academia (DAN) ve výši 36 267 
Nedokončené výroby nakladatelství Academia ve výši  6 562 
Zboží na skladě nakladatelství Academia ve výši  9 445 
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Ostatní zásoby, které tvoří: 

Zásoby na Stravovacích a ubytovacích zařízeních ve výši  1 344 
 
 
Fondy 
 
Sociální fond  
Dle rozhodnutí Rady SSČ bylo do sociálního fondu přiděleno 500 000 Kč. Fond byl čerpán 
zejména na příspěvek stravování, dárkové poukázky, příspěvky na penzijní pojištění a na 
setkání zaměstnanců. Sociální fond vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 
2 558 723 Kč. 
 
 
Rezervní fond  
Dle rozhodnutí Rady SSČ bylo do rezervního fondu přiděleno 6 294 418 Kč. V roce 2018 
z fondu nebylo čerpáno. Rezervní fond vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 
21 459 780 Kč.  
 
 
Fond účelově určených prostředků   
V roce 2018 byl tvořen Fond účelově určených prostředků dary ve výši 140 000 Kč. Fond 
účelově určených prostředků vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 277 600 Kč. 
 
 
Fond reprodukce majetku 
Dle rozhodnutí Rady SSČ bylo do Fondu reprodukce majetku  přiděleno 22 000 000 Kč. 
Stav Fondu reprodukce majetku vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 
45 709 430 Kč. 
 
 
Způsob tvorby a výše opravných položek za uzavírané účetní období: 

V roce 2018 byly ve smyslu: 
 § 8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, vytvořeny opravné 

položky ve výši:  

4 182 Kč pohledávky z obchodních vztahů. 

 § 8a odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, vytvořeny 
opravné položky ve výši:  

69 413 Kč k neuhrazeným nájmům bytů, 

196 314, 50 Kč pohledávky z obchodních vztahů. 

 

Celkem byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 305 277,50 Kč. 

 

 

Ostatní: 

Z důvodu plánované generální rekonstrukce hlavní budovy zámku, která by měla probíhat 
v letech 2019–2022, došlo od 1. 11. 2018 k přerušení konferenčního a hotelového provozu 
Zámeckého hotelu Třešť – konferenční centrum. Ke dni 31. 12. 2018 proběhlo celkové 
uzavření objektu, které si vyžádalo změny organizačního a majetkového charakteru. 
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V rámci těchto změn došlo k rozvázání pracovních poměrů z důvodu organizační změny téměř 
se všemi zaměstnanci vykonávajícími práci v tomto zařízení, vyjma 4 zaměstnanců 
(3 údržbářské profese, 1 finanční účetní), kteří byli nově zařazeni do Divize správy majetku 
a služeb. V daném případě se nejednalo o hromadné propouštění ve smyslu ustanovení § 62 
a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnancům, 
se kterými byl rozvázán pracovní poměr, bylo vyplaceno odstupné v souladu s ustanovením 
§ 67 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Současně s výše uvedeným záměrem došlo na základě důkladného posouzení stavu 
jednotlivých kusů majetku k vyřazení z účetnictví a likvidaci movitého majetku v hodnotě 
6 719 tis. Kč a movitý majetek v hodnotě 468 tis. Kč byl vyřazen z účetnictví a následně 
prodán. 

 

 

XX.  Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích 
těchto darů 

 

V roce 2018 byl Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., poskytnut peněžní dar v hodnotě 
10 000 Kč společností BidFood, IČO 28234642 na podporu  divadelního představení Rusalka 
v ND, peněžní dar v hodnotě 50 000 Kč společností Město Trhové Sviny,  IČO 00245551 na 
částečnou úhradu výdajů spojených s vydáním knižní publikace, peněžní dar v hodnotě 
50 000 Kč fyzickou osobou Ing. Josefem Kreuterem CSc. na částečnou úhradu výdajů 
spojených s vydáním knižní publikace, peněžní dar v hodnotě 5 000 Kč společností MEPLA, 
IČO 47544309 na částečnou úhradu výdajů na organizování Dětského Velikonočního dne, 
peněžní dar v hodnotě 25 000 Kč společností Ampeng, s.r.o., IČO 26885093 na částečnou 
úhradu výdajů spojených s realizací akce „Lannobraní“. 

 

XXI. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné 
sbírky, s uvedením účelu a výše vybraných částek 

V roce 2018 nebyly pořádány SSČ žádné veřejné sbírky. 

 

 

XXII. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících 
účetních období, zejména rozdělení zisku 

Rada SSČ 29. 5. 2018 schválila rozdělení zisku za rok 2017 takto: 

Rezervní fond 6 924 418,29 Kč 
Sociální fond 500 000,00 Kč 
Fond reprodukce majetku 22 000 000,00 Kč 
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XXIII. Individuální produkční kvóta, individuální limitu prémiových práv a 
jiné obdobné kvóty a limity, o kterých účetní jednotka neúčtovala na 
rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání 
informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její 
významnost 

Středisko společných činností v. v. i., nedisponuje individuálními produkčními kvótami, 
individuálním limitem ani podobnými kvótami či limitem. 










