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

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

II. Řídicí, kontrolní a výkonné orgány 

Dozorčí rada 
 
předseda:  RNDr. Jan Hrušák, CSc. (ÚFCH JH) 
místopředseda: Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG, AR)  
členové:   Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (FZÚ) 
   RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ) 
   prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH) 
   doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (HÚ) 
   Mgr. Renata Vlčková (KAV) 
tajemnice:  JUDr. Marie Lutovská (SSČ) 
 
Informace o činnosti: 
 
Řádné zasedání Dozorčí rady (dále jen „DR“) se v roce 2015 konalo celkem čtyřikrát, a to 
27. 1. 2015, 12. 5. 2015, 21. 7. 2015, 13. 10. 2015. DR sedmkrát rozhodovala formou 
hlasování per rollam. Řádných zasedání DR se pravidelně účastnili ředitel SSČ a ředitel 
DSMS. 
 
DR vykonávala dohled nad činností a hospodařením SSČ, dohled nad nakládáním 
s majetkem, vyjadřovala se k návrhům změn zřizovací listiny SSČ, k návrhu rozpočtu, výroční 
zprávy a k dalším záležitostem předložených k jednání. Před vydáním rozhodnutí, popř. 
stanoviska, se členové DR aktivně účastnili projednávaní předkládaných návrhů, tj. vyžadovali 
doplnění a upřesnění tak, aby zjistili skutečný stav projednávaných věcí a rozhodnutí popř. 
stanovisko, bylo v souladu s požadavkem řádného využívání majetku SSČ k realizaci jeho 
hlavní činnosti.  
 
Mezi hlavní činnosti DR náležela rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k právním 
jednáním v souladu s ust. § 19 odst. 1 písm. b) bodem 1.–7. zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, v platném znění, kterými veřejná výzkumná SSČ nabývala nebo 
zcizovala majetek, zřizovala zástavní nebo jiné věcné právo sjednávala nebo měnila nájemní 
smlouvy.  
                                                                                                                                                                           
DR udělila v roce 2015 předchozí souhlas: 
 
 k uzavření, změně nebo ukončení smluv o nájmu garážových stání, které má SSČ ve 

vlastnictví – ve 14 případech; 
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 k uzavření, změně nebo předčasnému ukončení smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 
vlastnictví, a v pěti případech k ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou před uplynutím 
doby nájmu – ve 46 případech; 

 k uzavření nájemní smlouvy s FZÚ o užívání části pozemků ve vlastnictví SSČ;  
 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě mezi SSČ a T–

Mobile Czech Republic a. s., spočívající ve strpění zřízení, provozování, údržbě a opravě 
stavby podzemního vedení pro rozšíření sítě PRAGONET;  

 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SSČ a ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající v umístění kabelového vedení a pojistkové skříně na části pozemkové parcely 
SSČ;  

 k uzavření smlouvy s L. Burešem o nájmu prostoru sloužícího podnikání za účelem chovu 
a výcviku koní; 

 k uzavření Dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě o užívání prostor knihkupectví DAN s M. 
Vymazalem, kterým se mění výše a způsob úhrady nájemného, a k uzavření nové nájemní 
smlouvy o užívání těchto prostor v Brně, od 1. 9. 2016, se stejným pronajímatelem na dobu 
neurčitou; včetně smlouvy o zabezpečení a dodávce služeb spojených s nájmem prostor 
knihkupectví DAN;  

 k uzavření smlouvy o užívání části pozemku za účelem rekreačně-užitkové zahrádky 
s T. Reichelovou; 

 k uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě o užívání části pozemku ve vlastnictví SSČ za 
účelem rekreačně-užitkové zahrady s J. Sisrem; 

 k uzavření smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání – prodejny objektu v Praze 6, 
Patočkova 1419/39 – s Van Lap Tranem;  

 k uzavření nájemní smlouvy o užívání části pozemku za účelem rekreačně-užitkové 
zahrady s M. Vilémovou;  

 k uzavření smlouvy o právu k realizaci stavby na pozemku SSČ Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s., v rámci níž provede na pozemcích rekonstrukci 
kanalizačního sběrače v ulici Nad Novou Libní, Praha 8;  

 k uzavření smlouvy o prodeji pozemku v k. ú. Hradec Králové společnosti EPOS s. r. o.; 
 k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

v Knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze 1 s M. Kašpárkem, kterým se 
mění doba trvání smlouvy z doby určité na dobu neurčitou a současně se prodlužuje 
výpovědní lhůta;  

 ke koupi pozemků souvisejících s areálem Zámeckého hotelu Třešť v elektronické dražbě 
za cenu, která nepřesáhne částku 3 050 000 Kč;  

 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SSČ a PREdistribuce, a. s., která 
umožní zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy podzemního 
vedení VN, NN a optických kabelů na pozemku v k. ú. Krč; 

 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jež umožní zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat součást distribuční soustavy mezi SSČ a PREdistribuce, a. s., na pozemku 
v k. ú. Libeň; 

 k ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor obchodu v objektu na adrese Praha 6, 
Patočkova 1419/39 s Thuy Doan Thi k 30. 6. 2015; 

 k uzavření smlouvy o nájmu prostor ve Wiehlově domě s firmou QUICKSOURCE spol. 
s r.o., a to od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou; 

 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 
„Třešť, ul. V Kaštanech – veřejné osvětlení a HDPE chráničky, včetně optických vláken“ 
mezi SSČ a Městem Třešť v k. ú. Třešť; 

 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou 
kanalizačního řadu pro plánovanou stavbu „Bytový dům Suchdol“ v k. ú. Suchdol mezi SSČ 
a Bytovým domem U Kruhovky, s. r. o.; 

 k uzavření smlouvy o nájmu prostor ve Wiehlově domě s M. Straňákem, a to od 1. 10. 2015 
na dobu neurčitou; 
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 k uzavření Smlouvy o podnájmu prostor literární kavárny v budově Knihkupectví Academia 
Brno mezi SSČ a BOOK CAFÉ, s. r. o., od 1. 11. 2015; 

 k uzavření smlouvy o výpůjčce obrazů (Paridův soud od Vojtěcha Hynaise, Arcivévoda 
Karel Ludvík od Václava Brožíka a J. A. Komenský ve své pracovně v Amsterodamu od 
Václava Brožíka) mezi SSČ a Národním muzeem na výstavu „Věda – národ – dějiny“; 

 k uzavření Dodatku č. 7, kterým se mění Nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor 
ve Wiehlově domě, uzavřená dne 31. 12. 2003, s K. Vodičkovou, jenž prodlužuje nájem do 
31. 12. 2017; 

 k uzavření smlouvy o nájmu kancelářských prostor s ARÚB od 1. 1. 2016 pro činnost 
sekretariátu Sdružení moravských pracovišť, který bude rozhodnutím zřizovatele 
ke stejnému datu převeden do SSČ; 

 k uzavření nájemní smlouvy o užívání kancelářských prostor sloužících k podnikání 
v budově Národní se společností DRILL B. S., spol. s r.o., na dobu neurčitou od 1. 1. 2016; 

 k uzavření smlouvy o umístění sídla a souvisejících služeb mezi SSČ a Učenou společností 
České republiky v budově Národní; 

 ke změně smlouvy o nájmu části skladových prostor v areálu Krč uzavřené 14. 10. 2014 
mezi SSČ a nájemcem Alfa stav PV s. r. o.;  

 k uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění bezdrátového spoje – antény na stožáru 
budovy AV ČR, včetně vnitřní elektronické jednotky uložené do stávajícího datového 
rozvaděče mezi SSČ a UK do 31. 12. 2020; 

 k prodeji části pozemku ve vlastnictví SSČ v k. ú. Hradec Králové společnosti EPOS, 
s. r. o., za tržní cenu stanovenou dle znaleckého posudku.  

 
DR i svou další činnost zaměřila na dohled nad provozem a hospodařením SSČ: 
 
 souhlasila s navrženým postupem pro výběr auditorské firmy pro provedení finančního 

auditu za rok 2015 a určila auditora pro vykonání povinného auditu účetní závěrky SSČ za 
rok 2015, a to společnost AVK, spol. s r.o.; 

 projednala a schválila Zprávu o činnosti DR za rok 2014, projednala Výroční zprávu SSČ 
za rok 2014 a žádosti o dotace na investiční akce 2016, provedla hodnocení ředitele SSČ 
za rok 2014; 

 aktivně se podílela na vypracování analýzy činností SSČ, kterou v souvislosti 
s navrhovanou změnou zřizovací listiny zpracoval sám zřizovatel a na základě provedené 
analýzy ji také schválil a změnil; projednala návrhy na úpravu nájemného v bytech na roky 
2015 a 2016 a s předloženými návrhy vyslovila souhlas. 

 
DR při své činnosti projednávala a schvalovala záměry, které souvisely s nakládáním 
a hospodařením s majetkem ve vlastnictví SSČ:  
 
 souhlasila se záměrem prodeje pozemků v Hradci Králové ve vlastnictví SSČ, které SSČ 

dlouhodobě nevyužívá pro hlavní činnost ani k další či jiné činnosti, a to společnosti EPOS, 
s. r. o., a Univerzitě Karlově;  

 souhlasila se záměrem pronájmu nebytových prostor v Brně pro Knihkupectví Academia 
a Informační centrum AV ČR, a to na dobu neurčitou od 1. 9. 2016.  
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Rada pracoviště 
 
Rada SSČ 
 
Složení Rady k 1. 1. 2015 
 
předseda:            Jiří Padevět (SSČ) 
místopředseda: Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
členové: Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
 Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
 Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
 JUDr. Jiří Malý (SSČ) 
 Ing. Michal Salaj (SSČ) 
 Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
tajemnice: JUDr. Marta Merhautová (SSČ) 
 
Složení Rady k 31. 12. 2015 
 
předseda:            Jiří Padevět (SSČ) 
místopředseda: Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
členové: Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
 Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
 Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
 JUDr. Jiří Malý (SSČ) 
 Ing. Michal Salaj (SSČ) 
 Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
tajemnice: JUDr. Marta Merhautová (SSČ) 
 
Informace o činnosti 
 
V průběhu roku 2015 se Rada SSČ sešla na čtyřech zasedáních. Mimo zasedání, tj. formou 
per rollam, Rada SSČ nejednala. Řádná zasedání se konala ve dnech 29. 1. 2015, 18. 5. 2015, 
3. 9. 2015 a 18. 11. 2015.  
 
Na 32. zasedání dne 29. 1. 2015 Rada SSČ: 
 
 potvrdila znění svého usnesení ve věci dodatku č. 2 ke zřizovací listině SSČ, který 

projednala a schválila formou per rollam dne 29. 10. 2014; 
 projednala a schválila rozpočet SSČ na rok 2015; 
 projednala a schválila dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu SSČ; 
 projednala a schválila převod finančních prostředků institucionální dotace pro rok 2014 do 

fondu účelově určených prostředků; 
 vzala na vědomí informaci o připravovaném hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2010–

2014. 
 
Na 33. zasedání dne 18. 5. 2015 Rada SSČ: 
 
 projednala a schválila Výroční zprávu SSČ za rok 2014; 
 projednala a schválila účetní závěrku SSČ za rok 2014 a vzala na vědomí výrok auditora; 
 projednala a schválila rozdělení zisku za rok 2014; 
 vzala na vědomí informaci o připravované novele zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích. 
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Na 34. zasedání dne 3. 9. 2015 Rada SSČ: 
 
 projednala a schválila dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu SSČ; 
 vzala na vědomí informaci o pokračujících přípravách hodnocení pracovišť AV ČR za léta 

2010–2014. 
 
Na 35. zasedání dne 18. 11. 2015 Rada SSČ:  
 
 projednala a schválila dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu SSČ; 
 projednala a schválila dodatek č. 1 ke Mzdovému řádu SSČ; 
 vyslechla informaci o aktuálním průběhu hodnocení SSČ v rámci hodnocení pracovišť AV 

ČR za léta 2010–2014; 
 vyslechla informaci o znovuzvolení P. Janáčka do funkce externího člena Rady SSČ na 

další pětileté období. Doplňovací volba se uskutečnila na shromáždění výzkumných 
pracovníků SSČ dne 30. 9. 2015. 

 

Ředitel – JUDr. Jiří Malý 
Ředitel pracoviště v průběhu celého roku 2015 jednal a rozhodoval o standardních otázkách 
plynoucích z každodenní činnosti pracoviště a plnil úkoly z Programu výzkumné a odborné 
infrastrukturní činnosti na léta 2012–2017 a z příkazu zřizovatele a dalších orgánů AV ČR. 
Uspořádal a řídil 12 porad nejvyššího vedení organizace. Zúčastňoval se jednání Akademické 
rady AV ČR, Majetkové komise AV ČR, Dozorčí rady SSČ, Rady pracoviště SSČ, pravidelných 
setkání s ředitelem KAV nebo jednání areálových rad v Krči, v Lysolajích a na Mazance. Ze 
všech těchto jednání plynuly další úkoly a požadavky, na které ředitel SSČ reagoval a jejichž 
plnění řídil. Dle aktuálních požadavků a potřeby se účastnil porad vedoucích odborů 
jednotlivých divizí a svolával porady k aktuálním otázkám a záležitostem týkajícím se činnosti 
pracoviště.  
 
Mezi nejzásadnější úkoly v roce 2015 patřila příprava podkladů k hodnocení infrastrukturních 
pracovišť za období 2010–2014, jehož výsledek je stěžejní pro další rozvoj činností 
a financování pracoviště v nejbližších letech. Pracoviště se stalo i součástí nové Strategie 
AV21. V rámci programu „Infrastrukturní podpora vědy“, jehož je ředitel SSČ koordinátorem, 
bylo zřízeno a zajištěna činnost Centra transferu technologií, zabezpečeno vydávání edice 
Strategie AV 21 a medializace a propagace celé Strategie AV21. V rámci 125. výročí založení 
ČAVU ředitel úspěšně koordinoval veškeré mediální, popularizační a společenské akce, které 
toto výročí připomněly nejen odborné, ale i široké laické veřejnosti. Dále vytvořil podmínky pro 
převzetí sekretariátu Sdružení moravských pracovišť, jež je od 1. 1. 2016 součástí Divize 
Academia nakladatelství. 
 
Ředitel SSČ během roku předkládal Dozorčí radě, Radě pracoviště a Majetkové komisi AV ČR 
k projednání navržené smlouvy, které vyžadují předchozí souhlas těchto orgánů, a další 
významné dokumenty. Zúčastnil se pracovních jednání k hledání nového řešení budoucnosti 
EIS v AV ČR, k nové podobě měsíčníku AV ČR Akademický bulletin, k novému pojetí výstav 
konaných v budově AV ČR na Národní, ke stavebním úpravám objektu Hybernská nebo ke 
koordinaci akcí k 125. výročí ČAVU. Významné bylo i zavedení pravidelných kontrolních dnů 
v dislokovaných zařízeních SSČ. V rámci členství v Radě pracoviště ÚŽFG a Dozorčí radě 
ÚEM se pravidelně účastnil i jednání těchto orgánů. 
 
Ředitel pracoviště v roce 2015 vydal deset příkazů ředitele, dvě nové směrnice, jeden pokyn 
a dodatky k Organizačnímu, Mzdovému a Pracovnímu řádu. Uskutečnilo se pravidelné setkání 
se všemi zaměstnanci pracoviště ve vile Lanna, kde vyhodnotil výsledky minulého období, 
zdůraznil základní cíle organizace pro další období, poděkoval zaměstnancům za spolupráci 
a ocenil vybrané zaměstnance za jejich přínos pro SSČ. 
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III. Organizační struktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1. lednu 2016 

 

Změny v organizační struktuře 

Významnou organizační změnou bylo v říjnu 2015 na doporučení zřizovatele založení Centra 
transferu technologií AV ČR v úseku ředitele. V posledních měsících roku 2015 se uskutečnily 
přípravy také na další organizační změnu – začlenění Sekretariátu Sdružení moravských 
pracovišť do struktury SSČ (DAN) od 1. 1. 2016. Jinak během roku 2015 došlo jen k drobným 
úpravám organizační struktury, především k přejmenování či zřízení nebo zrušení pracovních 
pozic.   
 
Úsek ředitele – Administrativně správní odbor (ASO) 
V ASO se k 1. 1. 2015 změnil název pracovní pozice „právník“ na pozici „referent specialista“. 
K 1. 2. 2015 byl zrušen Sekretariát Evropské výzkumné rady (SEVR) jako složka ASO, a to 
včetně všech činností bez náhrady. 
 
Úsek ředitele – Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV) 
V návaznosti na požadavky jednotlivých pracovišť AV ČR byl v ÚŘ od 1. 10. 2015 zřízen zcela 
nový útvar – CeTTAV se třemi novými pracovními pozicemi: vedoucí CeTTAV, referent 
specialista a právník, jejichž úkolem jsou činnosti v oblasti transferu technologií. 
 
Úsek ředitele – Právní odbor (PO) 
Vzhledem ke zrušení pozice „referent specialista“ v Právním odboru a jejímu přesunu do nově 
zřízeného útvaru CeTTAV došlo v PO k 1. 10. 2015 ke vzniku nového pracovního místa 
právník.  
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Ekonomický úsek (EÚ) 
V roce 2015 se podařilo získat v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
organizovaném Úřadem práce hl. města Prahy jednu pracovnici, jejíž činnost byla v období od 
1. 1. do 31. 10. 2015 dotována ze zmíněného OP. Po skončení projektu k 1. 11. 2015 byla 
v EÚ ve Finančním oddělení zřízena nová pozice „finanční účetní“. 
 
Personální úsek (PÚ) 
V PÚ byla k 1. 1. 2015 zřízena nová pracovní pozice „specialista projektů I“, aby byly zajištěny 
veškeré činnosti spojené s projektem Akademické předškolní centrum. 
 
Divize Academia nakladatelství (DAN) 
V DAN byla k 1. 6. 2015 v oddělení Výroby zřízena nová pracovní pozice „asistent“ a k 1. 10. 
2015 vznikla v útvaru Redakce nová pozice „redaktor II“. 
 
Divize vnějších vztahů (DVV) 

K 1. 1. 2015 byla v DVV z Odboru projektů a grantů (OPG) převedena pracovní pozice 
„specialista projektů II“ (pro projekt 125 let ČAVU) do úseku ředitele DVV bez náhrady. V roce 
2015 se také podařilo pro DVV získat jednu pracovnici v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost organizovaného Úřadem práce hl. města Prahy, jejíž činnost byla 
v období od 1. 1. do 31. 7. 2015 financována ze zmíněného OP. Šlo o pozici grafičky v Odboru 
popularizace vědy a marketingu (OPVM). Stálá pracovní pozice nebyla po skončení 
dotovaného období zřízena. 
 
Divize konferenčních a hotelových zařízení (DKHZ) 
V  Konferenčním centru – zámek Liblice (KCL) se k 1. 1. 2015 změnil název pracovní pozice 
„specialista marketingu“ na název „provozní vedoucí“. Ve vile Lanna (VL) se k 1. 6. 2015 
změnila pracovní pozice „provozní vedoucí“ na pozici „provozní vedoucí / zástupce ředitele“. 
 
Divize informačních technologií (DIT) 
V  Odboru komunikačních a informačních technologií (OKIT), v Oddělení správy sítí (OSS), 
byla k 1. 9. 2015 zrušena pracovní pozice „specialista IT“. Od 1. 10. 2015 byla v Odboru 
informačních systémů (OIS) zrušena pozice „specialista IT“ a nahrazena pozicí „projektový 
manažer“. 
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IV. Hodnocení hlavní činnosti 

Hodnocení programu výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti 
na léta 2012–2017 (předpokládané výsledky v letech 2014–2015) 
 
SSČ v uplynulém období zajišťovalo infrastrukturu výzkumu a vývoje pro AV ČR a její 
pracoviště, její rozvoj a provoz na základě cílů plynoucích z Programu výzkumné a odborné 
infrastrukturní činnosti na léta 2012–2017. Pro období 2014–2015 byly stanoveny zásadní 
konkrétní úkoly. Některé z nich již byly splněny nebo bylo jejich plnění zahájeno v roce 2014 
a v roce 2015 pokračovalo nebo bylo dokončeno. Stručný přehled je uveden v této kapitole. 
Podrobnější popis a další výsledky nespecifikované v Programu výzkumné a odborné 
infrastrukturní činnosti na léta 2012–2017 (předpokládané výsledky v letech 2014–2015) jsou 
uvedeny v jednotlivých kapitolách hodnocení hlavní činnosti. 
 
Financování SSČ bylo zajištěno v souladu s metodikou financování veřejných výzkumných 
institucí zřízených AV ČR na základě výsledků interního hodnocení pracovišť v rámci AV ČR. 
Více informací v příloze k účetní závěrce. 
 
Přehled již splněných, realizovaných nebo v roce 2015 zahájených úkolů:  
 
EDICE VĚDA KOLEM NÁS 
V edici vyšlo 23 svazků, jejichž zadavateli byla následující pracoviště: BC, FLÚ, GLÚ, HÚ, 
MBÚ, OÚ, SSČ, ÚEB, ÚCHP, ÚJČ, ÚČL, ÚFA, ÚMG, ÚSP a ÚSMH. Edice je financována AV 
ČR a mezi pracovišti AV ČR je registrován značný zájem o edici.  
 
EDICE SPOLEČNOST 
V roce 2014–2015 vyšlo osm svazků edice, např. P. Zimbardo – Luciferův efekt nebo 
T. Marvan – Realismus a relativismus. Dále byly připravovány tituly: P. Pokorný – Od evangelia 
k evangeliím, P. Materna – Hovory o pojmu, J. Lacan – Imaginárno a symbolično, V. Moravec 
– Média v tekutých časech ad. Edice se setkává se zájmem jak odborné, tak laické veřejnosti. 
 
PRODEJNA KNIHKUPECTVÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Vzhledem ke stanovisku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a záměru jiného využití 
prostor byl prodej v Knihkupectví Academia na konci roku 2015 ukončen. Propagace titulů 
DAN v regionu se bude i nadále řešit ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR. 
 
EDICE PRVNÍ REPUBLIKA 
První svazek edice, M. Stehlík – Slovensko se setkal s velkým ohlasem u čtenářů i médií. Pro 
další období je připraveno cca osm svazků, např. M. Lukeš – Špionážní aféry, J. Plachý, 
I. Pejčoch – Velké kriminální případy, J. Pohůnek a kol. – Tramping a skauting, R. Galaš – 
Státní policie. 
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MĚSÍC S PRACOVIŠTĚM 
Pokračoval dlouhodobý projekt Měsíc s pracovištěm, jehož cílem je propagace jednotlivých 
pracovišť AV ČR ve výkladu Knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze a v Brně. 
Možnost prezentovat výsledky své práce široké veřejnosti využila tato pracoviště: BC, BTÚ, 
EÚ, FZÚ, KNAV, ÚDU, MÚ, MÚA, ÚEB, ÚFP, ÚOCHB a ÚT.  
 
EDICE STRATEGIE AV21 a V. V. I. 
V edici AV21 vyšly tři brožury: Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze 
zemědělství – nutné zlo?, Eutanazie – ano či ne? a Živá půda. Byly také vydány tři nové 
příručky v edici V. V. I., která je žádanou rukovětí pro management pracovišť AV ČR: 
Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve veřejné výzkumné instituci, Pracovní právo 
praktické, Veřejné zakázky pro veřejné výzkumné instituce. 
 
DATOVÉ CENTRUM MAZANKA – OBMĚNA HW PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SYSTÉMŮ EIS 
Byly zakoupeny a nainstalovány nové servery pro celý EIS včetně rozšíření stávajícího 
datového úložiště a souvisejících komponent. Změnila se koncepce dvou rozdělených uzlů. 
Původní uzly byly sjednoceny na jeden databázový server a novou farmu virtuálních 
aplikačních serverů. Geograficky oddělený záložní uzel tak slouží k zálohám a také k provozu 
testovacích a předprodukčních databází. 
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO KLÍČOVÉ PRACOVNÍKY THS 
V roce 2015 se konal již 5. ročník vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky THS v oblasti 
legislativně ekonomické s důrazem na potřeby VVI a dále na oblast manažerských dovedností 
a osobního rozvoje ve třech znalostních stupních. Programu se pravidelně účastní asi 60 
zaměstnanců AV ČR. Účastníci i přednášející dlouhodobě projekt hodnotí velmi pozitivně. 
 
CENTRÁLNÍ EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AV ČR (EIS) 
V rámci celoakademických diskusí o novém EIS se pro pracoviště AV ČR uskutečnily 
prezentace devíti různých dodavatelů EIS. Dále byly zpracovány uživatelské a technické 
požadavky na provoz centrálního EIS. Stávající systémy EIS byly rozvíjeny tak, aby pokryly 
požadavky pracovišť AV ČR.  Rovněž byly rozpracovány úpravy iFIS pro potřeby konsolidace 
účetních výstupů do CSÚIS tak, aby byly splněny potřebné lhůty. 
 
PODPORA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ 
V iFIS bylo rozšířeno rozhraní pro práci s agendou likvidačních listů. Byl vytvořen nástroj pro 
hromadnou správu sazeb DPH. Ve VERSO byl spuštěn modul Granty a projekty. Byla 
sjednocena konfigurace schvalovatelů finančních zdrojů napříč oběhovými moduly. V systému 
Elanor Global byly doplněny sestavy, které usnadnily pracovištím zpracování výkazů pro 
hodnocení výzkumné a odborné činnosti. 
 
SYSTÉM VERSO 
Byl implementován nový modul Nepřítomnosti, který pracovištím umožňuje zakládat 
a schvalovat určité typy nepřítomnosti, jako je dovolená, placené a neplacené pracovní volno 
atd. Modul dovoluje eskalaci těchto typů i v dalších oběhových modulech systému. Dále byla 
sjednocena konfigurace schvalovatelů finančních zdrojů napříč oběhovými moduly. 
 
WEBOVÉ PORTÁLY 
Poskytování služeb bylo rozšířeno na několik nových pracovišť. Kromě webových děl byly 
zpracovány i další aplikace na míru, např. elektronický obchod publikacemi a knihami pro 
ARÚB. U několika již spravovaných webů byla převedena správa obsahu do vlastní režie 
pracovišť. Byla nasazena nová verze CMS systému. 
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SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA S VYSOKOU DOSTUPNOSTÍ 
V roce 2015 byl realizován záložní mikrovlnný okruh areál Suchdol–VL–HM, připojen areál 
BIOCEV do sítě CESNET, dokončena první fáze modernizace sítě areálu HM, zprovozněny 
další DWDM okruhy, vybudován záložní optický okruh ČVUT–CESNET–CZU–areál Suchdol 
AV ČR, vybudován mikrovlnný okruh ÚŽFG Liběchov–Lovosická–ÚTIA, modernizován MW 
spoj KAV–HM a MW spoj areál Krč AV ČR–HM a byl vybudován optický okruh ČVUT–areál 
Řež AV ČR–KNAV Jenštejn–CESNET. 
 
FEDERACE IDENTIT 
Server „poskytovatele identit“ IdP byl uveden do rutinního provozu (provoz serveru je dotován 
z prostředků Komise pro informační technologie). Do systému eduID bylo ke konci roku 2015 
začleněno 30 pracovišť AV ČR (pět pracovišť si účast ve Federaci zajistilo vlastními 
prostředky), začleňování dalších pracovišť pokračuje. 
 
ZAVEDENÍ NOVÝCH SÍŤOVÝCH PROTOKOLŮ, PROTOKOL IPv6 
Byl připraven rozpis adresových bloků pro všechna pracoviště AV ČR a určena metodika 
přidělování adresových bloků. Všechny páteřní uzly pod správou DIT byly konfigurovány pro 
duální provoz (protokol IPv4 + IPv6), ostatní uzly sítě se připravují postupně. V současné době 
protokol IPv6 rutinně využívá pouze FZÚ, řada pracovišť ho provozuje ve zkušebním provozu. 
 
BEZPEČNÁ CENTRÁLNĚ ŘÍZENÁ SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA 
V rámci projektu podporovaného Fondem rozvoje sdružení CESNET byl instalován 
a zprovozněn systém Cisco Identity Services Engine (ISE) a nasazen a rutinně využíván 
systém Cisco Prime Infrastrukture. I nadále pokračovalo personální zabezpečení činnosti 
bezpečnostního týmu CAS-CSIRT a organizace odborných kurzů zaměřených na bezpečnost 
síťového provozu. 
 
ZH TŘEŠŤ – MODERNIZACE KONFERENČNÍHO SÁLU A KONFERENČNÍ TECHNIKY 
Významným přínosem pro zlepšení služeb v ZHT byla stavební i technologická rekonstrukce 
konferenčního sálu s navýšením kapacity. Součástí byla i výměna vzduchotechniky 
a konferenčního vybavení.  
 
VÝSTAVBA NOVÉ UBYTOVNY U2 V KRČI 
Stavba je rozestavěna, protože dodavatel stavební části, společnost CGM Czech, a.s., se 
dostala do insolvence. Práce byly zastaveny a smlouva s touto společností musela být 
vypovězena. Poté se uskutečnily záchranné práce, aby byly odstraněny škody a objekt 
zabezpečen před zimou. Aktuálně se vybírá dodavatel na dokončení prací, jež se předpokládá 
v roce 2017. 
 
DOKONČENÍ REVITALIZACÍ PARKŮ V TŘEŠTI A LIBLICÍCH  
V rámci projektů financovaných ze SFŽP byly v parku ZHT provedeny sadové úpravy a těžba 
dřevin. V areálu zámecké obory KCL byla dokončena druhá etapa regenerace zeleně. Nad 
rámec byly prostřednictvím dalších projektů z fondů SFŽP revitalizovány dvě dubové aleje 
v Třešti. 
 
POKRAČOVÁNÍ V OPRAVĚ FASÁD NA HLAVNÍ BUDOVĚ AV ČR 
Na hlavní budově byly opraveny části fasád do Divadelní a Krocínovy ulice, které byly částečně 
poškozeny nejen výbuchem plynu v roce 2013, ale i vlivem okolního ovzduší. Šlo o omítky, 
oplechování, štukové plastické prvky a profily, konzole, atiky a další.  
 
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR (TVT) 
TVT potvrdil a upevnil pozici největšího vědeckého festivalu v ČR. Na realizaci festivalu se 
podílela všechna pracoviště AV ČR a více než 50 partnerských organizací. Festival se konal 
ve všech regionech ČR a nabídl více než 500 rozličných akcí. V roce 2015 jej navštívilo 124 
000 lidí . 
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WEBOVÝ PORTÁL VĚDA PRO ŽIVOT 
Webové stránky Vedaprozivot.cz byly naplňovány aktualitami ze světa vědy, videi 
a fotografiemi se záměrem zviditelnit práci AV ČR a přiblížit ji laické veřejnosti. Jako speciální 
část webu byla naprogramována časová osa s mnoha vědeckými vynálezy a historicky 
významnými okamžiky ze světa vědy a výzkumu. Dále byly prostřednictvím webu 
prezentovány popularizační činnosti pracovišť AV ČR. 
 
AKTIVITY SCIAP 
Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP přinesla vyhodnocení nejúspěšnějších 
popularizačních aktivit vědy realizovaných v roce 2015 na území ČR nebo v českém jazyce. 
Současně popularizovala vědu a prezentovala AV ČR jako lídra popularizačních aktivit. 
 
NEBOJTE SE VĚDY / EJHLE, ČLOVĚK! DO ŠKOL 
V roce 2015 byl projekt realizován formou přednášek vědců AV ČR ve školách po celé 
republice. Přednáškový cyklus byl upraven v souladu s možnostmi přednášejících 
a požadavky škol. Zájem o přednášky měl vzestupnou tendenci, každý měsíc si je objednala 
nová škola, a to nejen z Prahy, ale rovněž ze středních Čech i celé ČR.  
 
NEWSLETTER ZAOSTŘENO NA VĚDU  
Newsletter Zaostřeno na vědu propagoval v roce 2015 popularizační akce a aktivity 
s primárním zaměřením na AV ČR a její pracoviště. Souběžně byl vybraný obsah zveřejňován 
na facebookových stránkách Zaostřeno na vědu a Věda pro život.  
 
TVORBA A SPRÁVA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 
AV ČR připravila a zaváděla nové logo. Byl vytvořen set tištěných propagačních materiálů, 
zahrnující propagační karty AV ČR včetně pouzdra, brožuru Aplikační laboratoře, brožuru 
Strategie AV21, papírové tašky, poznámkové bloky s logem AV ČR, hlavičkové papíry, 
komplimentky a vizitky. Všechny materiály vznikly též v elektronické podobě a v české 
i anglické mutaci. 
 
VÝSTAVA VĚDA NA VAŠÍ STRANĚ (VÝSTAVA UMĚNÍ VĚDY) 
V rámci oslav 125. výročí ČAVU byla ve spolupráci se všemi pracovišti AV ČR připravena 
velkoformátová putovní venkovní výstava Umění vědy, která se v roce 2015 uskutečnila v šesti 
městech ČR (Praha, Brno, Olomouc, Jihlava, České Budějovice, Ostrava). Výstava představila 
AV ČR – její historii, současnost, budoucnost, výzkumná témata i Strategii AV21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výstava Umění vědy v Jihlavě 
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OTEVŘENÁ VĚDA IV 
Projekt Otevřená věda, který se již několik let systematicky věnuje popularizaci vědy 
a výzkumu a podpoře badatelsky orientované výuky, se dočkal již čtvrté generace. Otevřená 
věda IV nadále rozvíjí aktivity předchozího projektu a zajišťuje rozvoj a podporu vzdělávání 
v přírodních a technických vědách. 
 
OTEVŘENÁ VĚDA PRAHA 
Projekt Otevřená věda Praha umožnil také pražským středoškolským studentům zúčastnit se 
vědeckých stáží na pracovištích AV ČR a zapojit se tak do vědecké činnosti. Témata stáží byla 
vypsána ve spolupráci s badateli AV ČR, kteří si na základě přihlášek a motivačních dopisů 
sami vybírali studenty, jež na stáž přijmou. 
 
KOMUNIKACE VĚDY PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ 
Pro zaměstnance pracovišť AV ČR, kteří mají i přes svou vytíženost zájem o komunikaci 
odborných témat v široké veřejnosti, byl zorganizován projekt Vzdělávání popularizátorů vědy 
zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu. V rámci Otevřené vědy dále rozvíjel budovanou 
síť popularizátorů vědy v regionech a podporoval spolupráci popularizátorů a místních 
vzdělávacích institucí. 
  
ŠKOLA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO PEDAGOGY 
Edukativní kurzy pod názvem Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy základních 
a středních škol výrazně přispívají k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka 
a literatury ve školách a pomáhají učitelům zorientovat se v nových trendech v oblasti 
mluvnice, české prózy a poezie. 
 
MANAGEMENT VĚDY 
V letech 2014–2015 byl realizován sedmý ročník kurzu pro ředitelky a ředitele pracovišť AV 
ČR s názvem Management vědy. Skladba témat, kterým se věnovali kompetentní lektoři, 
vycházela z aktuálních potřeb účastníků. Zájem účastníků o kurz stále trvá. 
 
EURAXESS ČESKÁ REPUBLIKA 2012–2015 
Euraxess naplňoval všechny klíčové aktivity vyplývající z projektu. Byl konzultován se 
zaměstnavateli zahraničních VaV pracovníků postup při jejich zařazení do výzkumných týmů. 
Poskytovali pomoc a osobní asistenci na příslušných úřadovnách při vyjednávání pobytových 
povolení pro zahraniční vědce, pořádali kurzy českého jazyka, společná setkání a exkurze do 
zajímavých regionů ČR. 
 
EURAXESS T. O. P. II 
Tříletý projekt EURAXESS T. O. P. II byl realizován v letech 2013–2015. Šlo o propagaci sítě 
EURAXESS mimo Evropu a současně komunikaci s tzv. EURAXESS Links (kontaktní osoby, 
které Evropská komise vyslala do USA, Číny, Japonska, Indie a Singapuru). Všechny aktivity, 
které z projektu vyplývaly, se uskutečnily a projekt byl ukončen. 
 
NÁKUP ENERGIÍ NA BURZOVNÍM TRHU 
V roce 2015 se nákupu zúčastnilo 28 pracovišť AV ČR a 15 prostřednictvím sdružených 
dodávek do areálů. Vedle akademických pracovišť se do něj zapojilo Divadlo Minor a 12 
veřejných vysokých škol. Pro rok 2016 se podařilo realizovat energetické aukce ve velmi 
výhodném termínu, kdy se cena energií na světových trzích dostala na historické minimum. 
 
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ AV ČR 
Podařilo se zajistit pokračování projektů Akademické centrum předškolních dětí (ACPD) 
Mazánek a Akademická dětská skupina Národní (ADSN) Lvíček. Od 1. 1. 2015 se tato zařízení 
spojila do Akademického předškolního centra (APC).  Zařízení tak získala jednotnou koncepci, 
podmínky provozu i vzdělávací program. 
 



16 
 

Administrativní a provozní činnost 

Oblast veřejných zakázek v roce 2015 
Řešení veřejných zakázek se nadále zkvalitňovalo v návaznosti na pozitivní změny, které byly 
zahájeny v minulých letech. Výraznou vnitřní změnou je převedení administrace všech 
podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek z jednotlivých zadavatelských útvarů na ASO. 
Tato změna má minimalizovat možná pochybení zadavatele při zadávání veřejných zakázek, 
aby se tak předešlo porušení Zákona o veřejných zakázkách.  
  
V roce 2015 pokračovala úprava vnitřní metodiky. V červnu nabyl platnosti a účinnosti nový 
Příkaz ředitele SSČ – Zadávání veřejných zakázek ve Středisku společných činností AV ČR, 
v. v. i. Šlo o reakci na aktuální právní úpravu Zákona o veřejných zakázkách, příkaz 
jednoznačně vymezil odpovědnost jednotlivých osob v průběhu zadávacího řízení a zároveň 
zjednodušil postup při zadávání zakázek malého rozsahu.  
 
V návaznosti na výše uvedený nový Příkaz ředitele byly aktualizovány metodické postupy pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a vytvořeny nové vzorové dokumenty. Tyto 
postupy a dokumenty jsou uveřejněny na intranetu a jsou tak snadno dostupné každé 
odpovědné osobě za veřejné zakázky. V rámci metodické podpory byly v průběhu roku 
zveřejňovány i aktuální pokyny a stanoviska. Z nejdůležitějších jde např. o Pokyn o přijímání 
nabídek, Stanovisko k zakázkám týkající se školení či Metodický postup k evidenci výjimek. 
Pokračovala účast v projektu „Učící se organizace“ a byly zorganizovány tři workshopy se 
zaměřením  na novelu zákona o veřejných zakázkách, změny v oblasti zadávání veřejných 
zakázek v prostředí SSČ v souvislosti s novým Příkazem ředitele a veřejné zakázky aktuálně 
(s orientací na připravovaný nový zákon o VZ).  
 
V průběhu roku 2015 vznikla, v interní aplikaci Krycí listy, nová evidence Výjimky kde se 
zapisují veřejné zakázky, na které se vztahuje výjimka ze zadávání podle Příkazu ředitele. 
Pomocí této aplikace ASO sleduje a kontroluje, zda nejsou v jednotlivých oblastech překročeny 
limity stanovené Zákonem o veřejných zakázkách. Úspěšně se pokračovalo v archivaci 
zakázek, do archivu byly předány veškeré veřejné zakázky za rok 2014. Opětovně bylo pro 
zadávání veřejných zakázek využito i elektronické tržiště. K oboustranné spokojenosti 
pokračovala spolupráce s ÚTIA;  pro toto pracoviště byly administrovány tři veřejné zakázky 
malého rozsahu. Odborné konzultace byly rovněž poskytnuty i dalším pracovištím AV ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozestavěná ubytovna v Krči 
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Předškolní zařízení 
V návaznosti na přetrvávající vysokou poptávku zaměstnanců pracovišť AV ČR po umístění 
dětí do předškolního zařízení na území hlavního města Prahy pokračovalo SSČ i v roce 2015 
v zabezpečení provozu Akademického předškolního centra (APC), jehož součástí jsou dvě 
třídy v různých lokalitách: Mazánek v Praze 8 a Lvíček v Praze 1, s celkovou kapacitou 56 
míst. Pro převážnou část období roku 2015 se podařilo zajistit vedle dotace AV ČR 
spolufinancování z mimorozpočtových zdrojů ESF prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy 
v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.  
 
Děti nad rámec vzdělávacího programu, který navazuje na osnovy MŠMT, navštěvují také 
nejrůznější tematické výstavy, divadla, muzea, solnou jeskyni, planetárium, přírodní parky, 
farmy se zvířaty atd. V APC mají zajištěn individuální přístup, neboť se o skupinu cca 15 
předškoláků starají zároveň dvě pedagožky.  Rodiče individuální přístup a domácí prostředí 
kladně hodnotí a zařízení je komplexně velmi pozitivně vnímáno. APC během roku 2015 
navštívilo celkem 81 dětí zaměstnanců uvedených pracovišť: ASÚ, FLÚ, FZÚ, HÚ, KNAV, 
MBÚ, OÚ, SOÚ, SSČ, ÚEB, ÚČL, ÚDU, ÚFE, ÚFCH JH, ÚI, ÚJF, ÚJČ, ÚCHP, ÚOCHB, ÚSD, 
ÚTIA a ÚŽFG. Celková průměrná roční obsazenost činila 145 %. Ukazatel obsazenosti 
přesahuje stoprocentní hranici z toho důvodu, že některá místa v předškolním zařízení jsou 
sdílená více dětmi, které nedochází do zařízení pravidelně každý den. 
 
Již druhým rokem organizovalo SSČ také péči o předškolní děti zaměstnanců pracovišť AV 
ČR na území města Brna. Zde byla rezervována část kapacity soukromého předškolního 
zařízení Miniškolka Creative v Brně-Žabovřeskách. V průběhu roku 2015 činil podíl 
předškoláků z AV ČR na kapacitě školky 14 míst.  
 
Miniškolku Creative v roce 2015 navštěvovalo 23 dětí zaměstnanců z těchto pracovišť AV ČR 
v Brně: BFÚ, ÚBO, ÚFM, ÚGN, ÚIACH, ÚJČ, ÚČL, ÚPT. Celková průměrná roční obsazenost 
činila 82 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interiér předškolního zařízení v hlavní budově AV ČR 
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Sekretariát místopředsedy Evropské výzkumné rady 
Po čtyřech letech skončil k 31. lednu 2015 svoji činnost Sekretariát místopředsedy Evropské 
výzkumné rady (European Research Council – ERC), který zabezpečoval činnosti spjaté 
s působením panelů ERC z oblasti věd o neživé přírodě: zajišťování databázové evidence 
údajů ve všech panelech pro hodnocení výzev, přípravu podkladů o nominovaných členech 
a předsedajících panelů, komunikaci s nominovanými a s Výkonnou agenturou ERC. Hlavní 
náplní měsíce ledna tak bylo především předání agendy novému sekretariátu místopředsedy 
ERC S. Cloetingha z Utrechtské univerzity. 

Transfer technologií 
V rámci Strategie AV21 byl v říjnu 2015 založen nový útvar Centrum transferu technologií AV 
ČR (CeTTAV) se zaměřením na vyhledávání vhodných modelů uplatnění širokého spektra 
výsledků vědy a výzkumu AV ČR, zprostředkování mezisektorové spolupráce a interní 
vzdělávání pracovníků v oblasti transferu znalostí a technologií. Poslední čtvrtletí roku 2015 
bylo naplněno zejména aktivitami spojenými se zařízením nových pracovních prostor 
a personálním obsazením týmu. Byla ale také zahájena analytická činnost na jednotlivých 
pracovištích AV ČR a připravena podrobnější koncepce pro činnost útvaru v následujících 
letech.  Koncepce se zaměřuje na úzkou spolupráci s jednotlivými vědeckými pracovišti, 
přičemž CeTTAV bude nabízet vytváření a správu portfolia znalostního a dovednostního 
potenciálu jednotlivých pracovišť AV ČR a výsledků VaV s aplikačním potenciálem. Dále bude 
směřovat zájemce z aplikační sféry na odpovídající pracoviště AV ČR a optimalizovat systém 
ochrany a využití duševního vlastnictví vznikajícího v AV ČR. Nedílnou součástí bude 
zvyšování právní jistoty jednotlivých pracovišť a jejich partnerů ohledně využívání výsledků 
vědecko-výzkumné činnosti a odborné dovednostní tréninky v oblasti TT. Důraz bude kladen 
i na organizaci efektivních setkávání partnerů a zájemců o spolupráci v souladu s programy 
Strategie AV21. 

Nákup energií 
SSČ zajišťovalo pro pracoviště AV ČR centralizovaný nákup energií na Českomoravské 
komoditní burze v Kladně. V roce 2015 se nákupu energií pro rok 2016 zúčastnilo již 28 
pracovišť AV ČR přímo a dalších 15 prostřednictvím sdružených dodávek do areálů, dále 
Divadlo Minor a 11 veřejných vysokých škol s celkovým objemem elektřiny a plynu v hodnotě 
cca 155 mil. Kč, což umožnilo opětovné dosažení velmi výhodných cen pro všechny účastníky 
aukcí. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách http://energie.avcr.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objem obchodu zajišťovaného SSČ na komoditní burze 2012 - 2016 
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Monitoring mediálních výstupů 
Rok 2015 byl pro AV ČR ve vztahu k veřejnosti z několika hledisek významný, neboť začátkem 
roku mj. zahájila oslavy 125. výročí svého založení a začala uplatňovat Strategii AV21. 
Veškeré události nacházely ohlas v popularizačních aktivitách pracovišť AV ČR, které 
celoročně zaznamenává, zpracovává a dokumentuje SSČ. V důsledku soustředěného 
popularizačního úsilí se dá říci, že veřejnost prožívala s Akademií věd každý den. Ve 
vybraných tištěných, internetových a ostatních médiích bylo zveřejněno na 14 138 zpráv 
s heslem AV ČR, jeho podobami a dalšími vybranými klíčovými slovy souvisejícími s Akademií 
věd, tj. asi 1178 měsíčně – na 39 článků denně.  
 
Jen samo klíčové heslo AV ČR a jeho podoby (AV, ČAV, ČSAV, ČAVU) bylo publikováno 
bezmála 10 000x. Jméno předsedy AV ČR prof. J. Drahoše více než 300x, více než 300x byla 
též zveřejněna klíčová slova týkající se oslav 125. výročí založení AV ČR. V tomto počtu jsou 
zahrnuty všechny hlavní deníky (MF Dnes, Hospodářské noviny, Právo, Lidové noviny), 
krajské regionální deníky (např. Pražský, Brněnský, Českobudějovický a ostatní ekvivalenty), 
tištěné týdeníky (např. Respekt, Týden, Ekonom, Euro aj.), měsíčníky (Literární noviny, 21. 
století) a jejich elektronické verze. Náležejí do něj také odvysílané rozhlasové a televizní relace 
jak veřejnoprávních, tak soukromých stanic. 

EURAXESS Česká republika a EURAXESS T. O. P. 2 
České centrum působící při SSČ je součástí celoevropské sítě mobilitních center. Také v roce 
2015 centrum informovalo o problematice mezinárodní vědecké mobility, organizovalo 
tematické semináře, školení a workshopy na aktuální témata. Provozovalo 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. 
V průběhu roku 2015 bylo prostřednictvím EURAXESS ČR vyřízeno 17 832 dotazů 
zahraničních výzkumníků a jejich zaměstnavatelů (pracovišť AV ČR, vysokých škol) 
a pracovníci EURAXESS poskytli osobní asistenci na úřadovnách MV ČR v 2304 případech. 
 
Projekt EURAXESS T. O. P. 2 rozšířil aktivity EURAXESS Česká republika především 
o možnosti navázat užší spolupráci se zastupitelskými úřady mimo Evropu, vytvoření 
komunikačního kanálu mezi výzkumníky z třetích zemí a EURAXESS centry a o navázání 
spolupráce s vědeckými organizacemi a univerzitami mimo Evropu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stánek EURAXESS 
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Právní podpora 
Právní odbor SSČ řádně zajišťoval veškerou právní agendu nezbytnou pro činnost pracoviště 
a ve vybraných právních otázkách také právní podporu AV ČR a jejím pracovištím, čímž 
zřetelně naplnil předmět a účel své činnosti při zabezpečování infrastruktury vědy a výzkumu. 
 
V oblastech především práva občanského, pracovního, autorského či veřejných zakázek PO 
vypracovával stanoviska a odpovědi k pokládaným právním dotazům značného rozsahu, 
podílel se na přípravě dokumentů, studoval, posuzoval a zpracovával řadu smluv, dodatků ke 
smlouvám, vyvíjel rovněž potřebnou součinnost v otázkách specifických pro veřejné výzkumné 
instituce a pro oblast vědy a výzkumu, zabezpečoval výklad sporných záležitostí a konzultace 
v řadě právních otázek praktického charakteru v celé šíři legislativních změn.  
 
Zaměstnanci Právního odboru se po celý rok 2015 podíleli na činnosti orgánů SSČ, AV ČR 
i pracovišť AV ČR (Škodní komise SSČ, Spisová a skartační komise SSČ, Dozorčí rada SSČ, 
Rada pracoviště SSČ, Majetková komise AV ČR, Dozorčí rada ÚČL). 
 
Právní podpora byla poskytována napříč všemi útvary SSČ, pro které bylo zpracováno či 
právně posuzováno 252 smluv, 49 dodatků ke smlouvám, 44 veřejných zakázek, 61 odborných 
stanovisek a 129 věcí dalšího právního charakteru. Běžným standardem byl proaktivní přístup 
týmu Právního odboru při konzultacích a výkladu sporných záležitostí. 
 
Pro AV ČR a její pracoviště realizoval SSČ právní podporu pro usnadnění činností těchto 
subjektů u 64 smluv, šesti dodatků ke smlouvám a v rámci dvou veřejných zakázek. V zájmu 
těchto subjektů bylo vytvořeno 126 stanovisek a poskytnuto 56 právních konzultací ke 
speciálním právním případům, dále jim byly poskytovány četné a pravidelné konzultace 
a právní pomoc při běžné denní praxi PO. 
 
Z konkrétních výstupů o počtu zajištěných činností a vyřízených věcí při srovnání s výsledky 
z roku 2014 lze konstatovat značný nárůst požadavků a jejich úspěšné zvládnutí. V průběhu 
roku se podařilo odbor též personálně stabilizovat, jak při naplnění individuálních rolí 
jednotlivců v jejich specializaci, tak vyváženost v rámci celku. Vzhledem k tomu, že počet 
všech vyřízených věcí za rok 2015 přesáhl 800, je význam potřeby právní podpory a pozitivně 
realizované formy spolupráce jednoznačný.  
 
Právní odbor pro potřeby SSČ, AV ČR a jejích pracovišť také monitoroval platné právní 
předpisy ČR, předpisy EU a mezinárodních smluv, což lze označit jako velmi prospěšnou 
činnost pro posílení právního vědomí a pomoc těmto subjektům při orientaci v nových právních 
informacích. Není pochyb o tom, že činnost PO ve výše uvedeném množství a různorodosti 
by nebyla možná bez efektivní organizace práce v rámci odboru a bez vysokého pracovního 
nasazení a kvalitního přístupu ke každému jednotlivému úkolu, který je v pro cíle žadatelů 
o právní podporu u PO nezbytný. 
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Nakladatelská činnost a časopisy 

Ediční činnost 
SSČ vydalo v Nakladatelství Academia během roku 2015 celkem 113 neperiodických publikací 
včetně dotisků, 23 svazků edice Věda kolem nás a tři brožury edice Strategie AV21. Ediční 
rada AV ČR podpořila z uvedeného počtu 40 titulů. Ve skutečnosti redakce nakladatelství 
zpracovávala 160 titulů v různé fázi výroby (nákup zahraničních práv, překlad titulů, kontrola 
a kompletace rukopisů, redakční příprava, sazba, korektury, předtisková příprava, imprimatur 
a tisk).  
 
Z přírodovědných titulů stojí za zmínku: J. Flegr – Evoluční tání aneb O původu rodů; A. Kůrka, 
M. Řezáč, R. Macek, J. Dolanský – Pavouci ČR (vyšlo ve spolupráci s BC); J. Macek, L. 
Traxler, J. Beneš, Z. Laštůvka – Motýli a housenky střední Evropy IV. Denní motýli (vyšlo ve 
spolupráci s BC); R. Mikuláš, J. A. Šturma – Divoká příroda Prahy (vyšlo ve spolupráci s GLÚ). 
 
Z humanitně zaměřených titulů patří mezi nejvýznamnější počiny: Daniel Adam z Veleslavína 
– Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus (vyšlo ve spolupráci s ÚJČ 
a ÚSD); M. Wögerbauer – V obecném zájmu (vydáno ve spolupráci s ÚČL); P. Pithart – Po 
Devětaosmdesátém; M. Mendel – Arabské jaro; J. Bolton – Světy disentu; E. Hahnová – Od 
Palackého k Benešovi (vyšlo s podporou Česko-německého fondu budoucnosti); J. Padevět – 
Krvavé finále (vyšlo s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu); J. Janáčková – 
Gabriela Preissová. Realismus v intermediálních transformacích (vyšlo ve spolupráci s ÚČL); 
E. Šormová: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti (vyšlo ve spolupráci 
s Divadelním ústavem).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejprodávanější publikace DAN v roce 2015 

 
V roce 2015 také pokračovalo vydávání dalších svazků z edic spisů: S. Komárek – Evropa na 
rozcestí; J. Deml – Moji přátelé a smrt; V. Macura – Znamení zrodu a české sny (vyšlo ve 
spolupráci s ÚČL). Založeny byly také nové edice – 1938–1953, Právo, etika, společnost, 
Spisy Ferdinanda Peroutky.  

Výroba publikací a tisk 
Při výrobním zpracování rukopisů od koncepce návrhu přes předtiskovou přípravu po tisk 
a knihařské zpracování periodických i neperiodických publikací spolupracovalo oddělení 
výroby s dodavateli sazby a tisku, se kterými byly uzavřeny rámcové smlouvy. Dodavatelům 
byly zadávány dílčí veřejné zakázky na základě minitendrů, přičemž nabídky jednotlivých 
zhotovitelů byly hodnoceny podle kritéria nejnižší ceny. U rámcové smlouvy na sazbu, zlom 
a předtiskovou přípravu knih bylo podáno 75 výzev k podání nabídky do minitendru, u rámcové 
smlouvy na tisk knih šlo o 136 výzev.  
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V rámci udělených výjimek z postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
pokračovalo výrobní oddělení ve spolupráci s grafiky, kteří pro Nakladatelství Academia 
úspěšně zpracovávali tituly s rozmanitou a náročnou strukturou rukopisů i v uplynulých letech. 
 
V oddělení výroby bylo stejně jako v předchozích letech inovativně využíváno nabídek 
speciálních technologií a surovin, včetně strukturovaných papírů předních českých 
i zahraničních papíren pro obálky, potahy, přebaly, předsádky i knižní bloky; využití bylo 
možné aplikovat například u titulů Slavní i zapomenutí, Kapitoly z geologie duše, Pravda 
zvítězila, Studia Hageciana I. Na okraj Kroniky české, Po Devětaosmdesátém, V obecném 
zájmu, Fauna ČR – Plazi, Žargon autenticity a Doktor Faustus. Další přidanou hodnotou je 
polygrafické zpracování s technologií ražby fólií nebo slepé ražby u titulů Studia Hageciana 
I. Na okraj Kroniky české, Pravda zvítězila a Zrození občana.  
 
Edice Europa prošla koncepční proměnou; při zachování atributů edice získala moderní 
zpracování v měkké vazbě a ustálené provedení v luxusní pevné vazbě s výjimečnou typografií 
u vybraných významných titulů. Oddělení výroby zajistilo grafickou tvář nové edice 1938–1953.  

Marketing a propagace 
K marketingové podpoře vydávaných publikací a další činnosti Nakladatelství využívalo 
především webové stránky www.academia.cz, ale i další weby; důležitým nástrojem 
marketingu i prodeje byly dva e-shopy, jeden určený k prodeji klasických knih, druhý knih 
elektronických. Velkou roli v propagaci rovněž zaujímaly webové stránky časopisu Živa 
http://ziva.avcr.cz. 
 
Stále významnějším marketingovým kanálem jsou profily na sociálních sítích, především na 
Facebooku, ale i např. na Twitteru. Počet fanoušků na Facebooku se za rok 2015 téměř 
zdvojnásobil na aktuálních cca 4800 označení stránky „To se mi líbí“. V roce 2015 byl rovněž 
zřízen facebookový profil pro novou edici Strategie AV21.  
 
Stejně jako v předchozích letech byly i v roce 2015 tituly DAN průběžně a často recenzovány 
v tisku, rozhlase i na internetových portálech (Lidové noviny, Právo, Literární noviny, Kulturní 
čtrnáctideník A2, Dějiny a současnost, Reflex, Tvar, Art&antiques, Vesmír, Český rozhlas, 
Rádio 1, Radio Wave, iLiteratura.cz, iDnes.cz, Citarny.cz, Klubknihomolu.cz, ScienceWorld.cz 
a mnohých dalších). 
 
Také v roce 2015 pokračovala spolupráce nakladatelství s jednotlivými pracovišti AV ČR při 
vydávání brožurek edice Věda kolem nás, jejichž posláním je propagovat jejich činnost. Do 
konce roku 2015 bylo vydáno již 39 sešitů. K její propagaci slouží mimo jiné vlastní webové 
stránky www.vedakolemnas.cz a vlastní facebookový profil. 
 
Nakladatelství se tradičně zúčastnilo dvou hlavních tuzemských knižních veletrhů. V květnu 
mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy v Praze, na němž grafické pojetí stánku 
symbolizovalo jeho hlavní téma – 125. výročí založení ČAVU.  
 
Stejně jako v předchozích letech nakladatelství celoročně spolupracovalo s Café Nobel, což 
je název cyklu přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy, a se Science Café při 
neformálních diskusích s vědci v kavárnách. V roce 2015 navázalo spolupráci s Gymnáziem 
Cheb, které zorganizovalo již XXIV. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií; Academia 
do soutěže přispěla publikacemi ze své produkce. Stejně tak pokračovala spolupráce s ÚČL, 
a to podporou Studentské literárněvědné konference. 
 
Nakladatelství se i v roce 2015 zapojilo do populární akce známé jako Velký knižní čtvrtek, 
která pokaždé vzbuzuje velký mediální ohlas a je určena výhradně pro bestselery. Organizátoři 
letos mezi nejočekávanější jarní tituly vybrali publikaci J. Padevěta Krvavé finále.  
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Academia též opět zajistila prodejní a informační stánek na zasedáních Akademického sněmu 
a na dalších příležitostných akcích jednotlivých pracovišť AV ČR.   

Soutěže 
V březnu 2015 se uskutečnilo vyhlášení již 7. ročníku Cen Nakladatelství Academia, kterého 
se zúčastnila řada významných hostů v čele s předsedou AV ČR J. Drahošem, 
místopředsedou Akademické rady P. Baranem, členem Akademické rady a předsedou Ediční 
rady P. Janouškem a ředitelem SSČ J. Malým. Slavnostního vyhlášení se vedle oceněných 
autorů, překladatelů a grafiků zúčastnili také zástupci sponzorů a vybraná média. Vedle 
Nakladatelství Academia přihlásily své publikace do soutěže také FLÚ, HÚ, ÚDU a ÚČL. 
Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace E. Semotanové, J. Cajthamla 
a kolektivu autorů Akademický atlas českých dějin.  
 
Současně s vyhlášením Cen Nakladatelství Academia se konalo také vyhlášení vítězů 
3. ročníku Studentské soutěže, jimž byla udělena ocenění v kategoriích Humanitní 
a společenské vědy a Vědy o neživé přírodě. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy 
odborná porota ocenění neudělila, aby byla zachována nastavená kvalita předchozích ročníků, 
které letošní přihlášené práce nedosahovaly. Vítězům předchozího ročníku byly slavnostně 
předány vítězné práce ve formě tištěných knih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Semotanová a J. Cajthaml přebírají z rukou J. Drahoše ocenění Kniha roku 

Získaná ocenění 
V nejsledovanější domácí literární soutěži Magnesia Litera zvítězil v kategorii Litera za 
nakladatelský čin Akademický atlas českých dějin (E. Semotanová, J. Cajthaml a kol.). 
Úspěchem byla také nominace knihy P. Janouška Ten, který byl mezi tři nejlepší publikace 
kategorie Litera za literaturu faktu. 
 
V Ceně Slovník roku se stala Academia nejúspěšnějším nakladatelstvím, když se její knihy 
umístily v šesti kategoriích celkem devětkrát; ve třech kategoriích zvítězily, ve dvou obsadily 
všechna bodovaná místa. První a druhé místo v kategorii Cena poroty za výkladový slovník 
získaly publikace Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (Z. Vašků) a Akademická příručka českého 
jazyka (M. Pravdová, I. Svobodová). Cenu poroty za encyklopedické dílo obecné ovládly knihy 
Svět měst (J. Hrůza), Encyklopedie léčivých hub (R. Socha, A. Jegorov) a V souřadnicích 
mnohosti (A. Fialová). Také v kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo historické patřily 
všechny příčky publikacím Academia, konkrétně Akademickému atlasu českých dějin 
(E. Semotanová, J. Cajthaml a kol.), Praze avantgardní K. a K. Pioreckých a Českým literárním 
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nakladatelstvím 1949–1989 M. Přibáně a kol. Akademický atlas českých dějin získal pak 
i druhé místo v Hlavní ceně Slovník roku.  
 
Akademický atlas českých dějin byl navíc vyhlášen Mapou roku, kterou uděluje Kartografická 
společnost ČR. 
 
Asociace publicistů a novinářů cestovního ruchu každoročně pořádá Anketu 2 x 7 publikací 
a map roku, volba poroty padla tentokrát na knihu Rybníky České republiky P. Liebschera 
a J. Rendeka, která vyhrála kategorii průvodců.  
  
Cenou Miroslava Ivanova byly ve svých kategoriích oceněny tyto publikace nakladatelství: 
Příběhy o hrdé pokoře P. Vokáčové, Svět měst J. Hrůzy a Knihy kupovati… Z. Šimečka 
a J. Trávníčka. Čestné uznání získala Academia též za dlouholeté vydávání literatury faktu.  
 
Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu připadla letos v oblasti společenských věd 
Akademickému atlasu českých dějin E. Semotanové, J. Cajthamla a kol., v kategorii věd o živé 
přírodě R. Sochovi a A. Jegorovovi za Encyklopedii léčivých hub. Cenu českých bestselerů, 
která se uděluje nejprodávanějším titulům, získaly v kategorii Odborná a populárně-naučná 
literatura M. Pravdová a I. Svobodová za knihu Akademická příručka českého jazyka.  
 
V rámci jubilejního, 25. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě převzal 
J. Padevět z rukou starosty pořádajícího města Cenu starosty města Havlíčkův Brod za trvalý 
přínos české knižní kultuře. V soutěži Nejkrásnější kniha 25. podzimního knižního veletrhu pak 
bodovaly publikace J. Čermáka Kalevala Eliase Lönnrota a J. Holečka v moderní kritické 
perspektivě a Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky K. Kuči.  
 
Velký úspěch přinesla v roce 2015 publikacím Academia i prestižní anketa Kniha roku Lidových 
novin, kdy se v první sedmičce umístily dva tituly (Kol. autorů – V obecném zájmu, P. Pithart 
– Po Devětaosmdesátém). V anketě bylo nominováno celkem 24 titulů Academia a dokonce 
celá edice Orient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Padevět přebírá z rukou V. Moravce čestné uznání za dlouholeté vydávání literatury faktu 
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Zahraniční spolupráce 
V roce 2015 se uskutečnily dvě návštěvy zahraničních autorů DAN v ČR. V květnu navštívila 
Prahu americká architektka a historička architektury K. E. Zarecorová z Iowa State University, 
autorka knihy Utváření socialistické modernity, během jejíž přednášky v Ústavu pro studium 
totalitních režimů se uskutečnila prezentace autorčiny knihy vydané nakladatelstvím 
Academia. V září 2015 přijel převzít jedno z nejvýznamnějších akademických ocenění, 
Čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis, proslulý americký psycholog 
P. Zimbardo, profesor Stanfordské univerzity a autor světoznámé knihy Luciferův efekt, kterou 
též vydalo nakladatelství Academia.  Během jeho návštěvy se za nebývale vysokého zájmu 
čtenářů konala autogramiáda autora v Literární kavárně ve Wiehlově domě.  
 
Nakladatelství se tradičně zúčastnilo několika významných zahraničních akcí, knižních 
veletrhů v Lipsku, Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. Produkce byla představena ve 
společné národní expozici České republiky realizované Ministerstvem kultury ČR. 
 
Mezinárodní spolupráce se dále rozvíjela při získávání grantů od institucí členských států EU, 
kterými jsou např. Goethe institut, Italský kulturní institut, Česko-německý fond budoucnosti 
nebo francouzský Centre National du Livre. Ve spolupráci s Goethe inštitútem v Bratislavě se 
v jeho prostorách uskutečnila prezentace knihy historičky E. Hahnové Od Palackého 
k Benešovi spojená s diskusí.  
  
Také v roce 2015 pokračovala úzká spolupráce s Vedou, nakladatelstvím Slovenskej 
akadémie vied, díky níž jsou v  knihkupectvích Academia k dispozici publikace vydané Vedou 
a v prodejně Vedy v Bratislavě jsou k dispozici tituly Academia. Knihy jsou navíc pravidelně 
prezentovány na stánku Vedy na mezinárodním knižním veletrhu Bibliotéka v Bratislavě. 
Rozvíjela se též spolupráce s Múzeem SNP a s Ústavom pameti národa. 
 
V renomovaném periodiku Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen 
Länder byly v lednu 2015 publikovány tři recenze titulů vydaných v nakladatelství Academia 
(Průvodce protektorátní Prahou J. Padevěta, Volný čas v českých zemích 1957–1967 
J. Knapíka a M. France a publikace Mezi Prahou a Vídní L. Kostrbové). V témže časopise byly 
během roku zveřejněny také recenze knih J. Kejře Žil jsem ve středověku a M. Myanta 
a J. Drahokoupila Tranzitivní ekonomiky. V květnu otiskl berlínský časopis Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft recenzi publikace E. Semotanové, J. Cajthamla a kol. Akademický 
atlas českých dějin z pera Thomase Krzencka. V prosinci pak v Deníku SME vyšla recenze 
věnovaná knize Konrada Paula Liessmanna Hodina duchů. Knize J. Vybírala Leopold Bauer. 
Heretik moderní architektury byl věnován obšírný článek v polsko-anglickém čtvrtletníku 
Herito, který vychází v Polsku s podtitulem Dědictví, kultura a současnost. V listopadu přinesl 
německý časopis LandesEcho recenzi knihy manželů Pioreckých Praha avantgardní.  

Časopis Živa  
Během roku 2015 vyšlo šest řádných čísel časopisu Živa. Čísla 3 a 5 byla vydána s výrazně 
rozšířeným obsahem křídové i kulérové části, monotematické číslo se věnovalo bezobratlým 
živočichům. Mezi pravidelnými přispěvateli a podporovateli Živy je zastoupena řada 
pracovníků z AV ČR (kromě oborových pracovišť redakce nyní prostřednictvím pravidelné 
rubriky spolupracuje také s ÚJČ). Časopis udržuje vysoký standard a je jedním z nejlepších 
výstupů mezi širší veřejností nejen SSČ, ale i celé AV ČR. Podařilo se udržet jeho vysokou 
úroveň a připravit několik mimořádných čísel, věnovaných vždy konkrétnímu tématu nebo 
oboru. Jak čísla řádná, tak monotematická, popřípadě mimořádná se pravidelně a trvale 
setkávají s pozitivním ohlasem mezi odborníky z daných vědných oblastí. Redakce časopisu 
Živa rovněž připravuje doprovodné akce a výstavy, účastní se akcí pořádaných AV ČR, 
Biologické olympiády, Zoologických dnů nebo Letního soustředění středoškolských studentů 
Arachne. Jako každým rokem i v roce 2015 se ve vile Lanna uskutečnilo slavnostní vyhlášení 
a udělení Cen časopisu Živa.  
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Akademický bulletin AV ČR 
Akademický bulletin AV ČR v roce 2015 oslavil 25. výročí existence a vydal 11 standardních 
čísel se dvěma všitými tematickými přílohami. V redakci AB byla nově vyrobena „ročenka“ AV 
ČR. Soubor vybraných výsledků v oblasti vědeckých výzkumů ve všech vědních oborech 
obsahuje rovněž anglickou část.  
 
V souvislosti se 125. výročím AV ČR zavedla redakce rubriku Sto dvacet pět k výročí Akademie 
věd, kterou v čísle 1/2015 zahájil ředitel MÚA L. Velek v příspěvku Jubilejní rok Akademie věd. 
V AB 2/2015 byl otištěn článek věnovaný slavnostnímu zasedání v Senátu PČR 
a společenskému programu v klášteře sv. Anežky České. AB 3/2015 představil publikaci 
Hlávkovy Lužany, kterou vydala Nadace Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, a knihu 
Volnomyšlenkář s podtitulem Osudy a postoje molekulárního genetika J. Svobody, jež vyšla 
v Nakladatelství Academia. V AB 4/2015 byla zveřejněna informace o výstavě Věda 
a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit! v Národním technickém muzeu včetně 
rozhovoru s kurátorkou výstavy. V AB 7–8/2015 byly otištěny příspěvky k výročí AV ČR: 
Současnost a budoucnost neuniverzitního výzkumu, Koncert k výročí Akademie a představena 
putovní výstava Umění vědy. AB 9/2015 prezentoval multižánrový hudební festival pro 
muzicírující akademické pracovníky A – Fest v Průhonicích. V AB 11/2015 se psalo o třech 
výstavách – Cesty mohou být rozličné v Národní technické knihovně, Věda – národ – dějiny 
v Národním muzeu a Smysl pro umění v Národní galerii v Praze. V AB 12/2015 byl publikován 
článek o konferenci konané v rámci 125. výročí AV ČR pod názvem Pocta Františku Dvorníkovi 
– životní pouť spoluzakladatele Slovanského ústavu.  
 
V roce 2015 AB připomněl i další významná výročí: 150. výročí od zveřejnění objevu J. G. 
Mendela (AB 1/2015), 70. výročí konce druhé světové války (AB 5/2015), 600. výročí smrti 
Mistra Jana Husa (AB 5/2015; AB 9/2015), Mezinárodní rok půdy (AB 10/2015) a také 
Mezinárodní rok světla (průběžně včetně většího materiálu v AB 12/2015). 
 
AB 2/2015 přinesl v návaznosti na zásadní objev funkce nádorové buňky mezinárodního 
vědeckého týmu J. Neužila z BTÚ rozsáhlý rozhovor pod názvem Buněčné loupeže. AB 3/2015 
představil publikaci I. Muchky z ÚDU Hvězda, arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek 
v evropském kontextu. AB 4/2015 mj. prezentoval výzkum prof. J. Lukeše v příspěvku Ovlivňují 
střevní organismy naše zdraví?. AB 5/2015 reflektoval XLVI. zasedání Akademického sněmu 
a otiskl rozhovor Přírodní potravinové doplňky a choroby srdce (Grant N. Pierce). AB 6/2015 
otiskl příspěvek J. Pánka z HÚ na téma „mezinárodní publikační praxe v oborech 
společenských a humanitních věd“. Otázky věnované laserovým technologiím v rozhovoru 
zodpověděl koordinátor projetu ELI Beamlines v Dolních Břežanech G. Mourou. AB 7–8/2015 
si připomněl 110. výročí observatoře na hoře Milešovka. Tématem měsíce byl příspěvek 
z ÚFCH JH o „dvojrozměrných materiálech budoucnosti“. AB 9/2015 otiskl reportáž 
z milánského EXPO (účast AV ČR v pavilonu ČR), aktuální výsledky z pracoviště ÚFP (PALS) 
a rozhovor Příběh zvaný cytokinin. AB 10/2015 představil formou reportáže mezinárodní 
výzkumné zařízení ITER s účastí vědců z pracovišť AV ČR, připomněl výročí Rady vědeckých 
společností ČR v rozhovoru s jejím předsedou L. Hroudou. AB 11/2015 přinesl rozhovor 
s P. Jehličkou o postavení východoevropských společenských věd ve světovém měřítku. AB 
12/2015 se mj. věnoval Týdnu vědy a techniky AV ČR. 
 
Na webových stránkách AB bylo za uplynulý rok zveřejněno přes 300 aktualit a zaznamenáno 
90 000 návštěv. Na web odkazovaly mimo pracovišť AV ČR také mnohé další instituce – např. 
GA ČR, univerzity, velvyslanectví, nakladatelství apod. V roce 2015 zřídila redakce novou 
internetovou rubriku Stopa AB v jiných titulech.  
 
V říjnu 2015 byl uspořádán ve spolupráci s ELI, FZÚ, ÚFP a Klubem vědeckých novinářů 
mezinárodní Study Trip na pracoviště AV ČR Eli Beamlines a PALS. Zúčastnilo se jej 10 
novinářů z osmi evropských zemí, ohlasy byly publikovány na webových stránkách AB. 
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Stavební, provozní a inženýrská činnost 
SSČ poskytovalo v roce 2015 podporu vedení AV ČR při posuzování, zpracování a přípravě 
podkladů pro schvalování plánu investičních a neinvestičních akcí v oblasti nové výstavby, 
rekonstrukcí a nákladných oprav objektů v majetku pracovišť AV ČR a obdobně i pro 
nemovitosti v příslušnosti hospodaření AV ČR. Dále zabezpečovalo agendu ohledně 
nakládání s nemovitým majetkem SSČ včetně podkladů pro rozhodování Dozorčí rady SSČ 
a Majetkové komise AV ČR. Zázemí vědecké obci a rozsah poskytovaných služeb pro ostatní 
pracoviště AV ČR se stále zvyšuje a přispívá k tomu i aktivní nabídka ze strany SSČ.  
 
Pro vedení AV ČR a všeobecně pro pracoviště AV ČR SSČ zabezpečovalo zejména: 
 
 technické zajištění všech sněmů AV ČR, 
 technické zajištění všech zasedání Akademické rady, 
 správu bytového fondu využívaného celou AV ČR,  
 technické zajištění všech akcí konaných v budovách na Národní (přednášky, konference, 

tiskové konference, školení, výstavy) 
 zpracovávání podkladů pro Majetkovou komisi, Ekonomickou radu a Bytovou komisi AV 

ČR, 
 poskytování metodické a poradenské pomoci pracovištím AV ČR a spolupráce s nimi 

zejména při jednáních na katastrálních a správních úřadech, 
 evidenci smluv pracovišť AV ČR (převody nemovitostí, nájemní smlouvy), 
 posuzování všech žádostí o dotace na následující rok na realizaci stavebních akcí 

(investice a nákladná údržba) z hlediska připravenosti k realizaci, 
 posuzování žádostí o uvolnění dotace na realizaci konkrétních akcí na základě 

předložených dokladů (uzavřených smluv o dílo apod.), 
 zajištění technické podpory 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 2015 bylo v Divizi správy majetku a služeb (DSMS) připraveno a zahájeno 132 
zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. 122 
zadávacích řízení bylo řádně dokončeno výběrem zhotovitele. Tyto veřejné zakázky v celkové 
hodnotě 68 mil. Kč byly také v roce 2015 hotovy, resp. jejich realizace bude pokračovat nebo 
bude dokončena v roce 2016. K významným realizovaným veřejným zakázkám patří fyzická 
ochrana a ostraha budov, provozoven a prostor SSČ, uzavření rámcové smlouvy na 
rekonstrukce bytů a společných prostor bytových domů a oprava lodžií bytových domů v areálu 
HM. Pracovníci DSMS rovněž spolupracovali při přípravě a zhotovení veřejných zakázek 
některých pracovišť AV ČR. 
 
 Průběžně se aktualizoval a rozšiřoval geografický informační a evidenční systém o inženýrské 
sítě v jednotlivých areálech AV ČR, zaměření parků, rozvody počítačových sítí nebo umělecká 
díla. SSČ vedlo kompletní evidenci uměleckých děl ve svém vlastnictví, včetně katalogů, 
průběžně je restaurovalo v závislosti na výši prostředků nebo zajišťovalo výpůjčky obrazů na 
výstavy. V rámci vlastní činnosti se připravovaly a projednávaly smlouvy o zřízení věcných 
břemen, připravovaly podklady pro dozorčí radu, realizovaly podání návrhu a následná 
evidence. Byla aktualizována aplikace nemovitosti.avcr.cz. Reporty z aplikace se využívaly pro 
výpočet dotace na reprodukci majetku, přehledy nájmů včetně aktualizace nájemních smluv. 
Byly zde evidovány revizní zprávy vybraných zařízení ve vlastnictví SSČ a majetkové komisi 
AV ČR byly poskytovány reporty týkající se nájmů a podnájmů nemovitostí. 
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Stavební akce 
SSČ zajistilo v průběhu roku 2015 asi 20 stavebních akcí v celkovém objemu necelých 
11 milionů Kč. Z toho 6,3 milionu Kč tvořily investice a 4,7 milionu Kč akce nákladné údržby 
a oprav. Jednou z největších realizovaných neinvestičních akcí byla celková oprava 
a restaurování historických podlah VL a celková oprava Malého sálu včetně retuší, výmalby 
a zlacení. Dalšími významnými akcemi byly restaurátorské práce portálu, balustrády 
a dokončení havarijních oprav mostku na zámku v Třešti. Důležité byly také stavební úpravy 
objektů v Liblicích, mimo jiné oprava a rekultivace cesty u hlavní brány KCL, rekonstrukce 
koupelny č. 104 a oprava kamenických prvků historické Sluneční brány. V budově na Národní 
byly kompletně opraveny dámské toalety ve druhém patře.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluneční brána 

 
Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 2015 patřilo ve vile Lanna zateplení budovy A, 
včetně úpravy okolí a odvlhčení suterénu a kotelny v hlavní budově. V ZHT byly vyměněny 
vstupní dveře do pokojů za protipožární, rekonstruovány úklidové místnost na WC pro invalidy 
a VZT v kuchyni a přípravnách. V KCL byla dokončena 1. etapa rekonstrukce koupelen 
a toalet, v HM byl vyměněn a doplněn kamerový systém a na Marně se udělala izolace objekt 
a upravily parkovací plochy. Pro další stavební akce byly zajišťovány projektové a stavební 
dokumentace a podklady pro veřejné zakázky chystané na rok 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zateplení budovy A vily Lanna 
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Správa objektů 
SSČ plnilo úkoly i při výkonu technické a ekonomické správy v objektech, které jsou v majetku 
AV ČR a SSČ. Současně také zajišťovalo správu v objektech dalších vlastníků na základě 
mandátní smlouvy a smlouvy o správě nemovitostí. V průběhu roku 2015 vedl komplexní 
ekonomickou a technickou správu v hlavní činnosti v areálu Husova-Jilská na základě 
mandátní smlouvy, v objektu Hybernská na základě smlouvy o správě nemovitostí pro PSÚ 
a v objektu Hybernská na základě smlouvy o správě nemovitostí pro ÚJČ.  

Inženýrská činnost 
V rámci inženýrské činnosti SSČ pro AV ČR zajistilo opravu historické fasády v areálu Husova-
Jilská a spolupracovalo s vedením AV ČR na přípravě studie na rekonstrukci objektu 
Hybernská.  

Provozní činnost 
SSČ zabezpečovalo v průběhu roku 2015 pravidelné služby k zajištění provozu hlavní budovy 
AV ČR na Národní třídě a školicích a rekreačních středisek organizace. Na budově Národní 
byla opravena fasáda do ulice Divadelní a výtahová šachta, modernizován nákladní výtah a 
instalovány a vyměněny klimatizační jednotky. 
 
Tak jako v předcházejících letech byly zabezpečovány služby telefonní ústředny a podatelny 
pro SSČ, KNAV a KAV a  úspory za telefonování – z pevných linek na mobily a opačně (pro 
KAV i SSČ) ve všech objektech SSČ, takže je možné bezplatně telefonovat v rámci VPN. 
 
V oblasti bezpečnosti práce se průběžně konala vstupní školení nových pracovníků SSČ 
a KAV ve smyslu zákona o PO a vyhlášky BOZP, byla zpracována aktualizace dokumentace 
požární ochrany a BOZP, koordinována spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů 
PO a BOZP podle platných norem. Pozornost byla věnována realizaci činností spojených 
s ochranou životního prostředí a k zajištění civilní ochrany v AV ČR podle pokynů HZS MV 
ČR. 

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

Akademický sněm 
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Informační technologie 
V rámci činnosti SSČ v oblasti infomačních technologií byla v roce 2015 zajišťována zejména 
správa a servis IT pro KAV, SSČ, pražskou část PSÚ, BTÚ a ÚŽFG a správa síťové 
infrastruktury pro pracoviště AV ČR. SSČ dále zabezpečovalo připojení do sítě PASNET 
a CESNET pro pracoviště AV ČR a provozovalo pro ně ekonomický informační systém a také 
systém pro správu a administraci webových portálů včetně podpory. 

Ekonomické a informační systémy 
SSČ spravovalo ekonomické a informační systémy AV ČR, včetně podpory všech uživatelů 
z pracovišť AV ČR. Do skupiny těchto systému patří iFIS (účetnictví, finance, majetek, registr 
smluv, evidence veřejných zakázek malého rozsahu, spisová služba atd.); Elanor Global 
(personální evidence, mzdy, docházka, benefity); VERSO (manažerský informační systém, 
služby řešitelům, žádanky, cestovní příkazy, aktuální osobní data atd.); ANeT (docházkový 
systém s návazností na mzdový a personální systém) a Mantis (elektronický systém pro 
hlášení chyb a požadavků uživatelů). 
 
Po celý rok byla vedena celoakademická diskuse k budoucnosti EIS v AV ČR a její závěry 
pracovní skupina prezentovala Akademické radě AV ČR. Ta hned na začátku roku doporučila 
pro zájemce z pracovišť AV ČR zabezpečit prezentace různých dodavatelů ekonomických 
informačních systémů na českém trhu. V dubnu a v červnu se uskutečnily prezentace devíti 
dodavatelů EIS. Ve spolupráci s pracovišti AV ČR byly zpracovány uživatelské požadavky na 
centrální ekonomický informační systém a technické požadavky na jeho provoz jako podklad 
pro budoucí zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.  
 
Pokračovaly přípravné práce v iFIS pro řešení nových výkazů PKP pro konsolidaci účetnictví 
státu. Systém byl rozšířen o nové povinné informace a o nástroje jejich automatického plnění 
podle aktuálního stavu legislativy. Dodavatel iFIS zrevidoval proces uvolňování přírůstků 
(patch) a verzí aplikací iFIS zejména v koordinaci s ostatními komponenty a dodavatelem EIS. 
V iFIS bylo rozšířeno rozhraní pro práci s agendou likvidačních listů o požadovaná pole. 
V souvislosti s tím bylo v této agendě zprovozněno zpracování příloh z VERSO. Byl vytvořen 
nástroj pro hromadnou správu sazeb DPH, je možné nadefinovat rozpočet na neuvedený 
zdroj. 
 
V systému VERSO byl v ostrém provozu spuštěn modul Granty a projekty (GaP), který slouží 
k evidenci grantů a projektů. Je tak možné sledovat data k projektu z jediného místa v systému. 
Dále byl v systému implementován nový modul Nepřítomnosti, který umožňuje pracovištím AV 
CŘ zakládat a schvalovat různé podoby nepřítomností, jako je dovolená, placené a neplacené 
pracovní volno atd. Tento modul dále umožňuje automatický přesun požadavku na 
zastupujícího pracovníka v případě nepřítomnosti schvalující osoby i v dalších oběhových 
modulech systému. Byla také sjednocena konfigurace schvalovatelů finančních zdrojů napříč 
oběhovými moduly. 
 
SSČ a BBM společně zorganizovaly třídenní setkání uživatelů iFIS ve Frymburku, jehož 
součástí byly i speciální semináře pro pracoviště AV ČR. Po celý rok se napříč systémy konala 
řada školení a individuálních konzultací. Ve druhé polovině roku byl uspořádán cyklus školení 
pro pokročilé uživatele iFIS a několik prezentací pro potenciální a nové uživatele VERSO.  

Servis a podpora 
V roce 2015 byl plně zabezpečen provoz IT infrastruktury a souvisejících služeb pro 
zaměstnance SSČ, KAV a pro další zákazníky z řad AV ČR. Služby byly poskytovány pro více 
lokalit v rámci SSČ, zejména zaměstnancům na Národní, v Hybernské, Ládví/Mazance, dále 
v Liblicích, Třešti, ve vile Lanna a lokalitách sloužících pro knihkupectví Academia. Mezi 
zajišťované služby patřila zejména správa koncových stanic uživatelů, tiskáren, notebooků 
a serverů, veškerého softwarového vybavení a služeb provozovaných na serverech, např. 
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emailové služby, informační systémy, virtualizace serverů, datové uživatelské služby (síťová 
úložiště), bezpečné vzdálené připojení (VPN) apod. Neustále byly sledovány nové trendy na 
trhu IT, z nichž přicházely podněty na vylepšování současné infrastruktury. Dále byly 
poskytovány konzultační služby pro ostatní pracoviště AV ČR. 
 
Mezi splněné jednorázové cíle v roce 2015 patřila modernizace síťových rozvaděčů v budově 
Národní, zajištění vybudování nových optických spojů mezi hlavními rozvaděči nebo update 
virtualizace ve všech serverovnách na verzi 6. Byl zaveden systém Cisco ISE a aktualizován 
docházkový systém ANeT. Nově byl nasazen systém MS Sharepoint pro vybrané 
zaměstnance SSČ a pilotní provoz systému Skype for Business. Důležité bylo předání správy 
sítě a podpory uživatelů ÚŽFG Liběchov novému správci.  

Serverová infrastruktura 
V oblasti serverové infrastruktury byla v roce 2015 stěžejní technická správa datového centra 
Mazanka spojená s nezbytnou administrativní a servisní činností a také zajištění technické 
podpory a správy serverů EIS včetně kompletní migrace EIS na nový HW. Dále byl zprovozněn 
nový server s vlastním diskovým úložištěm pro zálohovací účely a umístěn mimo hlavní 
serverovnu, rozšířena serverová infrastruktura virtualizačního clusteru, instalována 
a zprovozněna nová verze monitorovacího systému Zabbix nebo prodloužena technická 
podpora současného HW řešení. Do datového úložiště CESNET byl napojen zálohovací 
systém a do provozu byly uvedeny nové terminálové servery pro Elanor Global. Aktualizován 
byl firmware hlavního diskového úložiště v serverovně Mazanka a Disaster Recovery plány 
pro EIS a pro serverovnu Mazanka. Pro tu také bylo pořízeno sekundární diskové úložiště 
a bylo v ní optimalizováno zatížení hlavního diskového úložiště. 

Správa sítí 
Hlavním úkolem v roce 2015 bylo pokračování v modernizaci páteřních uzlů sítě AV ČR tak, 
aby vyhovovaly standardům moderního protokolu IPv6 při přenosové rychlosti 10 Gbps. 
Průběžně se SSČ zabývalo i nezbytnou administrativní, servisní a konzultační činností v síti 
AV ČR a správou sítě EDUROAM. V roce 2015 byl vybudován CWDM záložní okruh PASNET–
CESNET–ČZU–areál Lysolaje–PASNET. Byly modernizovány páteřní IPv6/10Gbps uzly 
ÚTIA, ÚSMH a Hotel Mazanka, kde byly instalovány nové přepínače, a bezdrátové sítě 
v lokalitách pod správou SSČ. V lokalitě KAV byly instalovány nové kabelové rozvody 
a modernizovány datové rozvaděče, včetně nové optické kabeláže pro KNAV, KAV a SSČ. 
V síti SSČ byl nasazen bezpečnostní systém Cisco ISE do produkčního provozu a v síti AV 
ČR byly rozšířeny nové záložní CWDM spoje.  Bylo dokončeno připojení výzkumného centra 
BIOCEV do sítě PASNET  ve spolupráci se sdružením CESNET a připraven projekt „Nová 
optická síť pro areál Mazanka“, včetně studie proveditelnosti. 
 
Kromě hlavních úkolů pokračoval projekt Připojení AV ČR ke struktuře EduID, byla zajištěna 
registrace IPv4 adresního rozsahu AV ČR u registrátora RIPE, rozšířena bezdrátová síť 
EDUROAM v prodejně Academia Ostrava a instalován nový MW spoj VŠB Ostrava–prodejna 
Academia Ostrava. Byly aktualizovány servisní smlouvy na koncové prvky sítě AV ČR a na 
MW spoje SSČ. Probíhala konzultační činnost a technická podpora při rozšiřování systému 
EDUROAM  v areálu Krč a při rozšiřování nasazení protokolu IPv6 v sítích AV ČR. Ve 
spolupráci se sdruženími CESNET byl pilotně nasazen systém pro monitoring síťového 
provozu pro možnost optimalizace výkonnosti počítačové sítě a ochranu před kybernetickými 
hrozbami a pokračovala odborná činnost ve Fondu Rozvoje sdružení CESNET a odborná 
činnost ve sdružení PASNET. Pro správce sítí pracovišť AV ČR byl připraven odborný seminář 
a pokračovala lektorská činnost v kurzech Základy vědecké práce. 
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Správa webů 
Při správě webů se SSČ dlouhodobě zaměřuje na postupné a průběžné rozšiřování 
poskytování svých služeb pro stále vyšší procento subjektů z prostředí AV ČR tak, aby co 
nejlépe dostávalo svému poslání působit jako centrální servisní akademická jednotka v rámci 
AV ČR.  
 
V roce 2015 SSČ spolupracovalo se všemi stávajícími pracovišti AV ČR, pro které spravovalo 
webové prezentace, a šetřilo jim tak značné časové i finanční prostředky oproti službám 
komerčním. Benefitem SSČ jsou v tomto směru letité znalosti akademického prostředí ze 
všech potřebných aspektů, ale i krátká reakční doba při řešení požadavků na podporu, servisní 
zásahy a konzultace, a v neposlední řadě i v měřítku celoakademickém značná úspora 
prostředků, které tak nejsou investovány do externích komerčních firem, ale zůstávají využity 
v rámci AV ČR. 
 
SSČ poskytovalo pracovištím AV ČR širokou škálu služeb, která zahrnovala komplexní 
realizace webových projektů na míru (webové prezentace a portály ústavní, projektové 
a vědecké, celoakademické i ústavní intranety a interní aplikace, nejrůznější webové 
databázové aplikace, elektronické obchody – např. s publikacemi, webové systémy na různých 
platformách, newslettery, registrační systémy a další), jejich technickou správu, komplexní či 
dílčí aktualizace stávajících projektů a v neposlední řadě i zaškolování a podporu uživatelů, 
redaktorů, editorů a správců těchto projektů pro jejich zadavatele.  
 
Mezi nejvýznamnější projekty v roce 2015 patřila pokračující práce na novém hlavním webu 
AV ČR, který sestává z několika webů, jež ve výsledku bude slučovat. Nově byly webové 
prezentace realizovány pro ARÚB, ÚFP, ÚJČ nebo ÚŽFG. Velká pozornost byla věnována 
i 125. výročí ČAVU a Týdnu vědy a techniky AV ČR, pro které byla webová prezentace 
samozřejmostí. Pro KAV a SSČ bylo vytvořeno několik aplikací usnadňujících technickou 
správu a management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nový web Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 
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Popularizační a vzdělávací činnost 
V roce 2015 AV ČR významně rozšířila již tak rozsáhlé spektrum popularizačních aktivit 
týkajících se výsledků výzkumu jejích pracovišť, kterými soustavně a úspěšně upoutávala 
pozornost u odborné i laické veřejnosti. Neutuchající zájem lidí všech věkových kategorií, kteří 
se jich nejen účastnili, ale také se do nich aktivně zapojovali, je zřetelným důkazem, že si AV 
ČR stanovila správné cíle, zvolila adekvátní postupy i odpovídající komunikační prostředky, že 
se jí dařilo úspěšně naplňovat své poslání ohledně rozvoje vzdělanosti všech vrstev obyvatel.  

125. let ČAVU 
K oslavám 125. výročí vzniku AV ČR přispělo četnými akcemi i SSČ. Mnohé z nich se 
uskutečnily přímo v jeho režii, na jiných se významně podílelo jako spolupořadatel či 
spoluorganizátor. Organizačně zabezpečilo již první aktivity: slavnostní zasedání 125 let 
českých Akademií věd (a umění) v Senátu PČR, které oslavy oficiálně otevřelo, a následující 
společenské setkání významných představitelů akademické, vzdělávací, kulturní a politické 
sféry v Klášteře sv. Anežky České v Praze.  
 
V březnu SSČ uspořádalo unikátní videomapping Můj svět zázraků, který od 20.00 do 22.00 
hod. proměnil budovu AV ČR na Národní třídě v Praze v 90metrovou promítací plochu. Nabídl 
veřejnosti unikátní podívanou, při níž se propojilo umění a věda.  Každá projekce světelného 
příběhu o genialitě lidského mozku a síle myšlenky trvala asi 14 minut. Videomapping se stal 
jednou z mediálně nejvýznamnějších aktivit SSČ, vyšlo o něm nejméně 57 článků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Můj svět zázraků - videomapping 

 
V březnu SSČ též participovalo na organizačním zabezpečení interaktivní výstavy Věda 
a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit!, která v Národním technickém muzeu 
představila vývoj a úspěchy českého vědeckého bádání. 
 
Další úspěšnou aktivitou, na níž se SSČ podílelo, byla prezentace současného botanického 
výzkumu v AV ČR Botanické příběhy – svět rostlin od poznání k využití, výstava BÚ a ÚEB 
v průhonickém zámku a v místní botanické zahradě. Ukázala proměny české krajiny od konce 
doby ledové až dosud i proměny okrasných květin v nebezpečného vetřelce, ale také například 
jak mohou přispět řasy k čištění vody.  
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Výročí AV ČR zviditelnila i jarní exterierová kampaň, kterou připravilo SSČ pod názvem Věděli 
jste, že...?. Obsahovala 12 různých vizuálů na zastávkách MHD, tramvajích, posterech v metru 
či billboardech a dalších velkoformátových plochách. Kampaň byla nejvýraznější v Praze, ale 
pokrývala i další regiony, ve velkých městech se zaměřila na nádraží a jejich okolí. S mottem 
Máme rádi vědu! na ni na podzim navázaly Osobnosti, portréty vybraných vědců a vědkyň, 
kteří veřejnosti představili zajímavé výzkumy a úspěchy současné AV ČR. SSČ se jejich 
prezentací snažilo poopravit zažité představy veřejnosti o vědcích, ukázat AV ČR jako moderní 
a dynamickou instituci a vědcům zprostředkovat možnost, aby sami uvedli své důvody, proč 
pracují právě v AV ČR. O třech badatelích natočila Česká televize krátké medailonky 
(O. Sommerová o E. Doležalové, R. Sedláček o P. Závadovi a J. Svoboda o T. Etrychovi). 
 
SSČ organizačně podpořilo i mezinárodní konferenci Mimouniverzitní vědecké instituce 
v letech 1890–2015 o budoucnosti neuniverzitního výzkumu a jeho pozici ve vědě, na které se 
v květnu v budově AV ČR sešli ředitelé významných institucí z Německa, USA, Velké Británie 
a Itálie.  
 
Prostřednictvím putovní exteriérové výstavy Umění vědy SSČ seznamovalo veřejnost nejen 
se současnými výzkumy v AV ČR, ale také s úspěchy české vědy za posledních 125 let 
a novými výzkumnými programy AV21. Výstavou na náměstích a veřejných prostranstvích 
šesti velkých měst ČR (Brno, Olomouc, Ostrava, Jihlava, České Budějovice, Praha) od června 
do listopadu představilo všech 54 pracovišť AV ČR.  
 
Výstava Cesty mohou býti rozličné v Národní technické knihovně, na jejíž přípravě se SSČ 
organizačně podílelo, bilancovala výstavní činnost ve vědeckých pracovištích AV ČR v období 
od vzniku ČSAV v 50. letech minulého století dodnes.  
 
Ve spolupráci s pracovišti AV ČR se SSČ účastnilo přípravy a realizace reprezentativní 
výstavní akce Věda – národ – dějiny v Nové budově Národního muzea, která seznámila 
nejširší veřejnost nejen s historií této instituce, ale i se současnými výsledky jejích humanitních 
pracovišť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava Věda – národ – dějiny 

 
Výstava Smysl pro umění: ceny České akademie věd a umění 1891–1952 v Salmovském 
paláci Národní galerie, na níž SSČ také participovalo, poprvé představila umělecká díla, jejichž 
prestiž akademické ceny podpořily v letech 1891–1952. Šlo o díla např. V. Hynaise, M. Alše, 
J. V. Myslbeka, F. Kupky, V. Preissiga, J. Lady, architektů K. Hilberta, J. Havlíčka, K. Honzíka 
nebo J. Gočára aj. 
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Otevřená věda 
V projektu Otevřená věda, která se stala značkou v odvětví komunikace vědy, se SSČ již deset 
let systematicky věnuje popularizaci vědy a výzkumu a podpoře badatelsky orientované výuky. 
První polovina roku se nesla ve znamení aktivit čtvrté generace projektu, Otevřené vědy IV. 
Ta navázala na předchozí ročníky a nadále se orientovala na studentské stáže, vzdělávání 
pedagogů základních i středních škol, vzdělávání popularizátorů vědy a na komunikaci vědy.  
 
Středoškolští i vysokoškolští studenti z regionů ČR se prostřednictvím OV účastnili stáží 
v pracovištích AV ČR a univerzit, kde se pod vedením odborníků zapojili do vědecké činnosti. 
V projektu OV IV bylo takto zprostředkováno 61 stáží SŠ studentů a 12 stáží VŠ studentů. OV 
dále v loňském roce zorganizovala vzdělávací semináře, kde se studenti například dozvěděli, 
jak vypadá vědecký článek, na co dbát při prezentaci nebo jak vytvořit vědecký poster. Získané 
znalosti zužitkovali při soutěži svých prezentací na Veletrhu vědy 2015. Na základě hodnocení 
odborné poroty z nich bylo vybráno pět nejlepších, jejichž tvůrci se vydali na exkurzi do institutu 
CERN.   
 
V rámci podzimních vzdělávacích kurzů pro pedagogy středních škol SSČ podpořilo vznik 
zcela nových metodik výukových hodin, které pro pedagogy vytvořili vědci z pracovišť AV ČR 
i univerzit. Aby se takto připravené hodiny dostaly k co největšímu množství pedagogů, 
připravili je v tištěné i elektronické formě. K tiskovým materiálům byla zároveň natočena 
doprovodná výuková videa, kde vědci pokusy ze skript názorně předvádí. Všechny zmíněné 
materiály jsou volně dostupné na internetových stánkách projektu OV.  
 
Na jaře 2015 SSČ navázalo na sérii vzdělávacích kurzů pro pedagogy středních škol kurzem 
pro pedagogy základních škol, a to přírodovědných předmětů a zájmových kroužků. OV tak 
vyslyšela poptávku po vzdělávání též mezi učiteli základních škol. SSČ poskytlo školám 
i materiální pomoc: frekventanti kurzů dostali kromě zpracovaných výukových hodin a návodů 
k laboratorním cvičením pomůcky, kterých bylo na školy distribuováno celkem 9265.  
 
Kurzy pro popularizátory vědy byly na jaře 2015 rozšířeny o kurz pro průvodce návštěvnickými 
centry a vědecko-výzkumnými pracovišti. Ve třech blocích se v nich frekventanti vzdělávali 
v komunikaci vědeckých témat a odborníci jim pomáhali zlepšovat prezentační a komunikační 
dovednosti.   
 
Závěrečným sympoziem projektu OV IV. se stala třídenní akce pro veřejnost – Veletrh vědy, 
jenž SSČ uspořádalo v květnu 2015 v Praze-Letňanech. SSČ, pracoviště AV ČR, univerzity, 
science centra, muzea a další instituce, které se věnují popularizaci vědy, si pro návštěvníky 
připravily zajímavé informace, expozice, výstavy, exponáty i doprovodný program v podobě 
přednášek a promítání. Na veletrh byli přizváni též zahraniční experti a hosté a v jeho rámci 
se mj. uskutečnila soutěž studentských prezentací. Například studenti, kteří absolvovali stáž 
OV v FGÚ, zde představili výsledky své práce pomocí vědeckého posteru. Návštěvníků z řad 
škol i široké veřejnosti se na Veletrhu vědy sešlo přes sedm tisíc. 
 
Výstavy, které vznikly v předchozích projektech OV, jsou nadále k vidění po celé republice. 
Zájemců o putovní výstavy je stále dost, největší je tradičně o karikatury Čeští vědci a jejich 
vynálezy a výstavu studentů ze stáží OV Jsem mladý vědec!. V roce 2015 vznikla v rámci OV 
nová výstava Superhrdinové kolem nás, která prezentuje vědce jako komiksové superhrdiny. 
 
 
 
 



36 
 

Popularizační akce 
K Mezinárodnímu roku světla SSČ v červnu připravilo ve spolupráci s ÚPT, HiLASE, Eli 
Beamlines a ASÚ v budově AV ČR výstavu Světlo je život. Světlo pod stejným názvem oslavila 
i výtvarnice R. Brůnová-Lachmann a V. Zůna fotografiemi Světlo a stín – krása černobílého 
vidění světa.  
 
Uskutečnil se také v pořadí již 17. cyklus přednášek Týden mozku, na kterém se vedle hlavního 
pořadatele ÚEM již tradičně organizačně podílelo SSČ a jenž představil nejnovější poznatky 
současného výzkumu. V hlavní budově AV ČR v něm v březnu vystoupilo 13 předních českých 
odborníků v oboru teoretických i klinických neurověd. Prof. J. Syka, přední odborník 
neurofyziologie sluchu, například pohovořil o tom, jak mozek vnímá zvuk, prof. E. Syková, 
ředitelka ÚEM, se ve svém příspěvku zabývala novými postupy v léčbě onemocnění mozku 
pomocí kmenových buněk. 
 
V květnu SSČ spoluorganizovalo v budově AV ČR na Národní výstavu HÚ Na prahu svobody 
(1945) k 70. výročí konce druhé světové války. Obsahovala postery i trojrozměrné exponáty. 
Při této příležitosti se promítal dosud nezveřejněný krátký dokumentární film se záběry z konce 
války, jež zapůjčil Národní archiv. 
 
Ke zdokonalení popularizace vědy a následnému zprostředkování jejích poznatků široké 
veřejnosti SSČ uspořádalo další ročník Soutěžní přehlídky popularizace vědy SCIAP. Na 
přehlídku v červnu navázal Workshop SCIAP, na němž své příspěvky představili popularizátoři 
vědy a kterého se zúčastnil mj. J. Grygar s tématem Jak nejlépe popularizovat vědu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výherci soutěžní přehlídky SCIAP 
 

Tradiční akce pro veřejnost Den Země se konala v dubnu 2015 za spolupráce SSČ, GFÚ 
a ASÚ. Návštěvnost ročníku byla dosud nejvyšší v historii, sešlo se 650 žáků a studentů ze 
škol v Praze a ve Středočeském kraji. Návštěvníci si mohli například vytvořit své vlastní 
zemětřesení, zatřást Českou republikou, podívat se na vznik a průběh vulkánu, probírat se 
světem hornin, zažít pravý výbuch sopky, pozorovat astronomickým dalekohledem nebo si 
vyzkoušet meteorologii v láhvi. 
 
V květnu a červnu SSČ opět uspořádalo Jarní exkurze do světa vědy, které rok od roku 
získávají na oblibě a do nichž se zapojilo již 11 pracovišť AV ČR. Například KNAV nabídla 
návštěvníkům možnost prohlédnout si vybrané ukázky starých tisků a dozvědět se, jaký je 
rozdíl mezi historickými rukopisy a starými tisky, jaká je nejstarší a jaká nejvzácnější kniha ve 
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fondu Knihovny, kolik tiskáren působilo v rudolfinské Praze a jak rozsáhlé tehdejší knihovny 
byly. Akce navštívilo je více než 5000 zájemců z řad středoškolské mládeže i široké veřejnosti.  
Již tradičně si pozornost nejen návštěvníků, ale i médií vysloužil festival Týden vědy a techniky 
AV ČR, o němž se začalo v médiích psát už začátkem září. Největší vědecký festival v ČR 
uvedl v Praze, krajských městech a dalších místech po celé ČR ve dnech 1. až 15. listopadu 
více jak 500 akcí – přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, workshopy a mnohé další aktivity 
napříč všemi vědeckými obory. Nejrozsáhlejší část programu tvořily přednášky, kterých se 
uskutečnilo přes 250. O TVT AV ČR v loňském roce projevilo zájem bezmála 125 000 lidí. 
 
Propojení umění s moderními technologiemi v rámci TVT AV ČR předvedl interaktivní světelný 
exponát Proteus instalovaný v budově AV ČR na Národní. Expozice, jejíž hlavní prvky tvořily 
světlo a dotek, byla vytvořena přímo na míru 15. ročníku TVT. Putovní výstava Brána recyklace 
představila zpracování a využití odpadu. Interaktivní vědecká výstava Memory Park FGÚ 
umožnila návštěvníkům zjistit míru jejich prostorového myšlení, orientace a paměti. CVGZ na 
interaktivní výstavě předvedlo, jak se měří dýchání stromů a půdy. Odborníci z ÚEB ukázali, 
jak se dají rostliny pěstovat na agarovém médiu ve zkumavce.  
 
K jedné z nejatraktivnějších částí programu festivalu náležely dny otevřených dveří pracovišť 
AV ČR a partnerských organizací. Letos se mohli zájemci podívat na více jak 75 míst – měli 
možnost navštívit laboratoř virtuální reality, pozorovat vesmír či se vydat na terénní 
geologickou exkurzi aj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Londesborough na Týdnu vědy a techniky AV ČR v roce 2015 

 
V uplynulém období SSČ uspořádalo více než tři desítky přednášek v rámci cyklů Nebojte se 
vědy a Ejhle, člověk! pro SŠ studenty v Praze, Brandýse nad Labem, Berouně, Ústí nad 
Labem, Čelákovicích a dalších městech ČR. 
 
Populárně-naučnými články o vědě a výzkumu pracovišť AV ČR se průběžně naplňovaly 
webové stránky Vědaproživot.cz, které spravuje SSČ s cílem podporovat zájem o vědu 
a výzkum AV ČR u laické veřejnosti, ale také umožnit dobrou orientaci v tematických oblastech 
a prezentovat výsledky vědecké práce subjektům z obchodní, výrobní i státní správy.  
 
Prostřednictvím newsletteru Zaostřeno na vědu SSČ jednou až dvakrát měsíčně seznamovalo 
s aktivitami, jimiž AV ČR přibližuje vědu veřejnosti. Informovalo o pozvánkách na přednášky, 
exkurze, výstavy, vědecké kavárny, autorská čtení, promítání dokumentárních filmů aj. 
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Vzdělávací akce 
Po úspěchu kresleného vzdělávacího seriálu NEZkreslená věda, jenž vyvolal velký ohlas nejen 
mezi veřejností, ale i ve školách, které jej používají jako doplněk k vyučování, vzniklo v roce 
2015 pokračování – NEZkreslená věda II. Druhá série obsahuje deset nových dílů, jež opět 
zpracovali odborníci z AV ČR a předních českých univerzit. 
  
Po zkušenosti z Veletrhu vědy vznikla v SSČ potřeba mít vlastní expozici, která se uplatní při 
akcích pro veřejnost. Proto byla vytvořena mobilní a interaktivní expozice, jejíž součástí je 
šestimetrová fotostěna, která představuje Strategii AV21. Interaktivní částí je tzv. KomiksBox, 
jenž návštěvníkům umožňuje, aby se stali komiksovými vědci – superhrdiny. Mobilní expozice 
byla pilotně použita během TVT AV ČR, kde byla návštěvníkům poprvé představena.  
 
V závěru roku 2015 SSČ uspořádalo ve spolupráci s ÚČL a ÚJČ pátý ročník semináře Škola 
českého jazyka a literatury pro pedagogy základních a středních škol. Edukačního programu, 
který rozvíjí a obohacuje metodiku výuky ČJ a literatury a pomáhá učitelům při orientaci 
v nových trendech v oblasti mluvnice, české prózy a poezie, se zúčastnilo 40 učitelů ZŠ a SŠ.  
 
V roce 2015 SSČ zorganizovalo již osmý ročník úspěšného vzdělávacího cyklu Management 
vědy pro ředitele pracovišť AV ČR. Do programu pěti dvoudenních setkání v ZHT byla 
zařazena nejen témata související s osobním rozvojem manažera, ale i pracovně-právní 
problematika nebo besedy nad aktuální problematikou AV ČR. Ohlasy z řad ředitelů 
a vrcholového managementu pracovišť AV ČR dokazují, že cyklus významně napomáhá 
absolventům zvládat náročné úkoly spojené s jejich prací, protože jim přibližují dovednosti, 
které při své odborné přípravě většinou neměli možnost získat.  
 
V září byli slavnostně certifikováni absolventi vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky 
THS, kteří se účastnili seminářů ve školním roce 2014/15 ve třech stupních. Cílem tohoto 
programu je koncepční vzdělávání a odborná podpora vedoucích THS, jejich zástupců 
a personálních rezerv v oblasti legislativy a ekonomiky VVI, pracovního práva a v menší míře 
v měkkých a manažerských dovedností. Následně byl zahájen pátý ročník, do kterého se 
přihlásilo 60 zájemců z pracovišť AV ČR. 

Výstavy v budově AV ČR 
V roce 2015 SSČ uspořádalo v budově AV ČR na Národní 22 výstav. Největší ohlas si získala 
Osa avantgardní Prahy, procházka Prahou mezi lety 1900–1945, na jejíž přípravě se podílelo 
nakladatelství Academia. Velký zájem vzbudily též Plakáty doby secese, výstava původních 
litografií ze soukromé sbírky Z. Harapese, či výstava Věda fotogenická pracovníků AV ČR. 
V letošním, druhém ročníku bylo přihlášeno 178 fotografií od 68 autorů z 24 pracovišť AV ČR. 
Vybrané snímky byly vystaveny v rámci TVT AV ČR. Odborná porota navíc vybrala ty, které 
byly zařazeny do kalendáře AV ČR na rok 2016, jenž zároveň reprezentuje českou vědu.  

Audiovizuální činnost 
SSČ zajišťovalo technické zabezpečení a dokumentaci významných akcí v budově AV ČR. 
V průběhu roku 2015 poskytovalo AV ČR produkční i postprodukční audiovizuální služby, 
vytvářelo prezentační klipy, reportáže, záznamy, především v souvislosti s programy Strategie 
AV21, potřebami pracovišť AV ČR a oslavami 125. výročí založení AV ČR. V sálech technicky 
zajistilo více než 500 konferenčních a přednáškových akcí. Vyrobilo a v úspěšné premiérové 
projekci na Academia Film Olomouc představilo nový dokument o práci českých vědců na 
Špicberkách Pohyby. Film spojený s besedou byl následně promítán v Praze a dalších 
městech. V rámci Strategie AV21 začali s přípravou pilotního dílu dokumentárního cyklu Tiché 
hrozby, vytvořili prezentační pořad o projektu HiLASE. Pravidelný měsíční TV magazín 
VideoJournal o české vědě byl vysílán na čtyřech televizních programech. Reportáže o vědě 
byly pravidelně umísťované na internetu na serverech centrum.cz a aktualne.cz. 
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Křty, besedy, prodejní akce v souvislosti s vydáním nových knih 
Také v roce 2015 se konaly osvědčené propagační akce pořádané u příležitosti vydání knih 
nakladatelství Academia (křty, diskusní pořady, přednášky, autogramiády, prodejní akce). 
V únoru byla pokřtěna kniha Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války autorky 
D. Hájkové za účasti historiků J. Galandauera, R. Kvačka a J. Tomeše. V březnu nakladatelství 
Academia uspořádalo ve spolupráci s ÚČL Den s knihou Rukopisy královédvorský 
a zelenohorský a česká věda (1817–1885).   
 
Ve spolupráci s Goethe-Institutem byla v jeho prostorách v dubnu představena kniha 
E. Hahnové Od Palackého k Benešovi spojená  s diskusí nad tématem publikace. V dubnu se 
také konala prezentace monografie J. Vybírala Leopold Bauer. Heretik moderní architektury 
vydaná v koedici s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Na akci hovořil rektor 
VŠUP J. Smetana, kmotrou se stala N. Goryczková, ředitelka Národního památkového ústavu.  
 
V květnu uskutečnil v Hrdličkově muzeu člověka křest knihy J. Flegra Evoluční tání aneb 
O původu rodů. Ve spolupráci s SOÚ byla uvedena kniha 25 let české demokracie očima 
veřejnosti. V den 20. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa z Prahy se konala 
prezentace knihy historika P. Tomka Československá redakce Radio Free Europe (RFE). 
Vystoupili na ní R. Johnson, bývalý ředitel RFE, a P. Brod, bývalý redaktor RFE. V rámci Dne 
s dějinami literární cenzury byla v září ve spolupráci s ÚČL uvedena dvousvazková publikace 
V obecném zájmu. Speciálním hostem byl Z. Svěrák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedení knihy V obecném zájmu 

 
V říjnu byla pokřtěna kniha P. Pitharta Po Devětaosmdesátém za účasti místopředsedy AV 
ČR P. Barana. Uvedení dvousvazkové publikace Česká činohra 19. a začátku 20. století se 
konalo ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, Kabinetem pro studium 
českého divadla a ÚČL. V Národním muzeu byla prezentována kniha V. Macury Znamení 
zrodu a české sny. Velkou událostí byl křest knihy Daniela Adama z Veleslavína Nomenclator 
quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus v hlavní budově AV ČR.  
 
S vydáním knihy J. Padevěta Krvavé finále byla spojena nejen propagační akce (křest 
a následná autogramiáda v Literární kavárně Academia a také prezentace knihy v Národním 
pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského), ale též přednášky a vzdělávací pořady 
určené jak pro studenty středních a vysokých škol, tak i pro širokou veřejnost. V souvislosti 
s vydáním knih Krvavé finále i předchozího Průvodce protektorátní Prahou byl J. Padevět 
rovněž hostem několika pořadů v médiích, např. Hyde Park Civilizace  ČT24 nebo na stanici 
Vltava Českého rozhlasu, jejíž redakce navíc připravuje cyklus dokumentárních pořadů 
Průvodce protektorátní Prahou. 
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
 Prostřednictvím Divize konferenčních a hotelových zařízení (DKHZ) SSČ provozuje v České 
republice konferenční, hotelová a gastronomická zařízení, která jsou součástí skupin 
národních a mezinárodních organizací sdružujících ubytovací a restaurační zařízení. 
Poskytuje služby v úrovni ČSN EN ISO 9001:2000 tuzemským i zahraničním hostům, 
především z pracovišť AV ČR. Je držitelem mnoha významných certifikací a ocenění 
a prezentuje své objekty na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v České republice 
i v zahraničí.  
 
SSČ v roce 2015 zajišťovalo servis pro mnoho důležitých akcí AV ČR. V jednotlivých 
zařízeních se scházeli významné špičky různých vědních oborů, světové vědecké kapacity, 
ale i diplomaté, politici, lidé z oblasti průmyslu, bankovnictví, kultury, sportu i podnikání. V roce 
2015 bylo poskytnuto ubytování 2500 akademickým hostům, většinou zahraničním. Celkem 
423 akademických akcí se zúčastnilo 13 526 hostů.  
 
Neustálý růst výkonnosti podporuje stálý zájem pracovišť AV ČR o pronájmy konferenčních, 
seminárních, školicích, tréninkových a reprezentačních prostor včetně ubytování a stravování. 
Nejvíce žádané byly ubytovací a stravovací služby, následně konferenční servis. Služby 
každoročně využívá na 50 pracovišť AV ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zařízení DKHZ svou nabídku a činnost zaměřují i na veřejnost (Dny otevřených dveří v rámci 
Dnů evropského kulturního dědictví), pořádají akce pro děti (Sportovní dny SSČ), tělesně 
postižené (významný projekt ČR Srdcerváči), dobročinné akce (Módní přehlídka na podporu 
charitativní společnosti DEBRA ČR), pro obce v působnosti daného střediska, zájmová 
sdružení nebo státní správu.  
 
V roce 2015 obchodní oddělení dokončilo II. část rozsáhlého projektu Klientských karet 
s cílem, aby se každý zaměstnanec AV ČR stal členem a měl možnost čerpat výhody.  Navíc 
byla také zahájena agenturní činnost; klientům z akademické obce je nabízeno zajištění 
a realizace akcí v partnerských hotelech v případě, že je kapacita vlastních zařízení 
nedostačující. V roce 2015 byla takto zabezpečena několikadenní mezinárodní konference pro 
300 osob. 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 

www.zamek-liblice.cz 
 
Konferenční centrum AV ČR poskytovalo kompletní hotelový servis se zaměřením, jak sám 
název napovídá, na konferenční klientelu AV ČR. Prioritou centra byly mezinárodní vědecké 
konference. Veškeré služby poskytovalo na vysoké úrovni odpovídající kvality podle ČSN EN 
ISO 9001:2009, ČSKS – Český systém kvality služeb a oficiální klasifikace v kategorii 
čtyřhvězdičkového hotelu podle mezinárodních standardů – „hotelstars.eu“. 

Středisko
Počet akcí 

pro AV
Počet hostů z AV

KCL 34 2 957

ZHT 34 1 256

VL 169 5 125

PM 0 0

PS 0 0

HM 2 20

GSN 184 4 168

CELKEM 423 13 526

DKHZ 2015 - služby pro hosty z AV ČR
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Při pořádání konferencí a dalších akcí pro pracoviště AV ČR je samozřejmostí jejich 
organizace „na klíč“ včetně zajištění všech doprovodných služeb, produkce tiskových 
materiálů, registrace účastníků, výběru vložného a koordinace samotné akce. Pro tyto účely 
existuje možnost využití on-line registrací a platby konferenčních poplatků jednotlivých 
účastníků prostřednictvím webového rozhraní KCL.  
  
V roce 2015 se podařilo pronajmout část dosud nevyužitého hospodářského objektu „statku“ 
pro vytvoření nové Zámecké jízdárny a boxů pro ustájení koní. Došlo také ke kolaudaci změny 
užívání stavby, když bylo v části zámeckého skleníku vytvořeno zahradní apartmá, kde je 
možné především přes léto ubytovávat hotelové hosty. V zámeckém parku byla 
rekonstruována historická „sluneční brána“ včetně kamenných sloupů a do zámecké zahrady 
byl pořízen dřevěný zahradní altán, který slouží například pro pořádání svatebních obřadů či 
koncertů pod širým nebem. 
  
V roce 2015 se v KCL uskutečnilo množství akcí pro akademické klienty – mezi 
nejvýznamnější patřila konference ESFRI pro KAV a konference LAMND – The 3rd 
Conference on Animal Models for Neurodegenerative Diseases pro ÚŽFG. V letních měsících 
byla uspořádána výstava pastelů malířky Dany Martinkové. Společně se Sdružením obcí 
Kokořínska byla na konci roku 2015 ukončena realizace projektu v rámci ROP – Marketing 
cestovního ruchu Kokořínska. 

Zámecký hotel Třešť (ZHT) 

www.zamek-trest.cz 
 
ZHT vyhledávají pracovníci AV ČR především pro pořádání konferencí, školicí a vzdělávací 
činnosti. Zámek je ale také ideálním místem pro letní i zimní rekreace a ozdravné pobyty 
zaměstnanců AV ČR.  
 
V průběhu roku byly realizovány významné projekty, které opět zvýšily standard 
poskytovaných služeb. Pro lepší volnočasové vyžití hostů byla ve spolupráci s městem Třešť 
vybudována naučná stezka v zámeckém parku a discGolfPark, který vznikl za finanční 
podpory Fondu Kraje Vysočina. Rekonstrukcí prošlo minigolfové hřiště, byla ošetřena dubová 
alej a celý objekt nově nasvícen. V interiéru zámku došlo v rámci bezbariérových úprav 
k přestavbě sociálního zařízení pro hendikepované hosty, instalaci nájezdových ramp 
a dispoziční změně pokoje č. 306 pro jejich pohodlné ubytování.  Uskutečnila se i rekonstrukce 
vzduchotechniky v kuchyni a vstupních dveří u hotelových pokojů ve 3. patře. 
 
V meziročním srovnání je patrný pozitivní vývoj hlavních provozních a ekonomických 
ukazatelů. Během roku 2015 se ZHT opět stal dějištěm setkání mnoha významných hostů 
z pracovišť AV ČR a jejich partnerů; ubytovali se zde například kvantový chemik J. Sauer, 
profesor Humboldtovy univerzity v Berlíně, či manžel spolkové kancléřky Německa 
A. Merkelové; J. Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nebo 
P. Pellegrini, předseda Národní rady Slovenska. Významnou akcí přesahující hranice města 
se stala výstava secesních plakátů ze sbírky Z. Harapese, ale také akce regionální – 
Dřevořezání 2015.  
 
Hotel je významným partnerem místní samosprávy i podnikatelských subjektů. Ve spolupráci 
s Městem Třešť se připravuje vybudování domu pro akademické seniory.   
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Vila Lanna (VL)  

www.vila-lanna.cz 
 
Pod správu VL patří organizačně i Penzion Marna (PM) a Penzion Sedlec (PS). Služby těchto 
zařízení byly poskytovány převážně AV ČR, výjimečně státním orgánům a společnostem 
spolupracujícími s AV ČR. VL a PM jsou vyhledávanými a oblíbenými ubytovacími zařízeními 
mnoha mimopražských pracovišť AV ČR. Mimo ubytovací servis poskytuje VL kompletní 
stravovací a konferenční služby.  
 
V roce 2015 se VL stala místem mnoha významných aktivit české a světové vědy. Kromě 
pravidelného setkání představitelů AV ČR s Diplomatickým sborem se zde konalo zasedání 
ČAV a SAV, valná hromada České společnosti pro kybernetiku a informatiku, diskusní setkání 
předsedů dozorčích rad pracovišť AV ČR aj. Významnou akcí bylo 15. zasedání předsednictva 
Vědecké rady AV ČR. Opět se uskutečnilo předávání cen časopisu Živa, vyhlášení výsledků 
Týdne vědy a techniky AV ČR apod. Velkým úspěchem bylo kompletní zabezpečení 
cateringových služeb při slavnostním ukončení projektu BIOCEV ve Vestci u Prahy. V březnu 
2015 se ve VL opět konal Velikonoční jarmark určený zaměstnancům AV ČR. Novinkou 
v nabídce bylo říjnové Lannobraní – gastronomicko-společenská akce.    
 
Za plného provozu byl zateplen pavilon A. V letních měsících se realizovala náročná tříměsíční 
oprava fresek a ostění v Malém sále a byly položeny nové parkety ve Velkém sále. Všechny 
historické lustry byly kompletně rozebrány, důkladně vyčištěny, doplněny chybějící části 
a opatřeny novou elektroinstalací.  

Penzion Marna (PM) 

Penzion slouží pro krátkodobé a střednědobé ubytování akademických hostů, kterým je 
poskytován základní servis včetně snídaní. V poslední době se často využívá jako rozšířená 
ubytovací kapacita VL, zvláště při velkých konferencích. Ubytování je také poskytováno 
účastníkům sněmů AV ČR. 

Penzion Sedlec (PS) 

Toto ubytovací zařízení výhradně využívá akademická obec k dlouhodobým pobytům svých 
zaměstnanců a hostů. I při vysoké obsazenosti a nízkých provozních nákladech se z důvodů 
malé kapacity se však nedaří plně pokrýt provozní náklady, a proto byl schválen jeho prodej. 
Ubytovaní hosté byli o této skutečnosti informováni dopisem ředitele SSČ.  

Hotel Mazanka (HM) 

HM v roce 2015 poskytoval hlavně ubytovací služby.  Šlo převážně o pobyty dlouhodobého 
charakteru, pro cizince nebo pracovníky AV ČR. Volná ubytovací kapacita hotelu byla využita 
i pro krátkodobé ubytování hostů z jednotlivých pracovišť AV ČR. Hotel má platný a auditem 
řádně certifikovaný hygienický systém HACCP ubytovacího provozu. 
  
V rámci ekologického programu byly vyměněny úsporné světelné zdroje na všech hotelových 
chodbách, osazeny úsporné perlátory v sociálních zařízeních na pokojích i ve společných 
prostorách hotelu, pokračovalo třídění odpadů. U vstupu do hotelu byly umístěny 
velkoobjemové květináče s okrasnými keříky a travinami. 
 
V květnu 2015 se zde uskutečnila pravidelná akce s názvem Odpolední setkání se zástupci 
pracovišť AV ČR v Hotelu Mazanka. Tradičně se jí zúčastnili zástupci jednotlivých pracovišť 
AV ČR, většinou ti, kteří přímo zajišťují ubytovací služby pro své kolegy a hosty. Šlo 
o neformální, osobní setkání zástupců pracovišť AV ČR s vedením hotelu, na kterém byly 
podány aktuální informace o službách, provozu a aktuálních novinkách. 
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Pro zkvalitnění služeb bylo obměněno některé hotelové vybavení, především drobné 
spotřebiče, jako jsou varné konvice, mikrovlnné trouby nebo baterie a sprchy v koupelnách. 
Prádelna byla vybavena novou pračkou, která slouží hotelovým hostům. Koncem roku se 
podařilo instalovat sušičku prádla, zvláště vhodnou pro zimní období. Během roku byl pořízen 
parní čistič, který pomáhá k ekologickému, téměř univerzálnímu čištění v celém hotelu. 
 
 Pro zvýšení bezpečnosti hostů a ochrany majetku byl koncem roku instalován nový kamerový 
systém s  kamerami, které 24 hodin monitorují celou venkovní plochu i vstupní prostory hotelu. 
Celý systém byl napojen na kvalitní záznamové zařízení. Ke zkvalitnění služeb pro hotelové 
hosty by mělo přispět také plné pokrytí Wi-Fi. 
  
HM stejně jako v předchozím roce poskytoval potřebné zázemí a servisní podporu dětské 
skupině předškolních dětí Mazánek. Zařízení opět fungovalo v celodenním režimu po celý 
pracovní týden. Děti měly zajištěné stravování i aktivity, které přispívaly k jejich  dalšímu rozvoj. 
V zimním a nepříznivém počasí pro ně byly využívané i vnitřní prostory (zasedací místnost) 
hotelu, při hezkém počasí venkovní dětský koutek v hotelové zahradě. 
 
Jednací prostory v přízemí hotelu byly i v roce 2015 využity pro několik akcí různého typu – 
školení, workshopy, semináře. Ve spolupráci s VL zde bylo možné zajistit a servírovat kvalitní 
občerstvení, ať už formou coffee breaků nebo poledních menu.  
 
Během roku se podařilo také částečně využít plochu u hotelu k dlouhodobému pronájmu 
parkovacích míst.  

Gastronomické služby Národní (GSN) 

Služby jsou určeny pro zaměstnance AV ČR v hlavní budově, ale také pro pracovníky zde 
sídlících firem, jejich hosty a pro všechny návštěvníky budovy. Stravovací služby jsou 
poskytovány v jednotlivých konferenčních a jednacích sálech i v zařízení rychlého občerstvení 
– v bistru. Bistro se navíc stalo vhodným místem pro setkávání zaměstnanců s pracovními 
návštěvami. K dispozici je připojení k Wi-Fi, výzdobu tvoří práce dětí z dětské skupiny Lvíček. 
 
V roce 2015 se v GSN uskutečnila slavnostní prezentace degustačních menu VL připravených 
s pomocí nových technologií. Úspěšnou propagační akcí se stala Vánoční párty pro 
zaměstnance AV ČR.  Gastronomický servis v budově AV ČR na Národní se stal standardně 
vyhledávanou službou, která podporuje nejen dobré pracovní podmínky zaměstnanců AV ČR, 
ale navíc je dostupná pro všechny příchozí. Kapacita bistra byla v roce 2015 rozšířena o další 
restaurační místa.  
 
Nejvýznamnějšími odběrateli cateringových služeb v sálech v budově Národní byly FZÚ, FLÚ, 
OÚ, TC,  ÚEB, ÚT, ale také Společnost medicínského práva, o. s., Medicon Services, s. r. o., 
Národní institut pro další vzdělávání, Národní muzeum, AMAVET, MV Consult, Arcadis, ABB, 
s. r. o., Grantová agentura ČR, DLA Piper a mnohé další.  
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V. Hodnocení jiné činnosti 

Knihkupectví Academia 
SSČ zajišťovalo prodej nejen vlastních publikací z nakladatelství Academia, ale také dalších 
nakladatelů a doplňkového sortimentu prostřednictvím vlastních prodejen v Praze (Václavské 
náměstí, Národní třída, Florenc a Hybernská), Brně a Kulturně-literárního centra v Ostravě.  
 
V roce 2015 se uskutečnil redesign elektronického obchodu http://www.academiaknihy.cz/, 
který přitáhl více zákazníků, vyvolal kladné ohlasy a také vyšší tržby ve srovnání s rokem 2014 
a 2015. Kromě kamenných knihkupectví zajišťoval prodej publikací elektronický obchod 
http://eknihy.academia.cz/, jenž nabízí i možnost osobního odběru v jakékoli prodejně včetně 
mimopražských. 
 
Knihkupectví i nadále pravidelně zajišťovala prodej na akcích pořádaných jednotlivými 
pracovišti AV ČR i SSČ. V roce 2015 se knihy prodávaly například při přednáškách Science 
Café v Brně, na akci Zoologické dny v Brně, v rámci TVT AV ČR nebo Školy českého jazyka 
a literatury. Pracovníci knihkupectví se během roku zúčastnili akcí pořádaných k podpoře vědy 
a vzdělávání, a to jak studentů škol, tak i pedagogických pracovníků. K vybraným tématům 
prodávali odpovídající publikace, aby tak aktuálně doplnili přednášená témat, navíc je 
poskytovali se slevou.   
 
V roce 2015 pokračovala dlouhodobá propagační akce Měsíc s pracovištěm, během níž měla 
pracoviště AV ČR k dispozici zdarma měsíční pronájem výkladu v knihkupectví na Václavském 
náměstí k prezentaci výsledků své práce a činnosti. Kromě toho měli zaměstnanci pracoviště 
v této době slevu na sortiment prodejny a možnost uspořádat v kavárně propagační nebo 
společenskou akci.  V roce 2015 nabídku využily MÚA, EÚ a KNAV. 
 
Během roku 2015 obsloužily prodejny více než 100 000 platících zákazníků a spolupracovaly 
s téměř 4000 dodavateli, mezi něž patří i většina pracovišť AV ČR, která buďto publikace 
vydávají, nebo prostřednictvím DAN provádějí akvizice svých knihoven.   
                  
Vzhledem k vysokému nájmu, smluvně uzavřeném bývalým vedením DAN, byla prodejna 
v Brně v roce 2015 opět ve ztrátě. Při průběžných jednáních s majitelem objektu se posléze 
podařilo dohodnout výhodnější podmínky nájmu, a to i s možností výpovědi, která v předchozí 
smlouvě možná nebyla. V srpnu 2015 a září 2015 se rekonstruovala fasáda domu; dřevěné 
portály byly odstraněny a nahrazeny travertinovým obkladem. 
 
Během roku pokračovala činnost Klubu Academia. U nově se registrujících členů pracovníci 
nakladatelství v případě zájmu evidovali kontakty a se zákazníky dále marketingově pracovali. 
Tato možnost byla při nákupu rovněž nabízena stávajícím členům Klubu. Zaměstnancům 
pracovišť AV ČR nabízel Klub Academia slevy na veškeré zboží. 

Správa majetku 
V roce 2015 SSČ zajišťovalo v rámci tzv. jiné činnosti správu objektů a pozemků. Ve Wiehlově 
domě kompletně obsadilo volné kancelářské prostory novými nájemci a aktualizovalo stávající 
nájemní smlouvy; prodlužovalo nájemní vztahy, zavádělo změny nájemníků a poplatků, vedlo 
veškeré vyúčtování v oblasti správy majetku. Provádělo komplexní správu vlastních objektů 
(Wiehlův dům ve Vodičkově ulici, Na Bulovce a v areálech Na Mazance, V Zámcích, v Hradci 
Králové a v Brně–Veveří). Současně zajišťovalo správu budov cizích subjektů (školy, bytové 
domy). V roce 2015 mj. také zabezpečilo výměnu stoupaček, regulaci topného systému 
a novou přípojku elektro pro objekt Kardiologie Na Bulovce. Dále byla provedena instalace 
dochlazování k jednotkám VZT ve Wiehlově domě, částečně zkolaudována ČOV v areálu 
V Zámcích v Praze 8 a zahájen zkušební provoz nově připojeného objektu SSČ. 
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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, v Praze 6 – Patočkova 1419/39, Rozvojová 246/4, 247/6 
a 252/3, Říčanova 737/41, v Praze 8 – areál Mazanka, U Libeňského pivovaru 1333/3, 
Větrušická 1808/1, v Praze 9 – Boletická 87 a v Praze 10 je členem SVJ Strančická. Dále SSČ 
vlastní tři ubytovací jednotky v ubytovně Vídeňská 1083 v Praze 4 – Krči, které jsou k dispozici 
zaměstnancům jednotlivých pracovišť AV ČR. 
 
Hlavním úkolem je zajišťování kvalitního bydlení pro zaměstnance AV ČR a příprava podkladů 
pro jednání Bytové komise AV ČR, která projednává přidělování startovacích nebo 
standardních bytů žadatelům z jednotlivých pracovišť AV ČR a schvaluje prodlužování 
stávajících nájemních smluv. 
 
Závazným předpisem pro přidělování těchto bytů a vybraných ubytovacích jednotek žadatelům 
z jednotlivých pracovišť AV ČR, který plně respektuje příslušná ustanovení NOZ a prováděcích 
předpisů, jež se týkají nájmu bytu a poskytování služeb v bydlení, je Interní předpis – Směrnice 
č. 4/2011 – „Pravidla pro přidělování bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek 
ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.“. 
 
V roce 2015 bylo Bytové komisi AV ČR předloženo celkem 40 žádostí o přidělení startovacích 
bytů a 65 žádostí o přidělení standardních bytů. V návaznosti na předložené žádosti bylo 
přiděleno celkem 15 startovacích bytů (pět garsoniér, jeden byt 2 + kk, dva byty 2 + 0, šest 
bytů 2 + 1 a jeden byt 3 + 1) a 27 standardních bytů (14 bytů 3 + 1, jeden byt 2 + 1, šest bytů 
1 + 1, dva byty 1 + 0 a čtyři garsoniéry). Bytová komise schválila 111 žádostí o prodloužení 
nájmu standardních a startovacích bytů. Se všemi žadateli, jejichž žádostem bylo vyhověno, 
byly uzavřeny nájemní smlouvy a dodatky o prodloužení nájmu bytů či doby ubytování. Z výše 
uvedeného vyplývá, že v roce 2015 bylo řešeno celkem 105 žádostí o přidělení standardních 
bytů a startovacích bytů. V průběhu roku 2015 i nadále pokračoval trend zvyšující se poptávky 
po volných bytech zaměstnanců jednotlivých pracovišť AV ČR.  
  
Na základě analýzy výše nájemného z druhé poloviny roku 2014 byla provedena úprava výše 
nájemného ve vybraných bytových objektech, a to k 1. 8. 2015, a byly uzavřeny příslušné 
dodatky nájemních smluv s nájemci.  
 
Proto, aby bylo pro zaměstnance jednotlivých pracovišť AV ČR, a nejen pro ně, zajištěno 
kvalitní bydlení na standardní úrovni, zabezpečuje SSČ správu a údržbu veškerého bytového 
fondu ve vlastnictví SSČ. 
 
Vedle pravidelného zajišťování dodávek služeb (energie, dodávky vody a TUV, odvoz odpadu, 
úklidové práce, servis výtahů, pravidelné opravy a revize) a vyúčtování těchto služeb 
nájemcům (bez reklamací nájemců) byly v roce 2015 realizovány následující stavební akce 
a údržba bytového fondu:  
 
 oprava lodžií bytových domů Mazanka, 
 10 celkových rekonstrukcí bytových jednotek (areál Mazanka), 
 dvě rekonstrukce sanitárních bytových jader (areál Mazanka), 
 výměna plynových kotlů na ohřev TUV startovacích bytů v Lysolajích, 
 výměna bytových vodoměrů bytových domů Mazanka a Patočkova, 
 výmalba společných prostor objektu Davídkova a U Libeňského pivovaru, 
 odstranění betonových zídek u objektu Davídkova. 

 
V průběhu roku 2015 pokračovala příprava výběrového řízení na uzavření nové Rámcové 
smlouvy na rekonstrukce bytů, která byla podepsána koncem roku. 
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
 
Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
 
Zámecký hotel nabízí své služby nejen klientům z akademické sféry, ale také široké veřejnosti. 
Hotelové a konferenční služby jsou poskytované na vysoké profesionální úrovni včetně široké 
nabídky doprovodných služeb, programů, volnočasových aktivit, a to jak pro skupiny, tak i pro 
jednotlivce. Hlavní prioritou a cílovou skupinou je oblast MICE a korporátní klientela, kterou 
velmi dobře doplňují zájemci o svatby a v neposlední řadě individuální hosté. 
 
Oblast Mělnicko – Kokořínsko je ideálním výchozím bodem pro různé výlety do okolí 
a významným českým vinařským regionem, jenž vybízí k degustaci vín, která je možné nabízet 
přímo v zámeckém vinném sklepě nebo v rámci dalších restauračních provozů. Nezbytnou 
součástí nabídky služeb jsou různé aktivity a doprovodné programy přímo v zámeckém areálu 
(ruské kuželky, kroket, pétanque, golfové mobilní odpaliště, trampolína, kola a koloběžky pro 
dospělé i děti). Novou službou je výuka jízdy na koni a projížďky na koních v doprovodu 
profesionálních instruktorů zámecké jízdárny. Nordic  walking a procházky v zámeckém parku 
i přilehlé oboře jsou oblíbenou aktivitou hostů, kteří hledají klidné místo pro relaxaci. 
V zámeckém parku je také travnaté volejbalové hřiště a venkovní ohniště. 
 
KCL nabízí stylové ubytování v zámeckých pokojích vybavených historickým nábytkem 
a v moderně vybavených pokojích v křídlech dependance. Důležitou součástí hotelového 
provozu je Zámecká restaurace (držitel ceny Restauratér roku 2014 a ocenění v kategorii 
Czech Specials) s terasou, Lobby Bar se zimní zahradou, Zámecká vinárna, vinný sklep 
a wellness. 
 
KCL se každoročně v lednu a v únoru účastní kulinářské přehlídky v regionech celé ČR – 
Grand Restaurant Festival tzv. Maurerova výběru.  V květnu 2015 se tým zámecké kuchyně 
pod vedením šéfkuchaře Romana Rendla účastnil již podruhé jedné z nejvýznamnějších 
gastronomických akcí roku – Prague Food Festival na Pražském hradě. V roce 2015 se 
Zámecké restauraci Chateau Liblice podařilo umístit v rámci Maurerova výběru „Grand 
Restaurant“ mezi Top 100 restauracemi ČR na velmi pěkném 67. místě. 
 
Zámek Liblice je v současné době jedním z nejvyhledávanějších míst pro pořádání svateb 
v okolí Prahy. 
 
K nejvýznamnějším firemním zákazníkům v „jiné činnosti“ patří společnosti ČSPÚ, Uniqa, 
Fuchs Oil, Mero, LOCO, ComAp, Civop a další. Zámek Liblice navštěvují i různé významné 
osobnosti z oblasti kultury a veřejného života (Karel Schwarzenberg, Alexander Vondra, 
Jaroslav Svěcený, Felix Slováček, Jan Čenský, Jitka Čvančarová a další). 
 
Služeb zámeckého hotelu využívají i cestovní kanceláře pro své zahraniční klienty a skupiny 
hostů, kteří rádi cestují po historických místech a významných kulturních památkách. Již 
několik let funguje spolupráce s britskou cestovní kanceláří Martin Randall Travel 
(prostřednictvím pražské kanceláře Prague Avenue), Triumph Travel, Scandi Tour atd. 
 
K hlavním cílům managementu KCL patří především soustavná snaha o poskytování služeb 
prvotřídní kvality. Spolupráce s místní samosprávou, s tamními podnikateli – dodavateli 
surovin do zámecké kuchyně (nákupy zeleniny nebo nákup zvěřiny z lokální honitby) umožňuje 
originální gastronomické nabídky. Jako důležitá je vnímána také společenská odpovědnost. 
Nedílnou součástí cílů je i udržování tradic při pořádání kulturně-společenských 
a gastronomických akcí, které pomáhají přilákat do Liblic klienty nejen z blízkého okolí, ale 
z celého regionu Kokořínska (Masopust, Valentýn, Zámecký bál, Dětský den, Velikonoce, 
Adventní koncerty a další). 
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Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
 
Kromě hlavního poslání směrem k AV ČR se ZHT orientuje také na komerční klientelu, 
zejména z korporátní sféry. ZHT v tomto ohledu těží z kapacity a variability konferenčních 
prostor i ubytování. Hotel tak může svým hostům nabídnout nejen příznivé ceny, ale také 
služby odpovídající vybavení a zároveň jedinečnosti v celém regionu.  Areál lze využívat nejen 
k rekreaci, ale i k outdoorovým aktivitám a teambuildingovým akcím. ZHT si oblíbili hosté všech 
generací. Především romantické páry, rodiny s dětmi, výletníci a cykloturisté, kteří zde 
vyhledávají klidný odpočinek, procházky parkem spojené s piknikem, relaxaci v zámeckém 
wellness a skvělou tradiční kuchyni. V zimních měsících je k dispozici několik km upravených 
běžeckých stop a tři nedaleké zimní areály. 
 
Pro hosty jsou k dispozici tři hotelové restaurace (Hodovní síň, Hotelová restaurace, 
Restaurace Renesance) s celkovou kapacitou 200 míst, mini wellness, fitness zóna, parkovací 
stání v areálu pro 120 vozů, Wi-Fi připojení v pokojích a ve veřejných prostorách zdarma, 
konferenční prostory celkem pro 450 osob, 640m2 konferenčních a výstavních ploch, 13 
salonků včetně Konferenčního sálu a zámecké nádvoří 154 m2 se zámeckým parkem o 16 ha. 
 
Se stále se zvyšující obsazeností byly identifikovány nové příležitosti ke zlepšení. Podnikly se 
kroky směřující k vyšší profesionalizaci nabízených služeb, ke zvýšení důrazu na online 
marketing a posílení přítomnosti ve virtuálním prostoru. Nově byly zohledněny potřeby 
individuální klientely. Významně byla díky pobytovým balíčkům zvýšená návštěvnost 
hotelového wellness centra. Restaurace byla doplněna o novou nabídku vín a sezonní nabídku 
pokrmů. V srpnu a v prosinci se na nádvoří a v reprezentativních interiérech zámku uskutečnil 
koncert vážné hudby. 
 
Z pohledu vývoje trhu splnil rok 2015 očekávání. V meziročním srovnání je patrný pozitivní 
vývoj hlavních provozních ukazatelů. Podařilo se v porovnání s rokem 2014 dosáhnout vyšší 
průměrné obsazenosti a současně i vyšší průměrné ceny na pokoj. Oživení poptávky bylo 
patrné zejména u turistické klientely, která přispěla k obsazenosti hotelů. 
 
ZHT a jeho představitelé nadále pokračovali v posilování vazeb s představiteli Města Třešť. 
Na konci prosince se hotel stal součástí Betlémské cesty, projektu s mezinárodním dosahem. 
Během roku hotel podporoval několik akcí pořádaných městem – Dětský den, Dřevořezání, 
Ples Města Třešť apod. 
 
Nedílnou součástí je i udržování tradic při pořádání různých sezonních kulturně-společenských 
a gastronomických akcí, které pomáhají přilákat na zámek hosty z Třešti a okolí (Betlémská 
cesta, Vepřové hody, Velikonoce, Jazzový koncert, Sportovní dny, koncerty vážné hudby, 
výstavy obrazů, Svatomartinské hody, Silvestr a další). 
 
Vila Lanna (VL) 
 
Volná kapacita byla v rámci „jiné činnosti“ nabízena významným společnostem a veřejnosti. 
Například zástupci Svazu průmyslu a dopravy se ve VL každý měsíc setkávali s představiteli 
vlády a významnými osobnostmi podnikatelské sféry. Již tradičně zde byla uspořádána 
mezinárodní konference IBRG meeting. Tradicí se stal i pravidelný Salon společnosti 
Societates Honorabilis Vespertina Pragensis s účastí zástupců AV ČR.  
 
Ohledně stavebních prací byla připravena kompletní projektová dokumentace k odvlhčení 
suterénu pod Pavilonem B. V roce 2017 se předpokládá výstavba nových konferenčních 
prostor. VL tak získá další sály pro možnost realizace paralelních konferencí. Probíhá jednání 
o revitalizaci zahrady – náhradě starých, život ohrožujících stromů novými. 
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VI. Strategie AV21 
V roce 2015 AV ČR představila Strategii AV21, která sestává z 15 hlavních výzkumných 
programů. Motto „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ vyjadřuje zájem AV ČR profilovat se 
do budoucna výrazněji jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum zaměřený na 
problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Výzkumné programy jsou od počátku 
otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální 
správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. SSČ samo realizuje od 
konce roku 2015 mimořádný výzkumný program „Infrastrukturní podpora vědy“, jenž je 
rozdělen do tří hlavních směrů.  
 
První směr programu obsahuje záměr vytvořit vůči veřejnosti, odborné a průmyslové sféře 
povědomí, že AV ČR věnuje v návaznosti na Strategii AV21 systematickou a koncepční 
pozornost transferu technologií, a zároveň u vědeckých pracovníků AV ČR posilovat pozitivní 
vztah k transferu technologií. Dále koordinovat činnosti v oblasti transferu technologií 
a zajišťovat podmínky ke vzájemnému sdílení informací a ke spolupráci mezi koordinátory 
transferu technologií a koordinátory Strategie AV21 na pracovištích. Vytvářet a aktualizovat 
přehled o práci vědeckých skupin na jednotlivých pracovištích AV ČR vzhledem k potenciálu 
komerčního a aplikačního využití. Formulovat právní názory na zásadní otázky související se 
smluvním výzkumem a ochranou duševního vlastnictví, poskytovat podporu pracovištím AV 
ČR ohledně agendy průmyslově právní ochrany a pří nastavení vnitřních systémů pro transfer 
technologií, zajišťovat workshopy, školení a monitoring právních předpisů v uvedených 
oblastech. Zajišťovat podporu pro technologický scouting vně AV ČR a aktivně vyhledávat 
a sjednávat různé formy transferu technologií. K 1. říjnu 2015 tak byl v organizační struktuře 
SSČ zřízen útvar Centrum transferu technologií AV ČR, který začal a bude naplňovat cíle 
a úkoly v rámci transferu technologií. 
 
V souladu s druhým směrem „Infrastrukturní podpory vědy“ byla v nakladatelství Academia 
založena nová edice Strategie AV21, která představuje novou strategii AV ČR, jejímž 
základem je soubor koordinovaných výzkumných programů využívajících mezioborových 
a meziinstitucionálních synergií s cílem identifikovat problémy a výzvy dnešní doby 
a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť AV ČR tak, aby bylo co nejlépe dosaženo jejich řešení. 
Edice čtenáře seznamuje s výstupy výzkumů pracovišť AV ČR a spolupracujících partnerů. 
Brožury i publikace jsou neprodejné, slouží pouze k prezentaci. V roce 2015 nakladatelství 
Academia již vydalo první tři brožury. V roce 2016 se předpokládá vydání dalších asi 10 brožur 
a tří monografií dle rukopisů dodaných pracovišti AV ČR.  
 
Třetí směr se orientuje na podporu výroby audiovizuálních dokumentů a propagačních 
videospotů ke Strategii AV21. Videoklipy vznikají v úzké spolupráci s koordinátory jednotlivých 
programů AV21 a podle postupu prací v příslušných programech pokryjí všechna vědní 
témata. Společně s již vytvořenou kolekcí prezentačních roll-upů AV21 a edicí Strategie AV21 
budou sloužit k jednoduché, přehledné a atraktivní prezentaci odborné i laické veřejnosti. 
Vyrobené klipy budou pro tento účel volně k dispozici všem pracovištím AV ČR. V roce 2015 
SSČ vyrobilo osm videospotů v českém jazyce a šest v anglické verzi. 
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VII. Hodnocení infrastrukturních pracovišť AV ČR 
V roce 2015 se v AV ČR uskutečnilo hodnocení pracovišť za léta 2010–2014, jehož součástí 
bylo i hodnocení infrastrukturních pracovišť AV ČR; v druhé polovině roku se proto SSČ 
věnovalo přípravě podkladů za období 2010–2014 pro hodnoticí komisi. Na základě 
„Metodického pokynu pro zpracování podkladových materiálů pracovišti AV ČR v rámci 
hodnocení odborné činnosti infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2010–2014“ 
schváleným Akademickou radou AV ČR SSČ předložilo v listopadu obsáhlé podklady. Na 
začátku roku 2016 vedení pracoviště na setkání s hodnoticí komisí prezentovalo výsledky 
hodnoceného období a zodpovídalo další dotazy. Celkový výsledek hodnocení obdrželo 
pracoviště v únoru 2016.  Komise konstatovala, že činnost pracoviště byla ve všech ohledech 
hodnocena velmi pozitivně. SSČ výsledek hodnocení přijalo bez připomínek a chápe jej jako 
závazek k dalšímu rozšiřování a zlepšování veškeré činnosti pro ostatní pracoviště AV ČR i její 
orgány.  

VIII. Informace o interních auditech a úředních kontrolách 
V roce 2015 bylo realizováno celkem sedm interních auditů.  Všechna šetření se týkala 
plánovaných akcí pro uvedený rok. Interní auditor rovněž průběžně poskytoval odborné 
konzultace zaměstnancům na různém organizačním stupni řízení. Výsledky z ukončených 
interních auditů jsou v písemné podobě zahrnuty v závěrečných zprávách.  Zprávy (v případě 
potřeby) obsahují rovněž návrhy doporučení k nápravě zjištěného stavu. Níže je uvedena 
základní charakteristika jednotlivých plánovaných a zároveň realizovaných interních auditů 
v roce 2015. 
 
 
Provoz docházkového systému 
Auditovaný organizační útvar:  PÚ, DKHZ, DSMS 
Termín konání interního auditu:  21. 1. – 28. 2. 2015  
 
Účel auditu: 
Účelem tohoto periodického interního auditu bylo zejména zhodnocení vývoje provozních 
nákladů systému ANeT ve vztahu k jeho účelovosti a spolehlivosti. Dále bylo hodnoceno 
dodržování příslušných interních norem a zákoníku práce v praxi. Součástí interního auditu 
bylo zhodnocení stavu aktualizace interních předpisů v této oblasti. 
 
Efektivita užívání referentských vozidel 
Auditovaný organizační útvar:  DSMS 
Termín konání interního auditu: 5. 3. – 10. 4. 2015 
 
Účel auditu: 
Prověření efektivity užívání referentských vozidel v organizaci (četnost provozování 
a obsazenost vozidel během jednotlivých jízd). Dále šlo o ověření funkčnosti a využívání 
rezervačního systému vozidel.   
 
Zadávání veřejných zakázek 
Auditovaný organizační útvar:  organizace jako celek 
Termín konání interního auditu:  20. 4. – 31. 5. 2015 
 
Účel auditu: 
Účelem interního auditu bylo ověření postupů při zadávání veřejných zakázek, zejména 
s ohledem na dodržování povinností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dále 
se auditní šetření zaměřilo na aplikaci prováděcích a interních předpisů k zákonu v praxi. 
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Účelnost a hospodárnost tiskového řešení 
Auditovaný organizační útvar:  DIT 
Termín konání interního auditu:  10. 6. – 31. 7. 2015  
 
Účel auditu: 
Účelem interního auditu bylo zejména ověřit, jaké jsou praktické dopady implementace 
aktuálního tiskového řešení v organizaci. Důraz byl kladen na efekty technologické 
a ekonomické.   
 
Uzavírání smluv o dílo na redakční práce a recenzi 
Auditovaný organizační útvar:  DAN 
Termín konání interního auditu:  5. 8. – 20. 9. 2015  
 
Účel auditu: 
Účelem interního auditu bylo zejména ověřit systém uzavírání a evidence smluv o dílo na 
redakční práce a smluv o recenzi v DAN. Zároveň byly ověřovány dopady těchto činností na 
další související oblasti (např. veřejné zakázky, způsob zdaňování odměn dodavatelů těchto 
služeb apod.).   
 
Ochrana osobních údajů v organizaci 
Auditovaný organizační útvar:  organizace jako celek 
Termín konání interního auditu:  25. 9. – 31. 10. 2015 
 
Účel auditu: 
Účelem interního auditu bylo zejména ověřit, jak je nakládáno s osobními a citlivými údaji, jež 
jsou v SSČ shromažďovány. Součástí interního auditu byla identifikace těchto údajů a plnění 
registrační povinnosti dle zákona o ochraně osobních údajů. 
 
Financování běžných oprav a údržby 
Auditovaný organizační útvar:  DKHZ 
Termín konání interního auditu:  5. 11. – 20. 12. 2015 
 
Účel auditu: 
Účelem interního auditu bylo ověřit naplňování nově zavedeného systému běžných oprav 
a údržby nemovitostí a movitých věcí. Důraz byl kladen na prověření účelu a způsobu čerpání 
přidělených finančních prostředků z dotačního zdroje (DRM). 
 
Kontrola Magistrátu hl. m. Prahy – Akademická centra předškolních dětí  
V průběhu roku 2015 Magistrát hl. města Prahy (MHMP) uskutečnil kontrolu projektu 
Akademické předškolní centrum (APC), které zahrnuje dvě třídy: Mazánek a Lvíček. Při 
kontrole bylo konstatováno, že parametry projektu byly dodrženy, obě třídy zařízení APC dobře 
fungují a zpětná vazba od rodičů je velmi pozitivní. V závěrečné zprávě z kontroly však MHMP 
neuznal některé rodiče, zaměstnance pracovišť AV ČR, jako součást cílové podpořené 
skupiny. 
 
Kontroly ČSSZ a zdravotních pojišťoven (VZP, OZP a dalších) se konají průběžně; v roce 2015 
se uskutečnily bez zásadních výhrad. Komplexní kontrola pojišťovnou VZP nebyla v roce 2015 
dokončena a přesáhla do roku 2016.  
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IX. Ekonomické informace ovlivňující hospodaření SSČ 
a předpokládaný vývoj pracoviště 
V roce 2015 pokračovalo SSČ v plnění Programu výzkumné a odborné činnosti na léta 2012–
2017. Kontinuita financování SSČ je zajištěna v souladu s metodikou financování veřejných 
výzkumných institucí zřízených AV ČR na základě výsledků interního hodnocení pracoviště 
v rámci AV ČR. AV ČR v průběhu roku částečně změnila zřizovací listinu SSČ tak, aby byly 
podporovány nové směry činností pro akademická pracoviště. AV ČR realizovala a na podzim 
roku 2015 zhodnotila infrastrukturní činnost SSČ za léta 2010–2014 s pozitivním výsledkem, 
který by neměl zásadním způsobem ovlivnit hospodaření SSČ v příštích letech.  

X. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
 
SSČ se zavázalo k ochraně a tvorbě životního prostředí v budovách a na pozemcích ve svém 
vlastnictví a k vytváření takových pracovních podmínek, které zajistí zdraví a bezpečnost jeho 
zaměstnanců v pracovním procesu. SSČ přijalo odpovědnost za dopady své činnosti na životní 
prostředí. Také v roce 2015 vedení pracoviště společně se zaměstnanci deklarovalo snahu 
plnit následující cíle: 
 
 dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí, zachování přírodních 

zdrojů a k zajištění čistějšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny 
zaměstnance; 

 rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na dopady na životní 
prostředí; 

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

 
Odpadové hospodářství 
Nakládání s odpady je v SSČ založeno na principu třídění odpadů v místě vzniku a původci je 
shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, např. 
sklo, papír, plast, kov, se dále předávají odborným firmám k následnému využití jako druhotné 
suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit z odpadu ty složky, které by svými 
nebezpečnými vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat s nimi 
v režimu nebezpečného odpadu. Současně jsou zřízena sběrná místa domácího 
nebezpečného elektroodpadu (baterie a drobné elektrospotřebiče), jejž 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 zaujímá v podobě travnatých 
ploch a parku obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, zahrada kolem vily 
Lanna, objektu Sedlec, objektu Marna atd., dále pruhy půdy podél veřejných komunikací, 
okrasné záhony apod. Současně s rozvojem svých území se SSČ snaží zušlechťovat zeleň, 
a proto se v souladu s bezpečnostními požadavky vysazují na vhodných plochách okrasné 
rostliny a stromy. 
 
Odpadní vody 
Kanalizační sítě v budovách SSČ jsou převážně zakončeny do veřejné stokové sítě; není-li 
veřejná stoková síť k dispozici, je kanalizace zakončena čistírnami odpadních vod. Splaškové 
vody se čistí v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpají přes mikrosíťový 
bubnový filtr do recipientu. 
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XI. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 
S cílem zajistit optimální využití lidského potenciálu, zabezpečit efektivnost pracovního výkonu 
a diverzifikovat zdroje dynamickým přístupem v oblasti pracovněprávních vztahů, organizace 
a řízení byla v roce 2015 zavedena do praxe nová verze interních předpisů: Organizační řád, 
Pracovní řád a Příkaz ředitele (dále jen PŘ) Struktura pracovních pozic. Na základě výstupů 
z auditu docházky byly aktualizovány další vnitřní předpisy, konkrétně: PŘ Elektronická 
evidence docházky a zabezpečení dat v docházkovém systému ANeT a PŘ Pracovní doba. 
Na konci roku se rovněž připravovala aktualizovaná verze Mzdového řádu s počátkem 
účinnosti od 1. 1. 2016. Nový Organizační a Mzdový řád i PŘ Struktura pracovních pozic 
odpovídají změnám v organizační struktuře SSČ. Nové podněty se každoročně zapracovávají 
také do aktualizované verze Kolektivní smlouvy. 
 
 Vzdělávání zaměstnanců SSČ  navazuje na systém hodnocení zaměstnanců a na jejich 
aktuální potřeby vzdělávání. Každoročně se na základě hodnocení vytváří Plán vzdělávání 
zaměstnanců SSČ, který se následně v průběhu roku realizuje.  V roce 2015 se rozšířilo 
portfolio vzdělávacích aktivit tak, že zaměstnanci mohou využít nabídek nejen externích 
odborných kurzů či seminářů na rozšíření kvalifikace, ale zároveň jsou organizovány cykly 
seminářů šitých na míru podle potřeb zaměstnanců přímo u zaměstnavatele. Některé odborné 
vzdělávací aktivity byly uskutečněny vlastními silami v rámci Učící se organizace. V průběhu 
roku 2015 byla navíc připravena celá řada workshopů a setkání diskusních skupin, které 
sloužily k předávání relevantních informací mezi zaměstnanci, zlepšení spolupráce a hledání 
nových řešení v tematických oblastech, jež se SSČ týkají (např. veřejné zakázky apod.). 
Ohledně jazykové přípravy mohli zaměstnanci navštěvovat kurzy výuky cizího jazyka v ÚJČ 
a vybraní pracovníci měli možnost využít individuální formy výuky.  
 
Vedení SSČ se průběžně zabývá využitím moderních trendů a snaží se o zlepšení pracovních 
podmínek zaměstnanců, aby mohli poskytovat optimální výkony.  Prakticky se využívá pružná 
pracovní doba (s kombinací základního a volitelného intervalu pracovní doby), možnost práce 
z domova, zavádí úprava pracovních úvazků pro matky s dětmi a zaměstnanci mají možnost 
umístit děti do předškolního zařízení spravovaného SSČ. 
 
V roce 2015 byl zdokonalován projekt SSČ jako Učící se organizace a zároveň byl rozšířen 
adaptační proces nových zaměstnanců, který zajišťovali vlastní zaměstnanci SSČ právě v jeho 
rámci. Byla připravena zcela nová koncepce výběru zaměstnanců, změna systému jejich 
hodnocení a začaly se používat metody personálního controllingu za účelem měření 
efektivnosti výkonu ve vztahu k osobním nákladům. 
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Přehled titulů vydaných v roce 2015 
 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou Ediční rady AV ČR. 
 
Fyzika, klimatologie, astronomie, chemie 
 
Clegg B.: Gravitace. 252 s. ISBN 978-80-200-2374-2. 
Dvořák R.: Jak létají. 184 s. (ve spolupráci s ÚT AV ČR.) ISBN 978-80-200-2430-5.* 
Hazen M. R.: Příběh Země. 300 s. ISBN 978-80-200-2401-5. 
Klokočník J.: Čínské pyramidy. 112 s. (ve spolupráci s ASÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2494-
7.* 
Šolcová I., Stuchlíková I., Guščin V.: MARS-500. 360 s. (ve spolupráci s PSÚ AV ČR.) ISBN 
978-80-200-2437-4. 
 
Informatika, matematika, technika, architektura 
 
Kuča K.: Dřevěné a polodřevěné kostely a zvonice České republiky. 684 s. ISBN 978-80-200-
2444-2.* 
Kuča K.: Zděné zvonice České republiky. 456 s. ISBN 978-80-200-2445-9.* 
Zarecorová K. E.: Utváření socialistické modernity. 420 s. ISBN 978-80-200-2308-7. 
 
Biologie, medicína, ekologie, geologie 
 
Flegr J.: Evoluční tání aneb O původu rodů. 404 s. ISBN 978-80-200-2481-7. 
Kejnovský E.: Tajemství genů. 112 s. (ve spolupráci s BFÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2478-
7. 
Kočárek P.: Rovnokřídlí České republiky. 288 s. ISBN 978-80-200-2173-1.*  
1. dotisk 
Klusoň P.: Jedová stopa. 264 s. (ve spolupráci s ÚCHP AV ČR.) ISBN 978-80-200-2438-1.* 
Kůrka A., Řezáč M., Macek R., Dolanský J.: Pavouci ČR. 624 s. (ve spolupráci s BC AV ČR.) 
ISBN 978-80-200-2384-1.* 
Macek J., Traxler L., Beneš J., Laštůvka Z.: Motýli a housenky střední Evropy IV. Denní motýli. 
540 s. (ve spolupráci s BC AV ČR.) ISBN 978-80-200-2429-9.* 
Melka K., Šťastný M.: Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů. 916 s. (ve 
spolupráci s GLÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-2369-8.* 
Nedvěd O.: Brouci čeledi slunéčkovití. 384 s. ISBN 978-80-200-2495-4.* 
Lhotský J.: Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů. (za podpory GA ČR.) 208 
s. ISBN 978-80-200-2480-0. 
Maštera J., Zavadil V., Dvořák J.: Vajíčka a larvy obojživelníků ČR. 180 s. ISBN 978-80-200-
2399-5.* 
Mikuláš R., Šturma J. A.: Divoká příroda Prahy. 212 s. (ve spolupráci s GLÚ AV ČR.) ISBN 
978-80-200-2396-4.* 
Moravec J. a kol.: Plazi ČR. 532 s. (ve spolupráci s BC AV ČR, ÚBO AV ČR, PřF UK, PřF MU.) 
ISBN 978-80-200-2416-9.* 
Socha R.: Holubinky. 520 s. (ve spolupráci s BC AV ČR.) ISBN 978-80-200-1993-6.* 1. dotisk 
Toman J.: Pohlavní rozmnožování optikou evoluce. 416 s. ISBN 978-80-200-2306-3.* 
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 
 
Kunštát D.: 25 let české demokracie očima veřejnosti. 320 s. (ve spolupráci se SOÚ AV ČR 
a za podpory GA ČR.) ISBN 978-80-200-2465-7. 
Merhautová M.: Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve v. v. i. 188 s. ISBN 978-80-
200-2540-1. 
Moyová D.: Kterak Západ zbloudil. 236 s. ISBN 978-80-200-2500-5. 
Nováková Eckert P.: Veřejné zakázky v prostředí v. v. i. 228 s. ISBN 978-80-200-2484-8. 
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Pažout J.: Dokumenty VONS. 412 s. ISBN 978-80-200-2388-9.* 
Pithart P.: Po Devětaosmdesátém. 450 s. ISBN 978-80-200-2504-3.  
Porubiaková V.: Pracovní právo praktické. 288 s. ISBN 978-80-200-2543-2. 
 
Filozofie, sociologie, religionistika, psychologie 
 
Adorno T.: Žargon autenticity. K německé ideologii. 168 s. (s podporou Goethe Institutu.) ISBN 
978-80-200-2511-1. 
Bauman Z.: Tohle není deník. 204 s. ISBN 978-80-200-2390-2. 
Barša P.: Cesty k emancipaci. 272 s. ISBN 978-80-200-2466-4. 
Boušek D.: Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku.  
276 s. (ve spolupráci s FF UK.) ISBN 978-80-200-2443-5. 
Gasteiger N.: Konzument. 236 s. ISBN 978-80-200-2365-0. 
Liščák V.: Františkánské misie v Číně (13.–18. století). (ve spolupráci s OÚ AV ČR.) 478 s. 
ISBN 978-80-200-2463-3.* 
Machula T.: Boží Trojice, víra, rozum a věda. 256 s. (ve spolupráci s JU.) ISBN 978-80-200-
2470-1. 
Mendel M.: Arabské jaro. 352 s. ISBN 978-80-200-2474-9.* 
Ostřanský B.: Smrt, hroby a záhrobí v islámu. 308 s. (ve spolupráci s OÚ AV ČR a za podpory 
GA ČR.) ISBN 978-80-200-2305-6. 
Plháková A.: Učebnice obecné psychologie. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.  
6. dotisk. 
Prosecký J.: Když království sestoupilo z nebes. 360 s. (ve spolupráci s OÚ AV ČR.) ISBN 
978-80-200-2471-8.* 
Russell B.: Mystika a logika a jiné eseje. 160 s. ISBN 978-80-200-2356-8.* 
Ťupek P.: Salafitský islám. 161 s. (ve spolupráci s OÚ AV ČR a za podpory GA ČR a FF UK.) 
ISBN 978-80-200-2487-9. 
Yerushalmi Y. H.: Freudův Mojžíš. 236 s. ISBN 978-80-200-2501-2.* 
Zimbardo P.: Luciferův efekt. 628 s., ISBN 978-80-200-2346-9. 1. dotisk 
 
Historie, archeologie 
 
Bárta M., Kovář M.: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. 816 s. (ve spolupráci 
s Českým egyptologickým ústavem UK.) ISBN 978-80-200-2036-9, 6. dotisk 
Beranová M.: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, 3., rozš. a upravené vyd. 556 s. ISBN 
978-80-200-2498-5. 
Bolton J.: Světy disentu. 480 s. ISBN 978-80-200-2462-6. 
Clarková K.: Sovětský román. 412 s. ISBN 978-80-200-2403-9. 
Filípek Š.: Karel Horký – rytíř ulice. 960 s. ISBN 978-80-200-2425-1.* 
Hahnová E.: Od Palackého k Benešovi. 724 s. (s podporou Česko-německého fondu 
budoucnosti.) ISBN 978-80-200-2389-6.  
Hahnová E.: Od Palackého k Benešovi. 724 s. ISBN 978-80-200-2389-6.  
1. dotisk 
Hahnová E.: Dlouhé stíny předsudků. 488 s. (s podporou Česko-německého fondu 
budoucnosti.) ISBN 978-80-200-2479-4. 
Hojda Z., Prahl R., Ottlová M.: Útisk – charita – vyloučení. 392 s. (ve spolupráci s FF UK, ÚČL 
AV ČR, MÚA AV ČR, HÚ AV ČR, ÚDU AV ČR.) ISBN 978-80-200-2460-2.* 
Chrást J.: O starých mapách českých zemí. 208 s. ISBN 978-80-200-2441-1. 
Jardim T.: Mauthausenský proces. 280 s. (s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.) 
ISBN 978-80-200-2336-0. 
Jiránek T.: Šéf štábu obrany národa. Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka. 420 
s. ISBN 978-80-200-2354-4. 
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Kasper T., Pánková M.: Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. 320 s. (ve spolupráci 
s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.) ISBN 978-80-200-2473-
2.  
Kmoch P.: Provinění proti národní cti. 660 s. ISBN 978-80-200-2475-6.* 
Koubská L.: Volnomyšlenkář. 128 s. ISBN 978-80-200-2440-4. 
Kuna M. a kol.: Archeologický atlas ČR, 2. vydání. 517 s. (ve spolupráci s ARÚ AV ČR.) ISBN 
978-80-200-2526-5.* 
Mádlová V., Tomeš J.: Slavní i zapomenutí. 168 s. (ve spolupráci s MÚA AV ČR.) ISBN 987-
80-200-2532-6. 
Makariusová M.: Biografický slovník českých zemí 18 (Fo-Fr). (ve spolupráci s HÚ AV ČR.) 
204 s., ISBN 978-80-200-2517-3. 
Namont J. P.: Československá Kolonie: historie české a slovenské imigrace ve Francii. 564 s. 
(za podpory Centre national du livre.) ISBN 978-80-200-2391-9. 
Padevět J.: Krvavé finále. 684 s. (s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.) ISBN 
978-80-200-2464-0. 
Padevět J.: Průvodce protektorátní Prahou. ISBN 978-80-200-2256-1. 5. dotisk 
Pánková M., Kasper T., Kasperová D.: Meziválečná školská reforma v Československu. 328 
s. (ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.) ISBN 
978-80-200-2496-1. 
Stehlík M.: Slovensko. 196 s. ISBN 978-80-200-2405-3. 
Stloukal M., Nekvasil J.: Věčné tajemství Býčí skály. 196 s. ISBN 978-80-200-2415-2. 
Šindelářová L.: Einsatzgruppe H. 448 s. (ve spolupráci s Múzeem Slovenského národného 
povstania.) ISBN 978-80-200-2427-5. 
Šmejkalová M.: Praporu věren i ve ztraceném boji. 652 s. (za podpory GA ČR.) ISBN 978-80-
200-2439-8. 
Šustrová R., Hédlová L.: Česká paměť. 460 s. (ve spolupráci s Památníkem Lidice.) ISBN 978-
80-200-2411-4.  
Tinková D.: Zrození občana. 484 s. ISBN 978-80-200-2423-7.* 
Tomek P.: Československá redakce Radio Free Europe. 424 s. ISBN 978-80-200-2490-9.* 
Trávníček J., Šimeček Z.: Knihy kupovati..., 500 s., ISBN 978-80-200-2404-6* 1. dotisk 
Vavroušková S., Bečka J.: Subháščandra Bose. 236 s. (ve spolupráci s OÚ AV ČR.) ISBN 
978-80-200-2457-2.* 
 
Hudba, divadlo, film 
 
Janáčková J.: Gabriela Preissová. Realismus v intermediálních transformacích. 476 s. (Vyšlo 
ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) ISBN 978-80-200-2419-0.* 
Jedličková B.: Ženy na rozcestí. 320 s. (Vyšlo ve spolupráci s HÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-
2459-6.  
Mann T.: Doktor Faustus. 688 s. ISBN 978-80-200-2436-7. 
 
Jazykověda a literární věda 
 
Cravan A.: Dílo. Básně, články, dopisy. 308 s. ISBN 978-80-200-2497-8. 
Czaplińska J.: Přidaná hodnota exilu. 192 s. (ve spolupráci s JU a Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.) ISBN 978-80-200-2483-1. 
Dobiáš D.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). 936 s. (ve 
spolupráci s ÚČL AV ČR a za podpory MK ČR.) ISBN 978-80-200-2421-3.* 
Hilský M.: Shakespeare a jeviště svět – 2. vydání. 864 s. ISBN 978-80-200-2282-0.* 
Kol. autorů: Pravidla českého pravopisu – brožovaná. 392 s., ISBN 978-80-200-1327-9. 9. 
dotisk 
Leonardi C.: Středověká latinská literatura. 504 s. (za podpory Italského institutu.) ISBN 978-
80-200-2387-2. 
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Linka J.: Studia Hageciana I. Na okraj Kroniky české. 256 s. (ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 
ISBN 978-80-200-2432-9. 
Lohrová H.: Decision-making in Meetings Discourse: Applied Linguistic Research. 224 s. (za 
podpory MŠMT.) ISBN 978-80-200-2519-7. 
Macura V.: Znamení zrodu. 666 s. (ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) ISBN 978-80-200-2506-7.* 
Müller R., Šebek J.: Texty v oběhu. 724 s. (za podpory GA UK a ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 
ISBN 978-80-200-2447-3. 
Piorecká K., Piorecký K.: Praha avantgardní. (ve spolupráci s ÚČL AV ČR). 568 s., ISBN 978-
80-200-2442-8.* 1. dotisk 
Ryanová M. L.: Narativ jako virtuální realita. 464 s. ISBN 978-80-200-2507-4.* 
Spinoza B.: Kompendium gramatiky hebrejského jazyka. 196 s. ISBN 978-80-200-2409-1.* 
Veleslavína Daniel Adam z: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. 
(ve spolupráci s ÚJČ a ÚSD AV ČR.) 368 s. ISBN 978-80-200-2406-0.* 
Voleková K.: Česká lexikografie 15. století. 430 s. (ve spolupráci s ÚJČ AV ČR a za podpory 
MŠMT a GA ČR.) ISBN 978-80-200-2486-2. 
Wögerbauer M. V obecném zájmu. 1661 s. (ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) ISBN 978-80-200-
2491-6.* 
 
Umění 
 
Bor V.: Život s uměním. 392 s. ISBN 978-80-200-2524-1. 
Šormová E.: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti. (ve spolupráci s Divadelním 
ústavem.) 1296 s. ISBN 978-80-200-2467-1.* 
 
Věda a společnost, publicistika 
 
Bobůrková E.: Věda nepadá daleko od stromu. 252 s. ISBN 978-80-200-2418-3. 
Burrusová V.: Sexuální životy svatých. Erotika ve středověké hagiografii. 202 s. ISBN 978-80-
200-2493-0. 
Dawkins R.: Magie reality. 272 s. ISBN 978-80-200-2527-2. 
Hroníková L., Schierová Z.: Pygmejové. 220 s. (za podpory MŠMT a FHS UK.) ISBN 978-80-
200-2514-2.  
Hřebíčková M., Graf S.: Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední 
Evropě. 352 s. (ve spolupráci s PSÚ AV ČR a za podpory GA ČR.) ISBN 978-80-200-2489-3. 
Jirsa J.: Idea univerzity. 188 s. ISBN 978-80-200-2375-9. 
Kol. autorů: Kapitoly z geologie duše. 316 s. (ve spolupráci s GLÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-
2522-7. 
Komárek S.: Tělo, duše a jejich spasení. 208 s. ISBN 978-80-200-2371-1. 
Komárek S.: Živočichopis doby aneb Komárkova abeceda. 204 s. ISBN 978-80-200-2431-2. 
Komárek S.: Evropa na rozcestí. 400 s. ISBN 978-80-200-2510-4. 
Liessmann K. P.: Hodina duchů. 136 s. ISBN 978-80-200-2530-2. 
Nozick R.: Anarchie, stát a utopie. 380 s. ISBN 978-80-200-2509-8. 
Sarrazin T.: Teror ctnosti. 336 s. ISBN 978-80-200-2468-8. 
Vybíral J.: Leopold Bauer. 588 s. (v koedici s VŠUP a za podpory GA ČR.) ISBN 978-80-200-
2417-6. 
 
Krásná literatura 
 
Alighieri D.: Božská komedie, 640 s., ISBN 978-80-200-1762-8. 2. dotisk 
Deml J.: Moji přátelé a smrt. 572 s. ISBN 978-80-200-2402-2.* 
Kraus I.: Klub šampionů. 176 s. ISBN 978-80-200-2499-2. 
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Věda kolem nás   
 
Jiří Prosecký: Bedřich Hrozný. 20 s., vydáno pro OÚ AV ČR  
Markéta Pravdová: Jazyková poradna. 20 s., vydáno pro ÚJČ AV ČR 
David Staněk: RNA – temná hmota v našich buňkách, 20 s., vydáno pro ÚMG AV ČR  
Radomír Vlček: Josef Macůrek, 20 s., vydáno pro HÚ AV ČR 
Karel Balík, Tomáš Suchý: Biokompozitní náhrady kostní tkáně. 20 s., vydáno pro ÚSMH AV 
ČR 
Jiří Hanika: Chemická technologie a lidské společenství. 20 s., vydáno pro ÚCHP AV ČR 
Miloslav Šimek, Daniela Procházková: Věda na jihu Čech, 20 s., vydáno pro BC AV ČR 
Jiří Padevět: Pochody a transporty smrti. 20 s. 
Kateřina Piorecká, Pavel Janáček: Literárněvědná bohemistika a ÚČL, 20 s., vydáno pro ÚČL 
AV ČR 
Kateřina Piorecká, Pavel Janáček: Czech Literary Studies and the Institute of Czech Literature, 
CAS, 20 s., vydáno pro ÚČL AV ČR 
Martin Steiner: Jan Amos Komenský, 20 s., vydáno pro FLÚ AV ČR 
Alena Fialová: Česká próza po roce 1989, 20 s., vydáno pro ÚČL AV ČR 
Petr Zacharov: Observatoř Milešovka, 20 s., vydáno pro ÚFA AV ČR 
Markéta Pravdová: Jak se mluví mezi živly, 20 s., vydáno pro ÚJČ AV ČR 
Hana Müllerová: Zvířata a paragrafy, 20 s., vydáno pro ÚSP AV ČR 
Jaroslav Pánek: Český historický ústav v Římě, 20 s., vydáno pro HÚ AV ČR 
Zbyněk Roček: Zdeněk V. Špinar, 20 s., vydáno pro GLÚ AV ČR 
Martin Bilej: Jaroslav Šterzl a Ctirad John, 20 s., vydáno pro MBÚ AV ČR 
Radek Mikuláš: Stromatolity, 20 s., vydáno pro GLÚ AV ČR 
Jiří Padevět: Topografie teroru, 20 s., vydáno pro SSČ AV ČR 
Kolektiv autorů: Nářečí dříve a nyní, 20 s. vydáno pro ÚJČ AV ČR 
Jaroslav Pánek: The Czech Historical Institute in Rome, 20 s., vydáno pro HÚ AV ČR 
Kolektiv autorů: Somatická embryogeneze jehličnanů, 20 s., vydáno pro ÚEB AV ČR 
 
Strategie AV21 
 
Miloslav Šimek, Jana Macková: Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze 
zemědělství – nutné zlo? Vydáno pro BC AV ČR 
David Černý: Eutanazie – ano či ne? Aktuální medicínské, filosofické a právní perspektivy? 
Vydáno pro ÚSP AV ČR 
Miroslav Šimek, Václav Pižl, Dana Elhottová: Živá půda. Vydáno pro BC AV ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

Přehled použitých zkratek 
 
ARÚB   Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
ARÚ   Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 
ASÚ   Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 
BFÚ   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
BC   Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
BTÚ   Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
BÚ   Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
CVGZ   Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
EÚ   Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
FLÚ   Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
FZÚ   Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
FGÚ   Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
GFÚ   Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
GLÚ   Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 
HÚ   Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
KAV   Kancelář AV ČR 
KNAV  Knihovna AV ČR, v. v. i. 
MÚA   Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
MÚ   Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 
MBÚ   Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
NHÚ   Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
OÚ   Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 
PSÚ   Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 
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. 
ÚŽFG   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
 
ACPD  Akademické centrum předškolních dětí 
ADSN  Akademická dětská skupina Národní 
AV ČR  Akademie věd České republiky 
AR   Akademická rada AV ČR 
CeTTAV Centrum transferu technologií AV 
DR  Dozorčí rada SSČ 
PO  Právní odbor 
EÚ  Ekonomický úsek 
PÚ  Personální úsek 
ASO  Administrativně správní odbor 
DAN  Divize Academia nakladatelství 
DVV  Divize vnějších vztahů 
OPG  Odbor projektů a grantů 
OPVM  Odbor popularizace vědy a marketingu 
OAT  Odbor audiovizuální techniky 
AB  Akademický bulletin 
DSMS  Divize správy majetku a služeb 
STO  Stavební odbor 
OBUZ  Odbor bytů a ubytovacích zařízení 
PRO  Provozní odbor 
OSM  Odbor správy majetku 
DIT  Divize informačních technologií 
OIS  Odbor informačních systémů 
OKIT  Odbor komunikačních a informačních technologií 
OSP  Oddělení servisu a podpory 
OSS  Oddělení správy sítí  
OSW  Oddělení správy webů 
OSI  Oddělení síťové infrastruktury 
DKHZ  Divize konferenčních a hotelových zařízení 
KCL  Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
ZHT  Zámecký hotel Třešť 
VL  Vila Lanna 
PM  Penzion Marna 
PS  Penzion Sedlec 
HM  Hotel Mazanka 
GSN  Gastronomické služby Národní 
 
BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CMS  Content Management Systém 
CRP  Centralizované rozvojové projekty 
CSÚIS  Centrální systém účetních informací státu 
ČSAV  Československá Akademie věd 
ČSPÚ  Česká společnost pro údržbu 
ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 
ČVUT  České vysoké učení technické 
EIS  Ekonomické a informační systémy 
ELI  Extreme light infrastructure  
ERC  European Research Council 
ESF  European Science Foundation 
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FF UK  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
MHMP  Magistrát hlavního města Praha 
HZS  Hasičský záchranný sbor 
MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
OV IV  Otevřená věda IV 
PČR  Parlament České republiky 
PKP  Pomocný konsolidační přehled 
RFE  Radio Free Europe 
ROP  Regionální operační program 
SAV  Slovenská akademie věd 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
THS  Technicko-hospodářská správa 
TVT  Týden vědy a techniky 
VVI  Veřejná výzkumná instituce 
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1. Právní subjektivita 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen „SSČ“) jako samostatný právní subjekt 
neziskového charakteru je pokračovatelem Střediska služeb AV ČR, které bylo zřízeno usnesením 
20. zasedání Výboru pro řízení pracovišť ČSAV ze dne 29.03.1991, a to s účinností od 01.05.1991. 
Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen „zákon o v. v. i.„) 
se SSČ s účinností od 01.01.2007 stalo veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Akademií věd ČR. 
 

2. Předmět činnosti 
Předmět činnosti je upraven zřizovací listinou SSČ. V roce 2007 byla zřizovací listina doplněna 
dodatkem č. 1 ze dne 20.07.2007, kdy byl do majetku SSČ vložen Akademií věd ČR pozemek 
v katastrálním území Veveří a upraven rozsah činností. V roce 2015 byla zřizovací listina upravena 
dodatkem č. 2 ze dne 27.01.2015, kdy došlo k úpravě rozsahu činností SSČ. Zřizovací listina je 
součástí rejstříku v. v. i. vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Hlavní činnost 
Předmětem hlavní činnosti je zajišťování infrastruktury výzkumu pro Akademii věd České republiky 
a její pracoviště, zejména 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 marketing, výroba a poskytování audiovizuálních děl, poskytování 
kulturně-vzdělávacích služeb, pořádání 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 dále zajišťuje správu a údržbu nemovitostí a 
správu bytů, bytových domů a ubytoven. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská 
oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí 
přesáhnout 40 % pracovní kapacity SSČ.  
 
SSČ neprovozuje žádnou další činnost dle zákona o v. v. i.  
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3. Statutární a řídící orgány  

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

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

Rada pracoviště 
Rada pracoviště byla zvolena shromážděním výzkumných pracovníků SSČ. Má 9 členů, z toho tři 
členové externí. 
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4. Organizační struktura 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 1. lednu 2016 
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5. Účetnictví 
 
Účetnictví SSČ je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a Českými účetními 
standardy, v platném znění. 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především: 

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

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

 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých, případně v tis. Kč. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka se sestavuje k 31.12.2015. 
 
Účetnictví jako celek je zpracováno v systému iFIS, část prvotních dokladů a jejich zaúčtování je 
zpracováváno v systému MS Navision (Divize Academia nakladatelství). Systém iFIS je 
aktualizován denní datovou dávkou ze systému MS Navision. 
 
Účetní záznamy jsou uchovávány ve fyzické i elektronické formě dle Spisového a skartačního řádu 
SSČ. 
 
Způsob úschovy účetních záznamů se řídí Spisovým a skartačním řádem SSČ. Elektronické úložiště 
účetních záznamů je na centrálním serveru a je pravidelně každý den zálohováno na fyzická média. 
Fyzické účetní záznamy jsou uchovávány v archivech SSČ na jednotlivých pracovištích, účetní 
výkazy, hlavní knihy a ceníky jsou uchovávány v sídle organizace.  
 
Ochrana elektronických záznamů je prováděna formou zabezpečeného přístupu na server. 
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Způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku 
 
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je vyšší než 40 tis. Kč u hmotného a 60 tis. Kč u nehmotného majetku v jednotlivém případě. 
 
Nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou zvýšenou o náklady související s jeho 
pořízením. 
Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou na základě znaleckého 
posudku. 
 

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

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

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

Rezervy a opravné položky 
 
V roce 2015 nebyla tvořena rezerva na opravy hmotného majetku ani opravné položky.  
 

Zvláštní způsoby oceňování 
 
a) Finanční prostředky jsou oceňovány v nominální hodnotě. 
b) Zboží na skladě je oceňováno metodou průměrných cen. 
c) Dary a ostatní bezúplatně nabytý majetek je oceňován na základě znaleckého posudku 

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

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

e) SSČ oceňuje majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu – v průběhu roku 
aktuálním denním kurzem ČNB. 
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f) SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31.12.2015.   
g) Kurzové zisky a ztráty z přepočtu účtových skupin 21, 22 a 26 se účtují podle povahy buď do 

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

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

 

Výsledek hospodaření 
 
Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 
 
Rada SSČ dne 18.05.2015 schválila rozdělení zisku za rok 2014 takto:  
 
Rezervní fond     4 893 552,03 Kč 
Sociální fond                 500 000,00 Kč 
Fond reprodukce majetku  12 477 488,61 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření za rok 2015 
 
SSČ vytvořilo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 16 890 630 Kč. 
 
- za hlavní činnost      -6 564 240 Kč 
- za hospodářskou činnost    23 454 870 Kč 
 
Použití zisku bude schvalovat Rada pracoviště. 
 
 
 
Po rozvahovém dni nebyly zaznamenány žádné významné skutečnosti ovlivňující hospodaření SSČ 
v roce 2015. 
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6. Personální vztahy 
 
 
V roce 2015 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 284,7. Z toho byly prostřednictvím 
institucionálních prostředků pokryty náklady na 153,5 zaměstnance. 
 
Celkové hrubé mzdové náklady dosáhly 127 302 tis. Kč včetně nákladů dnů nemocenského pojištění 
(DNP), které činí 191 tis. Kč, při průměrné mzdě 33 311 Kč. 
 

 

Stavy zaměstnanců - Průměrný přepočtený počet v roce 2015 
    
        

Organizační jednotka 
TH 

PRACOVNÍK 
PROVOZNÍ 

PRACOVNÍK 
Celkem 

47100000 - SSČ AV ČR, v.v.i. 177,5  107,2  284,7  
47102000 - Úsek ředitele 34,0                             -  34,0  

47103000 - Divize informačních technologií 31,9  - 31,9
47104000 - Divize správy majetku a služeb 30,5  11,6 42,1
47105000 - Divize konf. a  hot. zařízení (DKHZ) 19,6 57,3 76,9
47106000 - Divize Academia nakladatelství (DAN) 23,3 38,3 61,6
47107000 - Divize vnějších vztahů (DVV) 38,2 - 38,2

 
 
 
  

Přehled osobních nákladů za rok 2015 
    

  hlavní činnost jiná činnost CELKEM 

A.III. 9   Mzdové náklady 99 787  27 515  127 302  
A.III.10. Zákonné sociální pojištění 32 554       9 191  41 745  
A.III.11. Ostatní sociální pojištění                -                 -                  -  
A.III.12. Zákonné sociální náklady         4 919          540         5 459  
A.III.13. Ostatní sociální náklady         -            -  - 

CELKEM 137 260  37 246  

 
  

174 506 
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7. Statutární, řídící a kontrolní orgány 

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

 

Odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům  
 
V roce 2015 byly vyplaceny odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům v celkové výši 160 tis. 
Kč. 
 

8. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
 
Základ daně z příjmu  byl vypočítán v souladu se zákonem. 
 

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

Dlouhodobý majetek 
 

Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31.12.2015 

 

 Pořizovací 
ceny v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 81 567
Software 73 702
Ocenitelná práva            6 980  
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             626  
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                260  
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0

  
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 726 377  
Pozemky 316 733  
Umělecká díla, předměty, sbírky 8 794
Stavby       1 146 861  
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 204 270  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 29 417  
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 175  
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 126  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0  

  

Dlouhodobý finanční majetek celkem 5 600  

  

Dlouhodobý majetek celkem vč. oprávek 1 337 931  
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Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dosáhl výše 20 126 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné 
stavby, kde jsou největší položkou: 
- výstavba ubytovny v Krči ve výši 18 770 tis. Kč 
- rekonstrukce vstupních dveří pokojů Třešť 615 tis. Kč  
- rekonstrukce kabelové přípojky Bulovka 295 tis. Kč 
- rekonstrukce klimatizace Národní 157 tis Kč 
- rekonstrukce výtahu Mazanka 94 tis. Kč 
 
Dlouhodobý finanční majetek ve výši 5 600 tis. Kč je tvořen od roku 2009 podílem ve firmě BBM, 
spol. s r. o. ve výši 28% vlastního kapitálu. 

 

Zásoby 
Zásoby celkem 42 493 tis. Kč se skládají: 
- ze zásob vlastních výrobků ve výši 26 735 tis. Kč, které jsou tvořeny výhradně knižními tituly 

vydanými DAN. Nedokončená výroba ve výši 4 200 tis. Kč. 
- ze zboží na skladě ve výši 9 876 tis. Kč jedná se o sklady prodejen DAN.  
- z materiálu na skladě ve výši 1 681 tis. Kč, zde jsou především sklady potravin v ubytovacích 

zařízeních.  

 

Pohledávky 
Celkové pohledávky k 31.12.2015 činily 35 211 tis. Kč.  
 
Struktura pohledávek v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Provozní zálohy     4 862 
Odběratelé    12 144 
Prodej knih v DAN      3 731 
Dohadné položky     4 714 
Zálohy na daň z příjmů    4 192 
Služby bytový fond     6 339 
 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti, na které jsou vytvořeny zákonné opravné položky, činí celkem 510 
tis Kč.   
Kladná hodnota ve výši 275 tis tis. Kč na řádku II.12 Rozvahy „Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
se státním rozpočtem“ je tvořena pohledávkou vystavenou na Akademii věd ČR za neuhrazený 
nájem a služby MUDr. Dančevové v objektu AV ČR Hybernská.    
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Závazky 
 
Celkové krátkodobé závazky k 31.12.2015 činily 62 334 tis. Kč. 
 
 
Struktura závazků v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Divize nakladatelství Academia     5 731 
Dodavatelé provozní     11 637 
Přijaté zálohy       9 411 
Dohadné položky    17 111 
Dotace – víceleté granty     2 287 
Zaměstnanci mzdy splatné v 1/16      7 642 
Sociální a zdravotní poj. Mzdy  1/16    4 253 
Zálohová daň       1 165 
 
V položce Dotace – víceleté granty se jedná o mimorozpočtové dotace z Evropské unie, 
strukturálních fondů a ministerstva školství, kde nejsou dotace poskytovány v souladu s účetním 
rokem SSČ nebo jsou poskytovány na více účetních období najednou. 
 
Otevřená věda IV. 1 697 tis. Kč 
Euraxess III. TOP    526 tis. Kč 
ERC      64 tis. Kč 
 
Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění činily 4 383 tis. Kč, přičemž se jedná o běžné 
závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2015 splatné k 08.01.2016: 
- závazky ze sociálního pojištění           2 979 tis. Kč, 
- závazky ze zdravotního pojištění          1 275 tis. Kč.  
 
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti je: 12 tis. Kč.  
 
Účetní jednotka nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.  

Zálohy 
SSČ neeviduje žádné dlouhodobé zálohy v roce 2015.  
 
Fondy 
 
Sociální fond (SF)     v tis. Kč 
Počáteční stav SF k 01.01.2015    2 293 
Změna SF v průběhu roku 2015     688 
Konečný stav SF k 31.12.2015  2 605 
 
SSČ čerpalo sociální fond zejména na příspěvek na stravování, dárkové poukázky, příspěvky na 
penzijní připojištění a na setkání zaměstnanců. Do sociálního fondu byla rozhodnutím Rady 
pracoviště doplněna část zisku roku 2014 ve výši 500 tis. Kč. 
 
 
Rezervní fond 
Rada SSČ na svém zasedání dne 18.05.2015 schválila rozdělení zisku roku 2014 a přidělila do 
rezervního fondu částku 4 893 552,03 Kč. V roce 2015 bylo celkem čerpáno 1.695.573,44 Kč, z toho 
622.573,44 Kč DAN a 1.073.000,- Kč DVV. 
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Fond účelově určených prostředků 
 
Fond účelově určených prostředků byl v roce 2015 tvořen v celkové částce 5 041 839,31 Kč, a to 
darem 50 000 Kč od firmy Těšínská tiskárna, převodem neinvestičních dotačních prostředků AV ČR 
v celkové výši 4 632 700 Kč na popularizaci a medializaci vědy a dary na vydávání publikací 
v souhrnné částce 359 139,31 Kč.  
 
Fond účelově určených prostředků byl během roku 2015 čerpán v celkové výši 3 493 139,31 Kč: 
 
- Čerpání inst. prostředků na podporu VO    3 079 000,-   Kč 
- Projekt novoroční představení AV ČR             150 000,-   Kč 
- Projekt medializace AV ČR (125. let ČAVU)         50 000,-   Kč 
- Publikace DAN           214 139,31 Kč 
 
 
Fond reprodukce majetku 
V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle 
§ 25 odst. 2 písm. a) a b) čerpalo SSČ fond reprodukce majetku v roce 2015 v celkové hodnotě 
9 143 tis. Kč. Do fondu byla rozhodnutím Rady pracoviště doplněna část zisku roku 2014 ve výši 
12 477 488,61 Kč. 
 
Provozní dotace 

     v tis. Kč 

Provozní dotace (AV ČR) 218 965

  podpora výzkumných organizací podle zhodnocení dosažených výsledků 59 777

  dotace na činnost AV ČR 156 211

Dohadná položka na nevydané publikace Academia 2 977

Ostatní provozní dotace níže uvedené (poskytovatelem není AV ČR) 15 153

 Projekt EUPRO II. 5 000

  Projekt OPPA Mazánek 872 

 Vydávání publikací v DAN 349

 Zám. park Třešť                  248

 Zám. park Liblice II. 16

  Projekt Euraxess T.O.P. III. 11

 Projekt Otevřená věda IV. 9 168

  Projekt ADS Lvíček -1 165

 Projekt Dubová alej Třešť                  139

  Projekt – Sdružení obcí Kokořínska – podpora cestovního ruchu 514

Provozní dotace celkem (položka B.VII.29 Výkazu zisku a ztrát) 231 141

        

Investiční dotace celkem 25 290

 
V roce 2015 byl použit účet 388 - dohadné položky aktivní pro časové rozlišení dotace udělované 
Ediční radou AV ČR. Časové rozlišení výnosů bylo provedeno s cílem dodržení § 3 zákona č. 
563/1991 Sb. tak, aby související náklady a výnosy byly účtovány ve stejném období. 
V projektu ADS Lvíček byly identifikovány poskytovatelem prostředků neuznatelné náklady 
uplatněné v monitorovací zprávě, a proto musela být vrácena dotace v částce 1 165 tis Kč. 
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10. Nájmy 
 
SSČ pronajímalo v roce 2015 nebytové prostory v celkové výměře 15 360 m2. 
 

11. Podrozvahové účty 
 
Na podrozvahových účtech eviduje SSČ (údaje v Kč): 
 
 
989400  Operativní evidence softwaru   3 590 045,34 
989410   Operativní evidence sociální fond        45 121,50 
989421      Operativní evidence – Praha  46 071 548,59 
989422      Operativní evidence – DAN       2 209 304,10 
989423      Operativní evidence – Liblice    8 957 266,55 
989424      Operativní evidence – Třešť    5 141 285,43 
 
Zůstatky byly ověřeny fyzickou inventarizací. 








