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I. Základní informace 
 
Název:  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (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 
 
Organizace je zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://rvvi.msmt.cz). 

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, AR) 

 RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ) 
 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH) 
 doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (SSČ) 
 Mgr. Renata Vlčková (KAV) 

tajemnice:  JUDr. Marie Lutovská (SSČ) 
 
Informace o činnosti: 
 
Dozorčí rada (DR) zasedala v roce 2011 celkem pětkrát a desetkrát rozhodovala hlasováním 
per rollam. Termíny a rozhodnutí z řádných zasedání DR: 
 
11. 1. 2011  DR udělila předchozí souhlas k pěti právním úkonům pracoviště, a to 

k uzavření nájemní smlouvy o užívání garážového stání a nebytových 
prostorů v budově Národní 1009/3, Praha 1 pro provozování bufetu, dále  
k výpůjčce části pozemku v k. ú. Libuš pro využití mateřskou školkou ÚMG  
a k rozšíření záboru pozemku v k. ú. Lysolaje pro stavbu nové budovy ÚEB, 
dále k uzavření třístranné smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemene ve prospěch PREdistribuce, a. s. DR projednala návrh 
rozpočtu SSČ pro rok 2011. 

 
15. 3. 2011 DR udělila předchozí souhlas k 10 právním úkonům pracoviště. V devíti 

případech se jednalo o uzavření nebo změnu nájemní smlouvy o užívání 
služebních a startovacích bytů; dále udělila předchozí souhlas k změně 
nájemní smlouvě s KNAV o změně užívaných prostorů, ceny nákladů za 
služby spojené s užíváním nebytových prostorů a k změně nájemného za 
užívání nebytových prostorů v Praze 6. DR dále udělila předchozí souhlas 
s uzavřením dvou smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného 
břemene ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o., a Telefónica Czech 
Republic a.s.   

 
17. 5. 2011 DR udělila předchozí souhlas k 10 právním úkonům, a to k uzavření nebo 

změně nájemních smluv o užívání startovacích a služebních bytů (7x)  
a v jednom případě k uzavření nájemní smlouvy o užívání garážového stání. 

http://www.ssc.cas.cz/
http://rvvi.msmt.cz/
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Dále k uzavření nájemní smlouvy k provozování Literární kavárny ve Wiehlově 
domě a k uzavření smlouvy o umístění bezdrátového spoje na nemovitosti 
SSČ v Praze se společností AXEC, s. r. o. DR udělila předchozí souhlas  
k jednostrannému zvýšení nájemného ve všech bytech ve vlastnictví SSČ 
v maximální výši dle platných právních předpisů. DR na svém jednání 
projednala Výroční zprávu SSČ za rok 2010 včetně Zprávy auditora bez 
připomínek a vzala na vědomí zprávu o hospodaření a o spolupráci s BBM, 
spol. s r. o. DR dále odsouhlasila žádosti o dotace na stavební akce pro rok 
2012 a 2013 a projednala záměr SSČ o využití nebytových prostor ve Viole 
pro kulturní účely Galerií Kodl. 

 
6. 9. 2011 DR udělila předchozí souhlas k osmi právním úkonům, ve čtyřech případech 

ke změnám nájemních smluv o užívání startovacích bytů, v jednom případě  
k prodloužení nájemní smlouvy o užívání nebytových prostorů ve Wiehlově 
domě s Advokátní kanceláří Vodičková, v jednom případě k uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ohledně teplovodu v k. ú. 
Libeň ve prospěch Pražské teplárenské a.s., v jednom případě ke smlouvě  
o zřízení věcného břemene umístění kabelu v k. ú. Libeň ve prospěch 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a k smlouvě budoucí nájemní 
s Galerií Kodl v objektu Národní 1011/7, Praha 1. DR vzala na vědomí 
nabídky ke koupi nemovitosti ve vlastnictví SSČ (školicí a rekreační objekt 
Mariánská) a informaci o skutečnostech týkajících se VŘ na dodavatele 
stavby Ubytovna pro pracovníky AV ČR v areálu MBÚ. DR určila auditora pro 
provedení finančního auditu za rok 2011. 

 
11. 10. 2011 DR udělila předchozí souhlas v 11 případech k prodloužení nájemních smluv 

o užívání garážových stání. Ve třech případech k uzavření nových smluv  
o nájmech nebytových prostorů Národní, Praha 1 se společnost Drill B.S. spol. 
s r.o., s Pražskou vodohospodářskou společností o správě a užívání vodního 
díla, vodovodu v areálu Lysolaje, a s Radioklubem Dyje o.s. o umístění 
mikrovlnného spoje na nemovitosti Zámecký hotel Třešť. DR dále udělila 
předchozí souhlas ke změně výše nájemného, k prodloužení smlouvy  
o ubytování v objektu ubytovny U1 a k uzavření kupní smlouvy o prodeji 
nemovitostí školicího a rekreačního objektu Mariánská. 

 
DR rozhodovala v průběhu roku 2011 hlasováním per rollam desetkrát, a to ve věcech, ve 
kterých to umožňuje Jednací řád DR: 
 
16. 2. 2011 DR udělila předchozí souhlas ke třem právním úkonům. Ve dvou případech  

k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k umístění 
chrániček HDPE na pozemku v k. ú. Libeň se společností UPC Česká 
republika, s.r.o., uložení telefonního kabelu na pozemku v k. ú. Libeň se 
společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s., a v  jednom případě  
k uzavření dodatku k nájemní smlouvě pro Knihkupectví Academia v Brně  
o snížení výše nájemného s Ing. M. Vymazalem. 

 
29. 6. 2011 DR udělila předchozí souhlas k 19 právním úkonům, z toho ve 13 případech 

k úkonům spojeným s užíváním startovacích a služebních bytů a garážových 
stání, ve dvou případech k uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, 
restaurace Patočkova 39, Praha 6 s V. Havelkou a nebytových prostorů 
v objektu Rozvojová 3, Praha 6 s Vodafone Czech Republic a.s. Dva 
předchozí souhlasy byly uděleny k uzavření smluv o smlouvě budoucí  
o zřízení věcného břemene, kabelového vedení v k. ú. Staré Město ve 
prospěch PRE distribuce, a.s., pokládky optického kabelu v k. ú. Libeň ve 
prospěch T-Systems Czech Republic a.s., k uzavření dvou smluv o výpůjčce 
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obrazů mezi SSČ a MÚA a ke koupi 12,91% podílu připadajícího SSČ u 
bytových domů Zbudovská–Mirotická. 

 
 1. 7. 2011 DR projednala a odsouhlasila Strategii hospodaření s bytovým fondem AV 

ČR. 
 
11. 8. 2011 DR udělila předchozí souhlas k osmi právním úkonům, v šesti případech  

k uzavření nájemních smluv o užívání startovacích a služebních bytů, 
k uzavření nájemní smlouvy o užívání nebytových prostorů, obchodu – 
Patočkova 39, Praha 6 – a uzavření kupní smlouvy na pozemek v k. ú. Sloup 
v Čechách s Pozemkovým fondem ČR. 

 
23. 9. 2011 DR udělila předchozí souhlas k šesti právním úkonům, a to k uzavření 

nájemních smluv o užívání startovacích a služebních bytů. 
 
14. 11. 2011 DR udělila předchozí souhlas ke třem právním úkonům, a to k uzavření 

smlouvy o nájmu nebytových prostor ve Wiehlově domě se společností 
FUERTE INT LTD a ke změně dvou nájemních smluv, prodloužení nájmů 
týkajících se nebytových prostor v objektu Patočkova 39, Praha 6 se 
společností ITS Holding, s. r. o. 

 
15. 11. 2011 DR udělila předchozí souhlas k pěti právním úkonům, ve čtyřech případech  

k uzavření nájemních smluv o užívání startovacích a služebních bytů  
a v jednom případě k výměně bytových jednotek. 

 
9. 12. 2011 DR udělila předchozí souhlas k sedmi právním úkonům. Ve všech případech 

se jednalo o záležitosti řešící nájmy startovacích a služebních bytů. 
 
21. 12. 2011 DR udělila předchozí souhlas ke třem právním úkonům, a to k uzavření 

nájemní smlouvy o umístění kiosku v průchodu v objektu Národní 1009/3, 
Praha 1 s N. Korálkovou, k uzavření smlouvy o nájmu garážového stání  
a o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, umístění chrániček HDPE 
na pozemku v k. ú. Libeň ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. 
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Rada pracoviště 
 
Složení Rady k 1. 1. 2011     
 
předseda:   Ing. Jan Škoda (SSČ) 
místopředseda: JUDr. Jiří Malý (SSČ) 
členové:   Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV ČR) 

Ing. Miroslav Indra, CSc. (SSČ) 
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (AR AV ČR) 
Jiří Padevět (SSČ) 
Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
Ing. Eva Stoklásková, CSc. (SSČ) 
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 

tajemník:   Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
 
Složení Rady k 31. 12. 2011 
 
předseda:   Jiří Padevět (SSČ) 
místopředseda: Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
členové:   Ing. Pavel Formáček (SSČ) 

Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV ČR) 
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
doc. 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 2011 se Rada pracoviště sešla na pěti zasedáních v následujících termínech 
a s těmito závěry: 

 
Na 17. zasedání dne 17. 1. 2011 Rada pracoviště: 
  

• potvrdila usnesení přijatá per rollam ve věcech dodatků č. 6 a 7 Organizačního řádu, 
• schválila návrh dodatku č. 8 Organizačního řádu, 
• schválila návrh Mzdového řádu, 
• schválila návrh na tvorbu fondu účelově určených prostředků, 
• schválila návrh rozpočtu na rok 2011. 
•  

Na 18. zasedání dne 6. 6. 2011 Rada pracoviště: 
 

• schválila návrh výroční zprávy vč. účetní závěrky za rok 2010, 
• schválila rozdělení zisku za rok 2010, 
• schválila návrh dodatku č. 9 Organizačního řádu, 
• projednala dislokační změny v souvislosti se změnou Organizačního řádu. 

 
Na 19. zasedání dne 14. 9. 2011 Rada pracoviště: 
 

• projednala průběh hodnocení SSČ v rámci AV ČR, 
• schválila návrh dodatku č. 10 Organizačního řádu, 
• schválila 1. změnu rozpočtu SSČ v roce 2011, 
• projednala postup přípravy volby nových členů Rady v souvislosti s koncem 

funkčního období. 



 7 

Na 20. zasedání dne 21. 11. 2011 Rada pracoviště: 
 

• projednala harmonogram přípravy voleb do Rady, 
• projednala závěry hodnocení SSČ ze strany AV ČR a stanovisko SSČ k tomuto 

hodnocení, 
• schválila návrh dodatku č. 11 Organizačního řádu, 
• vzala na vědomí informaci o průběhu přípravy rozpočtu pro rok 2012. 

 
Na 21. zasedání dne 19. 12. 2011 Rada pracoviště: 
 

• v novém složení zvolila nového předsedu a místopředsedu, 
• schválila návrh nového Organizačního řádu, 
• schválila rozpočet SSČ pro rok 2012, 
• projednala postup přípravy některých dílčích materiálů předkládaných Akademickému 

sněmu. 
 

Ředitel 
JUDr. Jiří Malý 
 
Činnost ředitele: 
V průběhu roku ředitel pracoviště jednal a rozhodoval nejen o standardních otázkách činnosti 
instituce, ale řešil též zásadní záležitosti týkající se hodnocení organizace v rámci Hodnocení 
výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2005–2009, jehož výsledek měl 
vliv na budoucnost a financování pracoviště zřizovatelem. Hodnocení instituce patřilo 
k nejzávažnějším úkolům v dosavadním pětiletém působení ředitele ve vedení pracoviště. 
Dále ředitel SSČ v roce 2011 vydal 14 příkazů ředitele a uskutečnil celkem 12 porad ředitelů 
divizí, kde byly řešeny koncepční a strategické otázky pracoviště. Pravidelně pořádal 
operativní porady nejvyššího vedení a účastnil se jednání Akademické rady AV ČR, 
Majetkové komise AV ČR a Dozorčí rady SSČ. Značná část práce se skládala z různých 
jednání jak s vedoucími pracovníky SSČ, tak s externími organizacemi. Opakovaně se 
setkával se starosty obce Liblice a města Třešť a také s hejtmanem Kraje Vysočina. 
Významná byla účast na kontrolních dnech v dislokovaných pracovištích SSČ a na 
kontrolních dnech u nejvýznamnějších stavebních akcí. SSČ v roce 2011 oslavilo 20. výročí 
své činnosti a při této příležitosti ředitel uspořádal ve vile Lanna společenské setkání 
s řediteli pracovišť a vedením AV ČR. 
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III. Organizační struktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizační schéma k 31. 12. 2011 

Změny v organizační struktuře 
V průběhu roku 2011 se měnila organizační struktura SSČ v návaznosti na změnu úkolů 
SSČ a požadovanou kvalitu poskytovaných služeb.  
 
Počátkem roku byla zrušena tři pracovní místa v Zámeckém hotelu Třešť z důvodu dalších 
potřebných úspor. Činnost byla zajištěna lepší organizací práce a nárazovými výpomocemi 
externích pracovníků. 
 
Od 1. 5. 2011 zřídilo SSČ nově na základě požadavku zřizovatele Sekretariát Evropské 
výzkumné rady. Tento útvar byl organizačně začleněn do Sekretariátu ředitele SSČ pod jeho 
přímé řízení. 
 
K 1. 7. 2011 bylo s ohledem na stále rostoucí počet zákazníků nakupujících v e-shopu  
a prostřednictvím platebních karet posíleno knihkupectví v Praze 1 Na Florenci a účtárna 
Divize Academia nakladatelství.  
 
K 1. 8. 2011 byl zrušen Finanční odbor a na jeho základě byl ustaven Ekonomický úsek  
v čele s finančním ředitelem, který je zároveň zástupcem ředitele SSČ a předsedou Rady 
ekonomů. Tato pozice byla vytvořena v souvislosti s potřebou silnějšího partnera vůči 
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externím organizacím. V Ekonomickém úseku vznikla nově mimo finančního oddělení 
(účtáren) také oddělení controllingu a rozpočetnictví a obchodní oddělení, podporující 
především divize zaměřené na obchodní aktivity v externím prostředí. Cílem organizačních 
změn bylo zejména zlepšení vnitřní komunikace v oblasti hospodaření při dodržování 
metodiky účetnictví a zjednodušení oběhu účetních dokladů, ale také snaha o zvýšení 
efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a úrovně kontrolní činnosti. 
 
Ke stejnému datu se uskutečnila reorganizace vnitřní struktury Divize informačních 
technologií, jejímž hlavním důvodem je neustálé rozšiřování vybraných aktivit pro AV ČR  
a její pracoviště. Zároveň se podařilo získat vysoce kvalifikovaného odborníka na pozici 
vedoucího nového Odboru komunikačních a informačních technologií; tento odbor se nyní 
člení na tři samostatná oddělení – správy sítí a serverů, webů, servisu a podpory. 
 
V posledních letech se zatím úplně nedařilo dosáhnout výrazného zefektivnění činnosti 
Divize správy majetku a služeb, a to zejména v důsledku úsporných opatření ve financování 
investiční výstavby a nákladné údržby, ale také s ohledem na nově vznikající situaci  
v bytovém hospodářství v souvislosti s očekávaným ukončením regulace nájemného. Touto 
problematikou bude nutno se zabývat zejména v nadcházejícím období. Zatím byly v rámci 
DSMS přijaty některé dílčí organizační úpravy, např. zrušení oddělení vnitřní správy  
v Provozním odboru a převzetí jeho činností oddělením správy budov a Ekonomickým 
úsekem, posílení údržbářské čety v budově na Národní apod.  
 
Ve 4. čtvrtletí roku 2011 bylo vybudováno a zahájen zkušební provoz knihkupectví v objektu 
AV ČR v Hybernské ulici, které zatím poměrně velmi dobře prosperuje; o jeho budoucnosti 
bude však definitivně rozhodnuto až po ukončení rekonstrukce celého komplexu. 
 
V souvislosti s odprodejem ztrátového rekreačního zařízení v Mariánské byla také zrušena 
pracovní pozice správce objektu. 
 
 
 

Nová organizační struktura Divize informačních technologií platná od 1. 8. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIT Divize informačních technologií

OIS Odbor informačních systémů
OKIT Odbor komunikačních 

a informačních technologií

Oddělení správy sítí a serverů    

Oddělení správy webů

Oddělení servisu a podpory
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IV. Hodnocení pracoviště 
V druhé polovině roku 2011 SSČ absolvovalo hodnocení odborné činnosti pracoviště za 
období 2005–2009, které provedla nezávislá externí hodnoticí komise jmenovaná 
zřizovatelem. Zřizovatel při formulaci obsahu a formy hodnocení vycházel z předpokladu, že 
jedním z nejdůležitějších úkolů pracovišť a vedení AV ČR je trvalý důraz na zvyšování kvality 
vědecké a odborné činnosti všech pracovišť, včetně pracovišť infrastrukturního charakteru,  
a navázal na materiály o pravidelném hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR 
schválené Akademickou radou na 12. zasedání dne 12. ledna 2010. V rámci hodnocení 
infrastrukturních pracovišť AV ČR v roce 2011 byla posouzena odborná činnost za období 
2005–2009, tedy za stejné období jako u všech ostatních, již zhodnocených výzkumných 
organizací AV ČR. V návaznosti na výsledky hodnocení pak byla společně stanovena 
příslušnými orgány AV ČR (Akademická rada, Vědecká rada, Ekonomická rada) výše 
institucionálního financování, která byla v konečné fázi schválena Akademickým sněmem AV 
ČR jakožto součást schvalovaného rozpočtu AV ČR na rok 2012.  
 
Hodnoticí komise vycházela při hodnocení pracoviště z rozsáhlých povinných podkladů 
vypracovaných k osmi tematickým okruhům a vzala v úvahu i další materiály připravené 
Střediskem společných činností, zejména „Vize a strategické cíle a záměry SSČ“ a „Přehled 
vybraných činností realizovaných SSČ pro pracoviště AV ČR v roce 2010 a 2011“. 
Podkladem pro práci hodnoticí komise byly také dotazníky o využití infrastrukturní činnosti 
SSČ vypracované jednotlivými pracovišti AV ČR. Závěry komise tak zohledňují nejen období 
2005–2009, ale i současný stav pracoviště a trend do dalšího období. Hodnocenými útvary 
byly všechny divize SSČ a Právní odbor společně s Referátem patentových a licenčních 
služeb. Závěrečné jednání hodnoticí komise za účasti ředitele SSČ, předsedy Rady 
pracoviště, ředitelů divizí, finančního ředitele a vedoucí PO se uskutečnilo dne 12. 10. 2011.   
 
Na základě posouzení všech předložených písemných podkladů a materiálů a na základě 
závěrečného jednání zpracovala hodnoticí komise Závěrečný protokol o hodnocení odborné 
činnosti pracoviště AV ČR za období 2005–2009. SSČ bylo celkově hodnoceno výsledným 
hodnocením 2a. Výsledky hodnocení schválila Akademická rada dne 8. 11. 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedení SSČ projednalo výsledky hodnocení dne 16. 11. 2011 a přijalo k nim písemné 
stanovisko, jež bylo projednáno Radou pracoviště dne 21. 11. 2011 a následně předáno 
zřizovateli. Toto stanovisko vyjádřilo souhlas s celkovým hodnocením pracoviště s některými 
vysvětleními a výhradami k dílčím hodnocením útvarů. Zároveň vedení SSČ připravilo  
a schválilo na základě závěrů hodnocení řadu námětů a úkolů směřujících k optimálnímu 
nastavení podmínek pro zajišťování potřebné a kvalitní infrastrukturní činnosti. 
 
 
 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 2a
   Divize Academia nakladatelství 1
   Divize správy majetku a služeb 3
   Divize informačních technologií 2
   Divize vnějších vztahů 2
   Divize konferenčních a hotelových zařízení 1,5
   Právní odbor 2

Hodnocení odborné činnosti pracoviště a jednotlivých divizí za 2005–2009



 11 

V. Hodnocení hlavní činnosti 

Hodnocení výzkumného záměru 
Podrobný popis realizace činností schválených v rámci výzkumného záměru SSČ 
„AV0Z00950701 – Implementace infrastruktury výzkumu a vývoje v AV ČR, nezbytný 
předpoklad kvalitativního rozvoje vědních oborů AV ČR“ je uveden v hlavní činnosti  
u konkrétních útvarů v jednotlivých kapitolách této zprávy. 
 
Výdaje na výzkumný záměr jsou na základě zákona č. 110/2009 Sb. postupně snižovány. 
Institucionální prostředky jsou nově poskytovány jako podpora na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumných organizací, případně jako podpora činnosti pracovišť AV ČR. SSČ proto 
velkou část aktivit výzkumného záměru převedlo do zmíněných oblastí. 
 
Přehled čerpání finančních prostředků na výzkumný záměr v roce 2011: 
 
Neinvestiční dotace        20 491 000 Kč 
Investiční dotace              0 Kč 
Celkové skutečné výdaje výzkumného záměru v roce 2011  20 491 000 Kč 
 

Úsek ředitele 

Sekretariát Rady vědeckých společností 
Rada vědeckých společností České republiky (RVS ČR) je nezávislé neziskové dobrovolné 
sdružení vědeckých společností působících v ČR. Pracuje  ve spojení s AV ČR a SSČ AV 
ČR. V roce 2011 sdružovala 74 vědeckých společností s více než 25 000 členy – odborníky, 
studenty i laickými zájemci o vědu.  
 
Sekretariát RVS ČR připravoval podklady pro jednání Výkonného výboru RVS ČR, kterých 
se v roce 2011 uskutečnilo osm. Jednání předsednictva RVS ČR se konala dle potřeby 
k aktuální situaci. Sekretariát zpracoval všechny došlé žádosti o dotace vědeckých 
společností pro posouzení a v oponentském řízení schválil VV RVS ČR celkem 111 žádostí  
o poskytnutí dotace od AV ČR na účelové projekty. Na základě žádostí připravil pro KAV ČR 
k odsouhlasení a podpisu rozhodnutí o přidělení dotace. V souvislosti s přidělenými dotacemi 
sekretariát RVS zpracoval agendu dotací pro zapsání do veřejně přístupného informačního 
systému o NNO při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) vedeného Ministerstvem 
financí ČR. Zkontroloval vyúčtování dotací za rok 2010, soustředil zprávy o činnosti za rok 
2010 od jednotlivých společností a připravil podklady pro výroční zprávu AV ČR.  
 
Sekretariát se podílel i na propagaci a popularizaci vědy. Spolupracoval při uspořádání osmi 
přednášek Evropského kulturního klubu a osmi přednášek Společnosti pro vědu a umění. 
V uplynulém roce se podílel na tvorbě a realizaci nových webových stránek, které pro RVS 
vytvořilo Oddělení správy webů SSČ. I v roce 2011 se RVS zúčastnila Týdne vědy a techniky 
2011, který byl koncipován k Mezinárodnímu roku chemie. Sekretariát tak zajistil celodenní 
přednáškový cyklus věnovaný právě chemii. 

Sekretariát Evropské výzkumné rady 
Od května 2011 je v organizační struktuře nově zřízen sekretariát Evropské výzkumné rady 
(European Research Council – ERC), který zajišťuje plnou administrativní podporu  
a potřebné zázemí místopředsedovi ERC prof. Pavlu Exnerovi, který je ve své funkci od 
dubna. ERC je první celoevropskou grantovou agenturou pro financování hraničního 
výzkumu. Zaměřuje se na podporu špičkových výzkumníků napříč všemi vědními obory, aniž 
by jim byla předepisována témata. Jediným kritériem hodnocení je kvalita předkládaného 



 12 

projektu. Mezi hlavní úkoly místopředsedy ERC patří koordinace, sestavování a obnova 
hodnoticích komisí z oblasti neživé přírody.  
 
Na činnost sekretariátu Kanceláře přispívá Evropská komise v rámci projektu ERCSC-
CHAIRS-SUP2011. V roce 2011 bylo hlavním cílem krom administrativní podpory 
místopředsedy zavedení Kanceláře, která byla slavnostně otevřena 10. 11. 2011. Události se 
vedle zástupců z řad AV ČR, rektorů a prorektorů zúčastnili úspěšní žadatelé o granty ERC  
a rovněž členové hodnoticích komisí ERC z České republiky. 

Referát zahraničí 
Hlavní pracovní náplní REZ SSČ bylo v roce 2011 zajišťování dvoustranné vědecké 
spolupráce s partnerskými pracovišti v zahraničí v rámci bilaterálních meziakademických 
dohod. REZ zajišťoval ve spolupráci s partnerskými akademiemi výjezdy českých vědeckých 
pracovníků do zahraničí a v koordinaci s pracovišti AV ČR příjezdy zahraničních vědců do 
ČR. V rámci dvoustranných dohod zajistil REZ v roce 2011 přijetí celkem 380 zahraničních 
vědeckých pracovníků na celkovou dobu 2960 dní a vyslání 318 českých vědců do zahraničí 
celkem na 2989 dní. REZ dále zajišťoval oponenturu návrhů společných výzkumných 
projektů a společných témat spolupráce mezi pracovišti AV ČR a partnerskými vědeckými 
pracovišti v zahraničí (Spolková republika Německo, Japonsko, Turecko, Polsko, Slovensko, 
Bulharsko, Tchaj-wan). Dále zajišťoval komplexní proces konkurzního řízení na zahraniční 
pracovní cesty pro rok 2012 v rámci dvoustranných dohod, od jeho vyhlášení, přes 
zpracování výsledků a následné informování pracovišť AV ČR. V koordinaci s Odborem 
mezinárodní spolupráce KAV ČR zabezpečoval přijetí zahraničních delegací i představitelů 
pražského diplomatického sboru u vedoucích představitelů AV ČR a k tomu vypracovával 
příslušné podkladové materiály. Pro výjezdy vedoucích funkcionářů AV ČR do zahraničí 
vyhotovoval potřebné podklady pro jednání se zahraničními partnery. Dále plnil mnoho další 
úkolů podle pokynů člena AR odpovědného za mezinárodní spolupráci AV ČR. 

Právní odbor 
Právní odbor poskytuje soustavnou právní podporu jak útvarům SSČ, tak i vedení AV ČR  
a Kanceláři AV ČR a ostatním pracovištím AV ČR a orgánům AV ČR, přičemž vychází 
zejména z požadavků těchto subjektů. Právní odbor se podílí zapojením jednotlivých 
zaměstnanců na činnosti orgánů SSČ i AV ČR (Dozorčí rada, Rada pracoviště, Majetková 
komise AV ČR atd.).  
 
Celkem v roce 2011 zpracoval PO kromě cca 1200 evidovaných písemných dokumentů 
řádově několik set stanovisek, vyjádření a návrhů řešení, zejména v oblasti podpory  
a financování vědy a výzkumu, právní úpravy v oblasti veřejných výzkumných institucí, 
majetkoprávních a pracovně právních vztahů a autorskoprávní ochrany a ochrany 
průmyslových práv.  
 
K nejvýznamnějším aktivitám v roce 2011 je možné přiřadit soustavnou podporu SSČ  
v oblasti veřejných zakázek, podíl na vybudování institucionálního repozitáře AV ČR, 
podporu pracovišť AV ČR při přípravě voleb nových Rad jednotlivých pracovišť a výběrových 
řízení na místa ředitelů pracovišť, dále metodickou podporu pracovišť související se 
změnami v pracovněprávních předpisech. V neposlední řadě má velký význam i právní 
podpora zapojení AV ČR a jejích pracovišť do významných mezinárodních projektů. 
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Referát patentových a licenčních služeb 
PLS i v roce 2011 poskytoval trvale pro pracoviště AV ČR:  

• konzultace o možné průmyslově právní ochraně;  
• přípravu popisu technického řešení k podání přihlášky u Úřadu průmyslového 

vlastnictví (ÚPV) a podání příslušné přihlášky k ÚPV; 
• konzultace o možnosti rozšíření průmyslově právní ochrany do zahraničí a podání 

příslušné přihlášky v zahraničí;  
• konzultace v průběhu řízení v ČR;  
• konzultace v průběhu řízení v zahraničí;  
• nabídku a přípravu přednáškové činnosti o ochraně duševního vlastnictví na 

pracovištích AV ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divize Academia nakladatelství 

Výroba publikací a tisk 
Během roku 2011 zpracovalo oddělení výroby DAN podklady a zahájilo podlimitní výběrové 
řízení na sazbu, zlom a předtiskovou přípravu periodických a neperiodických publikací, které 
připravilo ve spolupráci s PO a na základě zkušeností s uvedenými fázemi výroby 
periodických a neperiodických publikací. Při konečném tisku publikací spolupracovalo 
oddělení výroby s tiskárnami vybranými na základě výběrového řízení na dodavatele tisku, 
které bylo ukončeno v roce 2010. Během roku 2011 se ukázalo, že výběr partnerů pro tisk 
byl opravdu pečlivě připraven, neboť v roce 2011 oddělení výroby řešilo jedinou reklamaci, 
která se však netýkala kvality tisku publikace, ale chybně vložené obrazové přílohy.  
 
Oddělení výroby se dále zabývalo možností digitálního malonákladového tisku, který je však 
vzhledem k technickým možnostem vhodný pouze pro publikace s čistě užitnou hodnotou  
a rozhodně není vhodný pro publikace, které mají DAN reprezentovat i esteticky. Dále se 
věnovalo intenzivní přípravě elektronických knih a jejich vlastní výrobě, která je v DAN 
možná díky pořízení speciálního programu. Ve formátech ePub a PDF DAN nabízela 
zprostředkování výroby e-knih a odbornou konzultaci jako službu pro všechna pracoviště AV 
ČR. 

Činnost PLS v roce 2011

Přihlášky vynálezů podané v ČR 2011 10
Patenty udělené v ČR 2011 9
Užitné vzory podané 2011 5
Užitné vzory zapsané 2011 1
Ochranné známky podané 2011 2
Ochranné známky zapsané 2011 0
Průmyslové vzory podané 2011 0
Průmyslové vzory zapsané 2011 0

Přihlášky vynálezů podané v zahraničí 2011
     - mezinárodní přihláška - PCT 2
     - národní fáze z PCT 7
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí 2011 - národní cesta 2
Patenty udělené v zahraničí 2011 6
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Ediční činnost 
V roce 2011 vydala DAN 98 neperiodických publikací, včetně dotisků a 25 elektronických 
publikací. Při vydání řady publikací spolupracovala s mnoha pracovišti AV ČR. Řada 
publikací vyšla s podporou AV ČR, která na vydání přispěla po doporučení Ediční rady AV 
ČR. V případě některých titulů by nebylo vydání bez příspěvku ze strany AV ČR možné. 
Elektronické knihy byly vydány ve formátech ePub a PDF a ty, které již nejsou vázány 
autorskými právy, jsou šířeny zdarma jako služba čtenářům. 
 
Během roku 2011 vycházely i další svazky zavedených edic Paměť, Historie, Galileo, 
Průhledy, Šťastné zítřky nebo Europa. Všechny edice jsou v recenzích vysoce hodnoceny  
a za zmínku jistě stojí, že v recenzovaném časopise Soudobé dějiny, který vydává Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, byla edice Paměť označena jako prestižní a v ní vydané tituly vysoce 
ohodnoceny. Nově vyšly první svazky široce koncipovaných řad Neživá příroda a Živá 
příroda a rovněž první svazek vysoce odborné česko-anglické edice Entomologické klíče, 
která zaplnila zcela volné místo na knižním trhu a setkala se s velkým odborným ohlasem.  
 
Z vydaných publikací ve spolupráci s pracovišti AV ČR vybíráme např.: s Ústavem 
systémové biologie a ekologie AV ČR knihu Uhlík v ekosystémech ČR, s Ústavem organické 
chemie a biochemie AV ČR publikaci Viry pro 21. století nebo monumentální projekt Květena 
České republiky s Botanickým ústavem AV ČR. Za zmínku stojí jistě i kniha o historii 
neuniverzitních vědeckých institucí na našem území Bohemia docta nebo práce Mezi Prahou 
a Vídní, která se týkala styků české a rakouské literární moderny na konci 19. století. Obě 
vyšly ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR. S Historickým ústavem AV 
ČR vydala DAN monografii profesora Jaroslava Pánka Vilém z Rožmberka jako příspěvek 
k Rožmberskému roku. S Ústavem pro jazyk český AV ČR byl vydán závěrečný svazek 
dlouhodobého, jedinečného a rozsáhlého projektu Český jazykový atlas a publikace Mluvená 
čeština, která se zabývá rozdíly mezi mluveným a psaným jazykem. S Filosofickým ústavem 
AV ČR byl po mnoha letech vydán další svazek Díla Jana Amose Komenského. Jednalo se 
o projekt celosvětového významu, vysoce ceněný odborníky v ČR i v zahraničí.  
 
DAN spolupracovala při vydávání neperiodických publikací i s dalšími vědeckými pracovišti 
mimo AV ČR. Například s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze vydala knihu profesora 
Jaroslava Flegra Pozor Toxo!, která vzbudila v odborných kruzích značný ohlas a vyvolala 
značný ohlas v českých i zahraničních médiích. Za zmínku jistě stojí i publikace Mechanika 
kontinua, která vyšla ve spolupráci s ČVUT, nebo další svazek Vegetace České republiky též 
vydaný ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU v Brně. 
 
Mimořádným edičním počinem se stalo souborné jednosvazkové Dílo Williama Shakespeara 
v překladu profesora Martina Hilského, které vyšlo v běžném vydání i jako luxusní verze, 
vázané ručně v pravé kůži. Běžné vydání se ještě v roce 2011 dočkalo dotisku a velmi široké 
mediální pozornosti. Dalším významným počinem bylo publikování kolektivní monografie 
Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, do které přispělo široké spektrum 
nejuznávanějších odborníků; v médiích byla dílu věnovaná značná pozornost. Velký ohlas 
zaznamenaly dva překlady, jednak klasické a hojně citované práce Oswalda Spenglera 
Zánik západu a české vydání knihy německého ekonoma Thilo Sarazina Německo páchá 
sebevraždu, která se v Německu dočkala rozporuplného přijetí, z jedné strany silné kritiky, 
z druhé strany nadšeného souhlasu.  
 
Z uvedeného výčtu publikací jasně plyne, že DAN dokáže nabídnout kvalitní služby spojené 
s přípravou a vydáním publikací napříč vědními obory a spektrum vydávaných publikací 
reprezentuje celou šíři oborů, zastoupených na pracovištích AV ČR. Celkový přehled 
vydaných publikací DAN je uveden v příloze č. 1. 
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Časopis Živa 
Během roku 2011 vydala DAN šest řádných čísel časopisu Živa. I nadále tak byla udržena 
periodicita a nesporná kvalita nejdéle vycházejícího přírodovědného časopisu v ČR.  
S výraznou obměnou a s novou grafickou podobou byly v průběhu roku spuštěny nové 
webové stránky časopisu.  

Marketing a propagace 
K marketingové podpoře vydávání publikací a další činnosti využívalo nakladatelství 
především hlavní webové stránky www.academia.cz, ale i další portály ve správě DAN 
věnované spisovatelům Ivanu Klímovi (www.ivanklima.cz) a Ivanu Krausovi 
(www.ivankraus.cz), dále stránky časopisu Živa, které prošly v roce 2011 výraznou 
modernizací a změnou grafického vzhledu. DAN využívala i profily na sociálních sítích 
Facebook, Google+ a Twitter, s jejichž pomocí se zvýšila možnost denně oslovit velké 
množství potenciálních zájemců o publikace DAN s naprosto minimálními náklady  
a v reálném čase. 
 
DAN uskutečnila v uplynulém roce řadu úspěšných propagačních akcí, především  
u příležitosti vydání publikací, kterých se mimo jiné zúčastnili i nejvyšší představitelé AV ČR, 
kulturního a politického života. Mezi nejvýznamnější akce patřil lednový křest knihy Věda 
v Čechách po 20 letech za účasti předsedy AV ČR Jiřího Drahoše a předchozích předsedů 
Rudolfa Zahradníka, Heleny Illnerové a Václava Pačese nebo křest publikace Bohemia docta 
v rámci oslav 120. výročí založení České akademie pro vědy a umění. V červnu 2011 při 
příležitosti slavnostního zahájení mezinárodní konference Čeština v pohledu synchronním  
a diachronním, pořádané ÚJČ AV ČR k stému výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka 
českého, předal ředitel DAN Jiří Padevět a ředitel ÚJČ AV ČR Karel Oliva předsedkyni 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavě Němcové první elektronickou knihu 
vydanou v DAN (Výbor ze starší české literatury). Ve stejném měsíci se uskutečnil ve 
spolupráci s Velvyslanectvím Maďarské republiky a za účasti velvyslance Lászla Szökeho 
křest knihy předního hungaristy Petra Rákose Neúnavná slova.  
 
Jedním z důležitých momentů v mediální prezentaci bylo předání pamětního výtisku Díla 
Williama Shakespeara ředitelem divize Jiřím Padevětem a překladatelem Martinem Hilským 
prezidentu republiky Václavu Klausovi u příležitosti jeho 70. narozenin. Významnou akcí 
s výrazným mediálním ohlasem byly 80. narozeniny českého prozaika Ivana Klímy, které 
oslavil ve vile Lanna za přítomnosti předsedy AV ČR a velvyslance USA. Vyvrcholením 
marketingové práce bylo uspořádání konference Kolaps a regenerace: Cesty civilizací  
a kultur v souvislosti s vydáním stejnojmenné publikace. Na konferenci spolupořádané s FF 
UK a ČNB pod záštitou a za účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslavy Němcové vystoupili mimo jiné viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, editoři publikace 
Martin Kovář a Miroslav Bárta, místopředseda AV ČR Jaroslav Pánek, Miroslav Ševčík 
z VŠE nebo Jiří Ellinger z Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
 
Mezi další a již pravidelné propagační a popularizační aktivity patřila účast na mezinárodních 
knižních veletrzích v Lipsku, Londýně, Frankfurtu nad Mohanem a v Praze nebo zajištění 
prodejních a propagačních stánků na tradičních i příležitostných akcích, mezi něž patří např. 
zasedání Akademického sněmu, knižní veletrh v Ostravě nebo v Havlíčkově Brodě. Divize  
i nadále spolupracovala s občanským sdružením Science Café na pořádání přednášek 
z vědeckého prostředí a realizovala další ročník Cen Nakladatelství Academia. 
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Získaná ocenění 
Kromě cen udělených v soutěži Ceny Nakladatelství Academia získaly publikace DAN nebo 
jejich autoři v roce 2011 řadu dalších významných ocenění: 
 
Slovník roku – uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů 
Cena poroty za výkladový slovník: 3. místo – Štěpán Mleziva, Retrospektivní přehled 
územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti, a Miloslava Knapová, 
Jak se bude Vaše dítě jmenovat? 
Cena poroty za encyklopedické dílo: 3. místo – Vladimír Just, Divadlo v totalitním systému. 
Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech, a Vladimír Papoušek  
a kolektiv, Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 
 
Magnesia Litera 
Kategorie Litera za literaturu faktu: Vladimír Papoušek a kol., Dějiny nové moderny 
 
Cena Josefa Hlávky – uděluje nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových 
Oblast věd o neživé přírodě: Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, 
elektroluminiscence, stimulovaná emise 
 
Výroční cena Nadace Český literární fond 
Publikace Květena České republiky 8 
 
Kniha roku Lidových novin za rok 2011 
2. místo: Martin Hilský, Dílo Williama Shakespeara 
 
Překladatelská Cena Josefa Jungmanna – uděluje Obec překladatelů 
Petr Dvořáček za překlad díla Niklase Franka Můj otec 
 
Ceny Miroslava Ivanova a města Jaroměř-Josefov 
Cena za literaturu faktu: Miroslav Vaněk, Byl to jenom Rock'n'roll?  
Zvláštní cena: Jaroslav Med, Literární život ve stínu Mnichova 
Zvláštní cena: Zdenek Slouka, Jdi po skryté stopě 
Čestné uznání pro nakladatele soustavně se věnujícího vydávání literatury faktu 
 
Další ocenění 
Profesor Martin Hilský obdržel v souvislosti s vydáním kompletního Díla Williama 
Shakespeara dvě významná ocenění: Státní cenu za překladatelské dílo, kterou uděluje 
Ministerstvo kultury ČR, a Medaili za zásluhy v oblasti kultury od prezidenta republiky. 
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Divize vnějších vztahů 
Divize vnějších vztahů v roce 2011 intenzivně realizovala cíle stanovené ve strategii a plánu 
rozvoje vědecko-popularizačních a marketingových aktivit. Management divize se zaměřil 
zejména na rozvoj stávajících a také realizaci nových vědecko-popularizačních projektů  
a aktivit v oblasti zapojování laické i odborné veřejnosti do světa vědy a výzkumu. Velký 
důraz byl kladen také na rozvoj aktivit na mezinárodní scéně a dvou- i vícestranné 
spolupráce se zahraničními partnery. DVV se v průběhu roku stěžejním způsobem podílela 
na budování image AV ČR v České republice a zahraničí. 

Odbor popularizace vědy a marketingu 
Současný Odbor popularizace vědy a marketingu (OPVM) se k 1. 1. 2011 zformoval  
z předchozího Odboru mediální komunikace a marketingu. Došlo k částečným změnám  
v původním zaměření odboru a část aktivit zaměřená na mediální komunikaci a správu webu 
AV ČR přešla do nově vzniklého Odboru mediální komunikace KAV ČR. Prvotním cílem 
OPVM je přiblížit prostřednictvím jednotlivých propagačních akcí, popularizačních aktivit, 
výstav a projektů činnost pracovišť AV ČR a popularizovat tak vědu a výzkum studentům  
i široké veřejnosti. Odbor se významně podílel i na monitoringu mediálních výstupů, kdy bylo 
v roce 2011 ve vybraných tištěných, internetových a ostatních médiích zveřejněno 12 021 
zpráv s heslem AV ČR a jeho podobami, tj. na 1000 článků měsíčně, více než 30 denně 
(včetně sobot a nedělí). Jedná se o nejvyšší počet od doby, kdy se statistika zaznamenává, 
tzn. od roku 1998. Dále se odbor podílel na fundraisingových aktivitách, zajišťoval 
marketingové aktivity jak pro SSČ, tak i pro KAV ČR a pracoviště AV ČR a přispíval k větší 
informovanosti o plném spektru všech produktů a služeb SSČ. 
 
Týden vědy a techniky 
Největší vědecký festival v ČR se konal již po jedenácté, symbolicky se prodloužil na 
jedenáct dní a trval proto od 1. do 11. 11. 2011. Akce, která je součástí systematické práce 
AV ČR v popularizaci vědy, poprvé za dobu své existence nabídla program ve všech krajích 
ČR – celkem více než 300 akcí. K zahájení TVT byly vydány tři tiskové zprávy a místo 
obvyklé tiskové konference se zástupci médií zúčastnili slavnostního zahájení. 
 
Dny otevřených dveří, přednášky, semináře, výstavy, vědecké kavárny a filmové dokumenty, 
ve kterých vědečtí pracovníci AV ČR představili svou práci, výzkumné projekty, 
nejmodernější vědecké přístroje a nejnovější trendy v oblasti vědy, navštívilo 42 506 osob, 
což je nárůst od minulého ročníku o 27 %. Podobný zájem byl i o webové stránky TVT 2011, 
které za jeden měsíc zhlédlo cca 40 000 lidí. S podporou sponzorů byla posílena venkovní 
propagační kampaň TVT v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. Na vědeckém 
festivalu se podílela všechna pracoviště AV ČR a téměř 50 spolupracujících organizací,  
z toho šest zahraničních. V rámci TVT se uskutečnilo slavnostní předání Čestných medailí 
Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Mezi nejatraktivnější výstavy patřila expozice 
unikátních šperků kultury Velké Moravy Archeologického ústavu AV ČR, Brno. Velký zájem 
návštěvníků vzbudily přednášky zahraničních hostů z Velké Británie a Německa. TVT svůj 
11. ročník uzavřel vítězstvím v soutěžní přehlídce popularizačních aktivit SCIAP 2011.  
 
SCIAP 2011 
Zcela novou aktivitu představil OPVM na podzim 2011, když vyhlásil soutěžní popularizační 
přehlídku SCIAP 2011 určenou pro vědecká centra, pracoviště AV ČR, vysoké školy, 
občanská sdružení a fyzické osoby s vlastními projekty. Cílem soutěžní přehlídky SCIAP 
bylo vyhodnocení nejúspěšnějších popularizačních aktivit vědy za období jednoho roku 
realizovaných na území ČR nebo v českém jazyce v kategoriích „Expozice“, „Periodikum“, 
Audio/video pořad“, „Internet“ a „Ostatní“. Soutěž vyvolala nebývalý zájem a přihlášeno bylo 
celkem 56 příspěvků od 35 soutěžících, z nichž 12 bylo z prostředí AV ČR. Slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže SCIAP 2011 se uskutečnilo 1. 12. 2011 ve vile Lanna. 
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Mimořádné ocenění získal Michael Londesborough z Ústavu anorganické chemie AV ČR, 
který si svou angažovaností v oboru popularizace vědy vybudoval nezpochybnitelné renomé. 
 
Akademické kavárny  
Stejně jako v minulých letech pořádal odbor ve spolupráci s Radou pro popularizaci vědy 
oblíbené diskusní podvečery, neformální setkání vědeckých pracovníků s veřejností, které se 
pod názvem Akademické kavárny konaly v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. 
Uskutečnily se celkem tři: Ptáci – nejen poslové jara, ale i naše svědomí, Potřebuje Česko 
historické vědomí? a Jak se bránit přebytku informací, duševní hygiena. Rada pro 
popularizaci vědy a OPVM společně zorganizovaly i tři semináře pro vědecké pracovníky na 
téma přípravy popularizační přednášky „Jak něčeho dosáhnout slovy“.  
 
Výstavy 
Pořádáním pravidelných výstav se AV ČR hlásí k odkazu své předchůdkyně, kdy v názvu 
nesla přídomek „umění“. Odbor v roce 2011 realizoval několik zajímavých výstav 
v prostorách budovy AV ČR nejen z oblasti tvorby současných umělců, ale také tematické 
expozice, např. k 50. výročí laseru, k 21. výročí vydávání Akademického bulletinu či 
úchvatných fotografií Františka Weydy z Biologického centra s názvem Krása a tajemství 
mikrosvětů. V sále ICAVI je doplnily neméně zajímavé fotografie Pavla Lisého Sabaloka  
a šestý nilský katarakt v Súdánu z výzkumů Geologického ústavu AV ČR. Výstavní prostory 
se v září rozšířily o opravené a dokonale upravené nádvoří, v němž se jako první představily 
působivé Plastiky pro zahradu Veroniky Oleríny. V listopadu budovu AV ČR ovládly výstavy 
uspořádané v rámci TVT. Závěr roku patřil expozici České Vánoce.  
 
Další akce 
Mimo výše zmíněné aktivity se odbor podílel na realizaci dalších akcí, z nichž je nutno uvést 
mimo jiné i 13. ročník Evropského týdne mozku, během něhož si zájemci mohli vyslechnout 
osm přednášek, nebo realizaci dvou prezentací Ústavu anorganické chemie AV ČR pro 
středoškolské studenty s názvem Tajemství energie – show dr. Londesborougha. Ty se 
konaly v Městské knihovně v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně ve spolupráci  
s British Council. Obě zaznamenaly takový úspěch, že během několika dnů byly zcela 
obsazeny a na mnohé zájemce se již nedostalo. Podobné to bylo i s veřejnými besedami 
s americkým astronautem A. Feustelem, který strávil několik dní v ČR; na jeho pobytu se 
organizačně podílely i další útvary SSČ.   
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Odbor projektů a grantů 
Odbor projektů a grantů důsledně realizoval všechny prioritní úkoly národních  
a mezinárodních projektů podporovaných z národních i evropských fondů, včetně jejich 
kompletní administrace a publicity. Za mimořádně úspěšné lze považovat popularizační, 
vzdělávací projekty a služby, které pomáhají zahraničním vědeckým pracovníkům při 
příjezdu do ČR. Všechny tyto aktivity směřují k naplňování vize a cílů SSČ. Během celého 
roku 2011 OPG monitoroval a vyhodnocoval informace o možnostech využívání prostředků  
z dotačních titulů EU nebo z jiných finančních či nadačních mechanismů s ohledem na 
reálné využití v rámci SSČ, příp. v jednotlivých pracovištích AV ČR. Aktivně spolupracoval  
a rozšiřoval spolupráci s příslušnými resorty, orgány EU i s národními institucemi při 
využívání prostředků z fondů EU. Velký důraz byl kladen na posilování spolupráce v rámci 
celoevropské sítě EURAXESS a na zapojování se do národních i mezinárodních projektů. 
 
OPG v průběhu roku 2011 podával velké projektové žádosti do Operačních a komunitárních 
programů na zajištění a pokračování svých klíčových aktivit. Jednalo se především  
o podporu servisních služeb EURAXESS centra Česká republika (dříve České centrum pro 
mobilitu) v oblasti mobility vědecko-výzkumných pracovníků na národní i nadnárodní úrovni 
pro následující čtyřleté období. Další projekty byly podávány na podporu rozvoje lidských 
zdrojů pro VaV prostřednictvím motivačních aktivit a na zvýšení zájmu mladé generace  
o vědecké bádání jako prestižní budoucí profesi (Otevřená věda). 
 
Cities and Science Communication (CASC) 
Číslo projektu: SIS8-CT-2009-229642 
Program FP7-SP4-Capacities 
Dotace na celý projekt 23.529,90 EUR 
 
V roce 2011 se OPG zapojilo do mezinárodního projektu Cities and Science Communication 
(CASC). Cílem CASC bylo zapojit veřejnost jako aktivního účastníka do dialogu mezi vědou, 
politikou a podnikáním, tj. zvýšit zájem široké veřejnosti o oblast vědy a výzkumu a přispět 
tak k formování veřejnosti aktivně zapojené do debaty o otázkách rozvoje vědy, popsat 
nejlepší postupy k dosažení tohoto cíle a vytvořit evropskou síť umožňující výměnu 
zkušeností v této oblasti. V říjnu 2011 se v budově AV ČR uskutečnilo setkání aktérů tohoto 
projektu. 
 
EURAXESS Česká republika – pomáháme zahraničním vědeckým pracovníkům 
Číslo projektu: OK08001 
Program EUPRO (MŠMT) 
Dotace na celý projekt 11 702 000 Kč 
 
EURAXESS centrum pomáhalo v průběhu minulého roku zahraničním vědcům, jejich 
rodinným příslušníkům i zaměstnavatelům překonávat veškeré administrativní překážky 
spojené s jejich pobytem v ČR. Pracovníci OPG poskytovali zahraničním vědecko- 
-výzkumným pracovníkům aktuální informace a poradenství v záležitostech jejich profesního 
i osobního života, především při zajištění vstupních formalit, povolení k pobytu, sociálního  
a zdravotního pojištění, získávání informací o daňovém a důchodovém systému, vyhledávání 
vhodného bydlení, škol pro děti, lékařské péče, jazykových kurzů apod. Telefonicky,  
e-mailem či při osobních konzultacích centrum zodpovědělo přibližně 3310 dotazů, týkajících 
se praktických aspektů života v ČR. Svým klientům zabezpečilo nadstandardní službu – 
osobní asistenci při vyřizování formalit souvisejících s povolením dlouhodobého pobytu na 
inspektorátech Cizinecké policie a na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. 
V roce 2011 byl takto zjednodušen proces 583 zahraničních vědců, převážně ze třetích 
zemí. Pracovníci EURAXESS centra se však věnovali i vzdělávací a popularizační činnosti  
a zorganizovali nebo se aktivně podíleli na mnoha přednáškových akcích v oblasti mobility 
zahraničních vědeckých pracovníků, např. na semináři k problematice dlouhodobého pobytu 
za účelem vědeckého výzkumu po legislativních úpravách, prezentaci o zaměstnávání VaV 
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pracovníků ze zahraničí, ohledně problematiky sociálního zabezpečení atd. Řešitelé projektu 
byli členy expertních skupin a poradních orgánů v oblasti mobility VaV pracovníků. V dubnu 
2011 uspořádalo EURAXESS centrum Česká republika v Praze prestižní mezinárodní 
konferenci Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu. Konference byla zaměřena 
na prezentaci portálu EURAXESS Jobs, představení služeb poskytovaných sítí EURAXESS 
v ČR a na nejnovější trendy a problémy v oblasti mobility a kariérního růstu. Pozvání na 
konferenci přijali zástupci MŠMT, Evropské komise i zahraničních mobilitních center. 
 
Služby EURAXESS centra také napomáhaly k integraci zahraničních vědců v ČR; pořádalo 
mj. každý týden konverzační kurzy s názvem Setkání s českým jazykem a kulturou nebo 
zorganizovalo intenzivní kurz Letní škola českého jazyka. Pro výzkumníky ze zahraničí  
a jejich rodinné příslušníky připravilo řadu kulturních a společenských akcí. Formou seminářů 
EURAXESS centrum vzdělávalo a školilo pracovníky VaV pracovišť, kteří se potýkali  
s problematikou zaměstnávání zahraničních vědců.  
 
Na podzim 2011 dosáhlo EURAXESS centrum Česká republika výrazných úspěchů i na 
mezinárodním poli. Nejprve zástupkyně EURAXESS centra Česká republika získala prestižní 
pozici ambasadora celoevropské sítě EURAXESS, kterou uděluje na základě výběrového 
řízení Evropská komise. V prosinci 2011 pak EURAXESS centrum Česká republika, 
společně s ostatními evropskými partnery, získalo finanční dotaci ze 7. RP na pokračování 
mezinárodní sítě EURAXESS a aktivní účast EURAXESS centra České republika v této síti. 
 
Významnou službou byla i správa a aktualizace portálu www.euraxess.cz, kde byly 
pravidelně uveřejňovány nabídky volných pracovních míst ve VaV v evropském výzkumném 
prostoru. V  roce 2011 bylo EURAXESS centrem Česká republika zadáno 263 volných 
vědeckých pozic a počet návštěv národního portálu dosáhl téměř 16 000.  
 
E*CARE 
Číslo projektu: MOB7-GA-2008-221898 
Program FP7-SP3-People 
Dotace na celý projekt 27 627 EUR 
 
Úlohou projektu E*CARE (2008–2011) bylo monitorovat a vyhodnotit překážky v mobilitě 
výzkumných pracovníků v rámci evropského výzkumného prostoru (ERA). Současně měl 
projekt za cíl podporu mobility VaV pracovníků, zlepšení spolupráce mezi servisními centry 
na základě výměny zkušeností a dobré praxe, podporu úsilí EU směrem k vytvoření 
jednotného pracovního trhu pro výzkumné pracovníky. Závěrečná zpráva se zaměřila na 
identifikaci bariér v mezinárodní mobilitě, možné kroky k jejich odstranění a služby pro VaV 
pracovníky. 
 
Otevřená věda II – systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do 
vědecko-výzkumné práce 
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0034 
Program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) 
Dotace na celý projekt 19 331 572 Kč 
 
V rámci projektu Otevřená věda II pokračovaly na pracovištích AV ČR a univerzit vědecké 
stáže v oborech chemie, biologie, fyziky, matematiky, informatiky, geologie či geografie, 
které talentovaným studentům mimopražských středních škol nabídly jedinečnou možnost 
zapojit se do reálné vědecké činnosti nebo do špičkových výzkumných projektů vědeckých 
pracovišť přímo v pracovištích AV ČR a odborných pracovištích vysokých škol. Pod vedením 
zkušených vědců mohli nadaní studenti objevovat vědeckou práci v její každodenní praxi. 
Vyzkoušeli si práci v laboratoři, různé experimenty, ale také například terénní výzkumy, aby 
se pak ti nejlepší v průběhu roku umisťovali na předních místech domácích i zahraničních 
soutěží. Projektu se v roce 2011 zúčastnilo 170 studentů. V dubnu se v Brně uskutečnila 1. 
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studentská vědecká konference projektu Otevřená věda II, která simulovala skutečnou 
vědeckou konferenci. Do Ústavu přístrojové techniky AV ČR se sjeli nejen stážisté Otevřené 
vědy, ale také jejich lektoři, pedagogové a spolužáci. Cílem konference bylo setkání studentů 
s kolegy z oboru a představení jejich prací ze stáží veřejnosti. Před zaplněným 
přednáškovým sálem zaznělo celkem 42 příspěvků z přírodovědných oborů. Otevřená  
věda II byla představena i odborníkům v zahraničí. Projekt byl realizátory projektu  
a nejúspěšnějším stážistou prezentován na květnové výroční konferenci EUSCEA (European 
Science Events Association) ve švédském Göteborgu.  
 
Otevřená věda pedagogům 
Na projekt Otevřená věda II navázal projekt s názvem Otevřená věda pedagogům, v rámci 
kterého se v letních měsících v Zámeckém hotelu Třešť konaly praktické kurzy pro 
středoškolské pedagogy. Tři týdny se nesly v duchu odborného i praktického vzdělávání 
pedagogů v oborech biologie, chemie a fyziky. Smyslem týdenních vzdělávacích kurzů 
akreditovaných MŠMT bylo seznámit pedagogy s novinkami v oboru, umožnit jim setkání se 
zajímavými badateli a ukázat praktická cvičení či laboratorní pokusy, jimiž mohou studentům 
přiblížit předmět názorněji. Šestého ročníku se zúčastnilo celkem 74 pedagogů z celé ČR. 
Součástí programu byly přednášky zajímavých osobností z pracovišť AV ČR a univerzit  
i praktické bloky jednotlivých kurzů. V těchto cvičeních se lektoři snažili účastníkům předvést, 
jak oživit vyučovací hodiny a přiblížit studentům „vědu“ názorněji a přitažlivěji. Zároveň měli 
pedagogové příležitost vyzkoušet si práci s moderními laboratorními přístroji, navštívit 
výzkumná pracoviště a výrobní závody. Kurzy nepřinesly učitelům jen nové vědecké 
poznatky a nápady, ale umožnily také setkání účastníků z různých škol z celé České 
republiky. 
 
Pravidelné přednášky pro studenty – Nebojte se vědy 
I v roce 2011 pokračovaly v pravidelných měsíčních cyklech věnovaných vždy jednomu 
oboru přírodních věd (z biologie, chemie, fyziky, lékařství, matematiky, informatiky) veřejné 
přednášky pro středoškolské studenty a jejich pedagogy. Přední čeští vědci představili 
studentům nejen zajímavá témata a výsledky české vědy, ale obohacovali je o své 
zkušenosti. Přednášející komunikovali se studenty jazykem a prostředky, které jsou mladé 
generaci blízké. V říjnu například Jan Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie AV 
ČR přednášel na aktuální téma AIDS: chemik proti viru a virus proti chemikovi. Zájem využít 
jedinečnou možnost diskutovat s významnými vědci projevilo více než 1100 studentů.  
 
Letní škola soudobých dějin pro učitele dějepisu 
V závěru školního roku OPG ve spolupráci s pracovníky Ústavu českých dějin FF UK  
a s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR opakovaně uspořádal již zavedenou Letní školu 
soudobých dějin. Semináře a přednášky na různá témata (Literatura a cenzura  
v poválečném Československu, Romové v moderních českých dějinách, Transformace 
české společnosti na přelomu 80. a 90. let, Kosovská otázka v moderní době, Možnosti  
a limity orální historie, Reflexe Němců v českém poválečném filmu) doplnil didaktický 
seminář Dějiny nebo paměť? či komentované promítání filmu Karla Kachyni Kočár do Vídně. 
Nechyběla ani tradiční exkurze. Účastníci Letní školy ocenili především možnost seznámit se 
s nejnovějšími trendy a interpretačními přístupy v oblasti výuky soudobých dějin a odnesli si 
pro následné využití v praxi řadu nových poznatků a nápadů. Rovněž pro přednášející byla 
diskuse s učiteli, tedy s těmi, kteří jsou v přímém kontaktu s mladou generací, velmi 
přínosná. Zkušenější pedagogové kladně hodnotili možnost setkání s mladšími kolegy, kteří 
přinášejí velkou invenci a nové pohledy na výuku. Akce se zúčastnilo 40 pedagogů. 
 
Management vědy 
Pro ředitele pracovišť AV ČR zorganizoval OPG další ročník úspěšného vzdělávacího cyklu 
Management vědy. Pomohl jim při orientaci v legislativním a ekonomickém prostředí, 
prohloubit si znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů, finančního řízení, legislativy, evropských 
finančních mechanismů pro podporu vědy a výzkumu a mnoha dalších manažerských 
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dovedností. Čtvrtý ročník navštěvovalo 18 ředitelů pracovišť AV ČR. V pěti dvoudenních 
seminářích se v Zámeckém hotelu Třešť zabývali tématy jako duševní vlastnictví a jeho 
ochrana, marketing vědy, multikulturalita na pracovištích, vedení obtížných manažerských 
rozhovorů a nácvik vystupování v médiích.  
 
Kurzy komunikace vědy prostřednictvím médií 
Popularizovat vědní obory a výsledky bádání v nich považuje SSČ za jednu ze svých priorit. 
Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec 
snadné. I z těchto důvodů připravil OPG praktický kurz Komunikace vědy prostřednictvím 
médií s cílem seznámit vědeckou obec s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním 
světě, zlepšit propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí zástupců jednotlivých 
pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. 
Prostřednictvím kurzu se podařilo navázat užší vazby mezi vědeckými pracovníky a novináři 
zastupujícími jednotlivá média, seznámit vědecké pracovníky, kteří se zabývají popularizací 
vědy, pracovníky mediálních a tiskových oddělení pracovišť AV ČR s účelnými prostředky  
a jejich využitím při komunikaci s médii. Přínosná byla také praktická cvičení před kamerou, 
psaní tiskových zpráv nebo prezentace dobrých příkladů popularizace. 
 
Den Země  
V dubnu 2011 se v rámci Mezinárodního dne Země v Geoparku Geofyzikálního ústavu i na 
pracovišti samotném zásluhou OPG uskutečnil Den Země hrou, kdy měli návštěvníci 
možnost přihlížet simulacím různých geofyzikálních jevů. Zároveň se zde uskutečnil seminář 
pro 20 pedagogů na témata zemské nitro, zemětřesení, Český masiv či klimatické změny. 
Přednášky věnované vědám o Zemi probíhaly v průběhu celého dubna v budově AV ČR  
a navštívilo je téměř 400 studentů. Akci v Geoparku a výstavu fotografií Barevný svět hornin 
pod mikroskopem si prohlédly další stovky návštěvníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snídaně vědkyň 
Začátkem roku 2011 zabezpečil OPG v rámci Mezinárodního roku chemie popularizační akci 
mezinárodního charakteru Snídani vědkyň, ranní debatu nejen o chemii, které se zúčastnilo 
pět významných odbornic z různých oborů chemie, a předcházející tiskovou konferenci. 
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Odbor audiovizuálních technologií 
Odbor audiovizuálních technologií v roce 2011 realizoval své činnosti zejména ve dvou 
hlavních oblastech – zajištění technologického a organizačního provozu konferenčních akcí 
a poskytování služeb digitálního TV studia. 
 
Odbor technicky zabezpečil více než 500 akci, zejména přednášek, konferencí, kongresů, 
vzdělávacích aktivit a seminářů na národní i mezinárodní úrovni. Opakovaně realizoval 
videokonferenční mezinárodní jednání (Čína, USA, Anglie, Francie atd.) z vily Lanna  
i z budovy na Národní třídě a zajistil zasedání prestižních vědeckých organizací (např. EC, 
IAU a ESF). Pro zvýšení standardu kvality poskytovaných služeb postupně obměnil  
a zmodernizoval zastaralé technické vybavení sálů tak, aby splňovalo současné, stále 
narůstající nároky uživatelů.  
 
V rámci největšího vědeckého festivalu v ČR Týdne vědy a techniky zajistil nejen technický 
provoz sálů, ale také pravidelné denní festivalové videozpravodajství, které bylo umísťováno 
na příslušných webových stránkách. Dále v průběhu roku zabezpečoval internetové vysílání 
vzdělávacích přednášek pro studenty i dalších aktivit určených pro širší veřejnost.  
 
TV studio OAT během roku 2011 vytvořilo 39 vlastních reportáží o zajímavých událostech 
života české vědy a kultury. Pro podporu rozvojových a vzdělávacích programů AV ČR 
vyrobilo 10 medailonků věnujících se aktivitám vědců a studentů v AV ČR. OAT se také 
podílel na mediálním tréninku popularizátorů vědy, vytvořil videoprezentaci ze zahájení 
Mezinárodního roku chemie pro UNESCO, odvysílal čtyři reportáže z prostředí AV ČR na 
satelitní TV stanici, připravil audiozáznamy pro Český rozhlas Leonardo, zúčastnil se 
realizace projektů středoškolských studentů. Kromě těchto uvedených činností odbor 
zabezpečoval i přepisy videozáznamů, dokumentační záznamy přednášek, výrobu DVD, 
konzultační a poradenskou službu v oboru nebo pronájem techniky pro kvalitní zajištění 
dalších akcí. 
 
Dokumentární tvorba OAT byla oceněna na festivalu televizních studií Kafka 2011, kde 
získala 2. místo v kategorii dokument, a stejné ocenění, 2. místem, získala i na Festivalu 
dobrých zpráv v Ostravě. 

Akademický bulletin 
Časopis v posledních letech výrazně rozšířil a soustředil pozornost na vědní otázky  
v mezinárodním aspektu, včetně vlastních zahraničních aktivit. Měsíčník je bezplatně 
distribuován pracovištím AV ČR, VŠ, vládním orgánům, vědeckým společnostem, 
neziskovým organizacím, redakcím médií, institucím, velvyslanectvím i vybraným adresátům 
z průmyslové sféry; část produkce dostávají také čtenáři v zahraničí a slouží k propagačním 
účelům při přednáškách, seminářích, tiskových konferencích nebo popularizačních akcích. 
Podstatnou složku redakční práce tvoří od roku 2008 webové stránky v české a anglické 
verzi s elektronickou mutací časopisu a archivem.  
 
V roce 2011 vyšlo 11 čísel časopisu Akademický bulletin (z toho jedno dvojčíslo)  
o souhrnném rozsahu 476 stran, včetně dvou tematických příloh – Syntetická biologie 
(duben) a Výběrová řízení na ředitele pracovišť (listopad a prosinec). Většina titulních stran 
připomínala jubilejní rok 120. výročí založení České královské akademie věd a umění a celý 
ročník věnoval pozornost Mezinárodnímu roku chemie. 
 
Nově pravidelně vycházela rubrika Zahraniční styky, ve které pracovníci Referátu zahraničí 
SSČ a Odboru mezinárodní spolupráce KAV ČR představovali zahraniční partnerské 
organizace AV ČR. Rubriku uvedly rozhovory s předsedou Rady pro zahraniční styky Janem 
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Paloušem a předsedou Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci Vladimírem 
Nekvasilem.  
 
Z významných publikovaných materiálů uveďme článek historičky Magdaleny Pokorné  
o České akademii věd a umění po stu a dvaceti letech; článek Jiřího Jindry Češi a vědecké 
Nobelovy ceny; příspěvek Jaroslava Pánka Akademie věd v Rožmberském roce; článek 
Závěrečná zpráva auditu VaVaI z pera Jiřího Rákosníka; článek generálního ředitele 
Národního technického muzea Karla Ksandra Vrcholné dílo Josefa Hlávky světovým 
kulturním dědictvím nebo souhrnný článek o 11. ročníku Týdne vědy a techniky nazvaný 
Věda a život. Velkou událostí bylo zpravodajství z návštěvy amerického astronauta Andrewa 
Feustela, včetně bohaté fotodokumentace, nebo rozhovor s místopředsedou Evropské 
výzkumné rady (ERC) prof. Pavlem Exnerem o grantové politice. 
 
Mimo vydávání tištěného měsíčníku redakce již více než deset let provozuje internetovou 
verzi, která krom možnosti stažení elektronické verze AB poskytuje i aktuální zpravodajství, 
fotoreportáže, fotogalerie nebo rozšířené verze článků z prostředí AV ČR.  
 
K výročí dvou desítek let existence uspořádala redakce AB ve vile Lanna, za účasti 
současného předsedy AV ČR i jeho předchůdců, vedení KAV i SSČ a dalších hostů, setkání 
redakčních pracovníků a spolupracovníků, kteří se v průběhu uplynulých let podíleli na 
tvorbě časopisu. V souvislosti se vstupem do třetí dekády vydávání AB zorganizovala 
redakce řadu popularizačních akcí a přispěla vlastními aktivitami k připomenutí výročí AV 
ČR. Velmi úspěšnou byla expozice v budově AV ČR uspořádaná jako připomínka 120. výročí 
založení ČAVU, která se skládala ze dvou částí: výstava snímků Vědci objektivem Stanislavy 
Kyselové – Z fotoarchivu Akademického bulletinu 2008–2010 představila portréty vědců  
i reportážní snímky ze života AV ČR v nedávném období sporů o financování vědy. 
Samostatná část k 21 letům trvání Akademického bulletinu nesla příznačný název Do třetího 
decennia. Dále redakce připravila mimo jiné výstavu k výročí prof. A. Holého pro Ústav 
organické chemie a biochemie AV ČR v Národní technické knihovně nebo k příležitosti 20. 
výročí Střediska společných činností AV ČR Dvacetiny SSČ aneb Reflexe v Akademickém 
bulletinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro prestižní mezinárodní konferenci Vědci v exilu a diktátorské režimy 20. století Ústavu pro 
soudobě dějiny v Národním technickém muzeu byly uspořádány snímky vědců 
poznamenaných minulým režimem Vědci z fotoarchivu AB. Upravenou expozici s názvem 
Čeští vědci poškození minulým režimem se podařilo vystavit i při Výročním kongresu Čechů 
a Slováků v Kanadě, která se za účasti místních představitelů a velvyslanců konala na 
Univerzitě v kanadském Kitcheneru.  
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Redakce kompletně připravila do tisku a ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR 
vydala knihu anglických esejů Richarda Burtona Haase Saying it…on paper, jež jsou 
zamýšleny jako výukový materiál pro pokročilé studenty. 

Divize správy majetku a služeb 
DSMS poskytovala v roce 2011 i nadále 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 nemovitostí v příslušnosti hospodaření AV ČR. Dále zabezpečovala agendu v oblasti 
nakládání s nemovitým majetkem SSČ včetně podkladů pro rozhodování Dozorčí rady SSČ. 
Zázemí pro vědeckou obec – rozsah poskytovaných služeb – se stále zvyšuje a divize 
přichází stále s novými nabídkami.  
 
Pro vedení AV a všeobecně pro všechna pracoviště AV zajišťovala DSMS zejména: 

• technické zajištění dvou sněmů AV ČR; 
• technické zajištění 13 zasedání Akademické rady; 
• správu bytového fondu využívaného celou AV;  
• technické zajištění všech akcí, které probíhají v budovách na Národní (přednášky, 

konference, tiskové konference, školení, výstavy);   
• zpracovávání podkladů pro 12 jednání Majetkové komise a Bytovou komisi AV; 
• poskytování metodické a poradenské pomoci pracovištím AV ČR a spolupráci 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 technického dozoru investora při stavebních akcích; 
• každoroční aktualizací přehledu pronajatých ploch v objektech pracovišť AV a 

pronajatých ploch subjekty AV v cizích objektech. 
 
DSMS připravila a projednávala v průběhu roku 2011 plánované zakázky většího rozsahu 
(např. výstavba ubytovny v Krči) a prováděla pro stavební akce SSČ a také pro vybraná 
pracoviště AV ČR investorsko-inženýrskou činnost v celkovém finančním objemu 12 mil. Kč. 
Ke konci roku 2011 byly opraveny půdní prostory po vystěhování Grantové agentury AV ČR, 
v hlavní budově AV byla prováděna nutná restaurátorská obnova této neorenesanční stavby. 
V ubytovně Marna se vyměnila stará okna a dveře za tepelně izolační. V areálu 
Konferenčního centra AV ČR Liblice se uskutečnila kompletní rekonstrukce (zvýšení 
kapacity) čistírny odpadních vod, byly opraveny terasy, římsy, sokl budovy a na střeše 
instalovány zábrany proti padání sněhu. Bylo dokončeno připojení Konferenčního centra 
Liblice na náhradní zdroj. V rámci OP SFŽP se prováděly práce na vodním režimu v parku  
v Liblicích, jejichž finanční hodnota přesáhla 2 mil. Kč. Na zámeckém hotelu Třešť byly 
zahájeny rozsáhlé opravy střešních krovů a dřevěných konstrukcí hodinové věže zámku  
a bylo dokončeno připojení areálu na optický kabel ve spolupráci s Krajem Vysočina. Pro 
pracoviště v areálu Jilská–Husova byly dozorovány některé investiční akce, např. nové 
rozvody elektroinstalace a její modernizace, montáže nových podhledů, opravy podlah na 
chodbách v části areálu a výměna prosklené části schodišťové fasády v části Jilská.  
V objektu Hybernská byly zahájeny práce na opravě dvou podlaží a zrestaurován sál ve 2. 
NP a rovněž byly zabezpečeny související nutné opravy rozvodů vody a kanalizace  
v ostatních částech areálu. 
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Provozní odbor 
Provozní odbor (PRO) zajišťoval v roce 2011 činnosti především v oblasti řádného provozu 
hlavní budovy AV ČR Národní a rekreačních zařízení. Jednalo se zejména o tyto činnosti: 
  

• postupná realizace lepšího využití budovy pro veřejnost a AV ČR, zejména 
společných prostor a zasedacích místností 205, 206, 108, včetně zlepšování 
technického vybavení (klimatizace, elektroinstalace, koberce, parkety, nápojové 
automaty); 

• podpora Odboru výstavby (STAR) při zajišťování hladkého průběhu provádění velké 
akce na Národní 3–7 – rekonstrukce 3. p. hlavní budovy;  

• zkvalitnění vybavení interiéru v rekreačních zařízeních Sloup, Mísečky (nová kuchyň, 
koupelna, WC, nový nábytek) pro zlepšení komfortu zaměstnanců KAV i SSČ; 

• spolupráce s DIT a příprava koncepčního řešení úspor za telefonování – z pevných 
linek na mobily a opačně (pro KAV i SSČ); 

• realizace provozu systému AMI (evidence dat o nemovitostech SSČ a KAV), včetně 
zadávání dat do systému; 

• technické zajištění sněmů AV ČR v Národním domě 2x; 
• zajištění ohlášení a likvidace pojistných událostí v SSČ; 
• zajištění požadavků na autoprovoz ze strany SSČ, KAV i pracovišť AV ČR, včetně 

školení řidičů a plánu obnovy autoprovozu; 
• školení nových pracovníků KAV ve smyslu zákona o PO a vyhlášky BOZP, 

zpracování nové a aktualizace stávající dokumentace požární ochrany a BOZP, 
koordinace spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů PO a BOZP dle 
platných norem, realizace činností spojených s ochranou životního prostředí – třídění 
a likvidace odpadů;  

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

• zajištění nákupu a servisu kancelářské techniky pro potřeby zaměstnanců KAV; 
• zajištění telefonní ústředny a podatelny pro KAV. 

Odbor správy majetku 
Odbor správy majetku (OSM) plnil úkoly zejména v oblasti výkonu technické a ekonomické 
správy v objektech, které jsou v majetku AV ČR a SSČ. Současně také zajišťoval správu  
v objektech dalších vlastníků na základě mandátní smlouvy a smlouvy o správě nemovitostí 
s pracovišti AV ČR. V průběhu roku 2011 vedl komplexní správu v těchto objektech: 
 

• vykonával technickou a ekonomickou správu v areálu Jilská–Husova na základě 
mandátní smlouvy; 

• v objektu Hybernská vykonával technickou a ekonomickou správu na základě 
smlouvy o správě nemovitostí, dále poskytoval součinnost při rekonstrukci 
kancelářských prostor v 1. a 2. patře budovy A; 

• prováděl komplexní správu vlastního objektu v areálu Krč. 
 
DSMS se výraznou měrou podílela na velmi úspěšném pilotním projektu sjednání a realizace 
první elektronické aukce elektrické energie na Českomoravské komoditní burze v Kladně. 
Aukce se zúčastnily společně čtyři pracoviště AV ČR. Tento způsob nákupu energií skýtá do 
budoucna ústavům AV ČR velké možnosti dosažení výrazných úspor provozních prostředků. 
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Divize informačních technologií 
Divize informačních technologií (DIT) v uplynulém roce zajištovala správu a servis 
informačních technologií pro KAV a SSČ, poskytovala a spravovala síťovou infrastrukturu  
a připojení k síti PASNET a CESNET pro pracoviště AV ČR. Dále provozovala infrastrukturu, 
provoz a helpdesk ekonomického informačního systému a informačních systémů a aplikací  
s celoakademickou působností. Současně byl v rámci DIT provozován systém pro správu  
a administraci webů, který pro SSČ, KAV a další pracoviště AV ČR poskytuje infrastrukturu 
pro provoz webových portálů jak s celoakademickou působností, tak pro konkrétní 
pracoviště. 
 
V roce 2011 byla aktualizována koncepce činnosti DIT s výhledem do roku 2013 se 
zaměřením na zefektivňování stávajících služeb a rozvoj služeb nových v souladu  
s výzkumným záměrem SSČ. Realizovala se změna organizační struktury DIT a od 1. 8. 
2011 působí v novém uspořádání jednotlivých útvarů:  
 

• Odbor informačních systémů (OIS), 
• Odbor komunikačních a informačních technologií (OKIT), 

• Oddělení servisu a podpory (OSP), 
• Oddělení správy sítí a serverů (OSSS), 
• Oddělení správy webů (OSW). 

Odbor informačních systémů 
Hlavní náplní činnosti útvaru je podpora uživatelů z pracovišť AV ČR a správa ekonomických 
informačních systémů: 
 

• iFIS (účetnictví, finance, majetek, registr smluv, evidence veřejných zakázek malého 
rozsahu 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); 
• Mantis (elektronický systém pro hlášení chyb a požadavků uživatelů). 

 
V roce 2011 se OIS zaměřil více na individuální přístup k uživatelům a jejich potřebám. Po 
celý rok probíhala řada školení a individuálních konzultací napříč systémy, zvláště ve druhé 
polovině roku v úzké spolupráci s metodikem KAV pro oblast účetnictví VVI.  
 
Kromě řady úprav, kterými procházejí systémy EIS průběžně, bylo v systému Elanor Global 
poprvé zprovozněno sledování konta pracovní doby, ve VERSO byl implementován systém 
včasného rozpočtového varování a také byl odladěn docházkový systém ANeT tak, aby 
odpovídal potřebám akademických pracovišť.  
 
Stranou zájmu nezůstal ani hardware, který byl posílen o diskové expanze. Zefektivněn byl 
režim odstávkového systému. Plánované odstávky, v jejichž průběhu je celý systém  
z bezpečnostních důvodů zálohován a případně jsou prováděny drobné upgrady, byl 
přesměrován do víkendů a snížila se jeho četnost z měsíčních period na čtvrtletní. 
 
V souladu s potřebami pracovišť AV ČR byl zaveden vzdělávací program pro klíčové 
pracovníky technickohospodářských správ. V jeho rámci si vybraní pracovníci rozšiřují 
znalosti v oblasti legislativně ekonomické, prohlubují své manažerské dovednosti a získávají 
nové zkušenosti a kontakty napříč AV ČR. 
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Odbor komunikačních a informačních technologií 
Oddělení servisu a podpory 
Oddělení servisu a podpory zajišťovalo v roce 2011 zejména tyto oblasti činností: 

• servis výpočetní techniky v budově Národní a v dalších lokalitách SSČ; 
• provozování a rozšiřování CMS pro správu webů; 
• technické zabezpečení Akademických sněmů, Týdne vědy a techniky a dalších akcí; 
• správu IT technologií v KC AV ČR – zámek Liblice, hotelu Mazanka, vile Lanna a od 

prosince také v Zámeckém hotelu Třešť; 
• technické zajištění provozu docházkového systému ANeT ve všech lokalitách; 
• zvyšování bezpečnosti sítě proti vnějším a vnitřním útokům včetně ochrany proti 

nežádoucí e-mailové komunikaci; 
• postupnou modernizaci hardwaru (disková pole, servery, aktivní síťové prvky)  

a softwarového prostředí (virtualizace); 
• správu a rozšiřování virtualizace serverů; 
• zvyšování dostupnosti aplikací. 

 
Oddělení správy sítí a serverů 
Hlavním úkolem Oddělení správy sítí a serverů (OSSS) v roce 2011 bylo modernizovat 
páteřní uzly sítě AV ČR tak, aby vyhovovaly standardům protokolu IPv6 při přenosové 
rychlosti 10 Gbps. Průběžně se OSSS zabývalo i nezbytnou administrativní, servisní  
a konzultační činností v síti AV ČR a správou sítě EDUROAM.  
 
V roce 2011 byly jako nejdůležitější řešeny tyto úkoly: 
 

• rekonstrukce a modernizace páteřního IPv6/10Gbps uzlu v areálu Suchdol, Praha 6;  
• zřízení nového uzlu sítě AV ČR Mazanka; 
• připojení objektu Hybernská optickým kabelem do sítě AV ČR; 
• modernizace mikrovlnného spoje KC Liblice;  
• připojení Zámeckého hotelu Třešť do sítě AV ČR (optický kabel – síť CESNET); 
• přestavba serverovny Mazanka; 
• dokončení projektu IPv6 v SSČ (projekt Fondu rozvoje sdružení CESNET);  
• připojení penzionu Marna do sítě AV ČR; 
• modernizace telefonních služeb v SSČ – instalace VoIP. 

 
Kromě hlavních úkolů probíhaly další významné akce: 
 

• byl řešen projekt zasíťování objektu Hybernská; 
• byla převzata lokální síť Zámeckého hotelu Třešť pod správu DIT; 
• byla řešena přeložka optické trasy Juliska–Ve Struhách–Pod Paťankou; 
• byla aktualizována servisní smlouva na koncové prvky sítě AV ČR; 
• bylo provedeno VŘ na rámcovou smlouvu na dodávky síťových prvků pro SSČ;   
• byly připraveny tři odborné semináře určené pro správce sítí pracovišť AV ČR; 
• pokračovala lektorská činnost v kurzech Základy vědecké práce; 
• pokračovala odborná činnost ve sdružení PASNET; 
• pokračovala odborná činnost ve Fondu rozvoje sdružení CESNET; 
• bylo řešeno dálkové ovládání kotelny Hotelu Mazanka (správa areálu); 
• byl připraven návrh spolupráce s FZÚ na projektu ELI. 
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Oddělení správy webů 
Oddělení správy webů (OSW) se v roce 2011 zabývalo různorodými činnostmi souvisejícími 
s webovými portály a dalšími webovými aplikacemi sloužícími pro potřeby nejvyšších orgánů 
AV ČR, samotné AV ČR a jejích jednotlivých pracovišť. Základní činností pro tvorbu nových 
webů a jejich správu byl průběžný vývoj, zlepšování a ladění CMS (Content Management 
System), a to nejen na úrovni serveru, databáze, ale i samotného systému.  
 
Během uplynulého roku OSW realizovalo celkem 26 nových webových a internetových 
projektů, včetně aplikací a migrovaných a rekonstruovaných webů. Z nových webových 
prezentací lze zmínit např.:  

• pro orgány AV ČR Interní portál Akademického sněmu; 
• prezentaci Dozorčí komise Akademického sněmu;  
• pro Ústav pro jazyk český AV ČR portály Centrum akademického psaní a Knihy 

puštěné ze řetězu;  
• pro SSČ AV ČR portál pro správu nemovitostí;  
• nové weby pro ubytovací zařízení penzionů Sedlec a Marna;  
• webové stránky největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky  

a popularizačního portálu Věda pro život;  
• nově vznikla programová aplikace pro správu správních a právních řízení SSČ;  
• pro Ústav pro jazyk český AV ČR aplikace pro rozřazování vstupních testů pro 

studenty s automatickým on-line vyhodnocováním a pro Nakladatelství Academia 
aplikace týkající se e-knih.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení současně rekonstruovalo a přemigrovalo na doménu avcr.cz několik dalších webů, 
mimo jiné např.: web i intranet Kanceláře Akademie věd, web Rady vědeckých společností 
nebo prezentaci projektu Otevřená věda. 
  
OSW spravoval a obsluhoval v roce 2011 celkem 68 webových projektů a aplikací, včetně 
technické podpory a podpory uživatelů a 75 domén druhého řádu. Při správě uvedeného 
množství webových aplikací se oddělení muselo podílet i na školení editorů jednotlivých 
webů. Celkem bylo proškoleno na všech pracovištích AV ČR 299 osob včetně editorů 
nabídky pracovních míst. 
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Divize konferenčních a hotelových zařízení 
Divize konferenčních a hotelových zařízení (DKHZ) provozovala ve dvou krajích a v Praze 
dvě konferenční zařízení a jeden hotel, jeden garni hotel a dva penziony. Celkově tak 
disponuje 250 pokoji s 500 lůžky a nabízí 350 restauračních a 500 konferenčních míst. 
Divize působí v několika národních organizacích sdružujících hotelová a restaurační zařízení 
(Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Česká barmanská 
asociace, Amicale International des Sous-Directeurs et Chef de Reception des Grand Hotels 
a Česká manažerská asociace).   
 
DKHZ v roce 2011 zabezpečovala zejména tyto hlavní činnosti: 
 

• provozování vlastních konferenčních, ubytovacích a gastronomických zařízení; 
• organizování a realizaci konferencí; 
• produkci kulturně-společenských, sportovních a gastronomických akcí; 
• tvorbu propagačních aktivit na podporu své vlastní činnosti, činnosti SSČ a AV ČR. 

 
Divize svou každodenní činností pokrývá široký prostor tuzemského i zahraničního trhu  
v oblasti cestovního ruchu. Poskytuje služby tuzemské i zahraniční klientele. Především však 
zabezpečuje služby pro AV ČR a její významné zahraniční hosty. Jedná se o útvar 
hotelových služeb s více jak 50letou tradicí, jenž je velmi těsně provázán s principy  
a hodnotami AV ČR. Divize vybudovala tým zdatných profesionálů, který dokáže jednotlivá 
odbytová střediska udržet na špici konkurenčního prostředí, ale přitom plně respektuje  
a zachovává firemní kulturu akademických institucí. 
 
Členy pracovních týmů DKHZ jsou zaměstnanci, kteří jsou držiteli různých ocenění a jsou 
zapojeni do hotelového průmyslu v mnoha oblastech (Hoteliér roku ČR 2008; Restauratér 
roku ČR 2011; Akademik Czech Bar Awards CBA; Kontrolor HotelStars.eu AHR ČR; 
Kontrolor Czech Specials CzechTourism; poradce MŠMT ve věcech učňovského školství; 
Komisař odborných gastronomických soutěží nebo vítěz CZECH FOOD CUP 2011). 
 
Stejně tak je DKHZ jako provozovatel konferenčních a hotelových služeb držitelem mnoha 
významných certifikací a ocenění (ČSN EN ISO 9001:2000; HOTELSTARS.EU; HACCP; 
Czech Specials + Family, Region a Light; BIKERS WELCOME; Vaříme bez lepku; Cyklisté 
vítáni; Turistické známky – point). 
 
Neustálý růst výkonnosti DKHZ podporuje trvalý zájem pracovišť AV ČR o pronájmy 
seminárních, školicích, tréninkových a reprezentačních prostor. Obzvláště je zájem  
o zabezpečení služeb pro zahraniční partnery. Značný zájem ze strany pracovišť byl také  
o poskytování již komplexních služeb od „A“ až po „Z“ a služeb tzv. „na klíč“. 
 
Ohlasy z AV ČR na práci DKHZ jsou jednoznačně pozitivní. Ročně divize obdrží několik 
desítek děkovných e-mailových zpráv, zápisů v kronikách i osobních dopisech.  
Z dotazníkové akce pro pracoviště AV ČR vyplynulo, že 44 z 55 pracovišť AV ČR využívá 
služeb DKHZ opakovaně. 34 respondentů se vyjádřilo ke službám DKHZ pochvalně nebo 
děkovně. Negativní reakce se nevyskytla ani v jednom případě. 
 
DKHZ zabezpečovala a organizovala pro AV ČR mnoho významných akcí. V zařízeních 
DKHZ se scházely světové špičky různých vědních oborů, světové vědecké kapacity, ale  
i diplomaté, politici, významné osobnosti z oblasti průmyslu, bankovnictví, kultury, sportu  
i podnikání. Je velice pozitivní, že kromě základních služeb jim bylo možno nabídnout 
soukromí, dobře vybavená zázemí, bezpečí i akademická prostředí mnohým již důvěrně 
známá. 
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Ze služeb byly nejvíce požadované konferenční služby (28 %), ubytování (26 %), 
gastronomie a catering (19 %), semináře, školení, trénink a přednášky (12 %), společenské 
a kulturní události (8 %), ostatní (4 %) a soukromé akce zaměstnanců AV ČR (3 %). 
 
Prioritou DKHZ bylo poskytování účelových služeb pro AV ČR. Potřebnost služeb od DKHZ 
pro AV ČR je zřejmá. V roce 2011 bylo v objektech DKHZ uspořádáno téměř 200 různých 
akcí, kterých se zúčastnilo více jak 6000 akademických hostů. Ubytování využilo více než 
3500 akademických hostů, přičemž více jak polovinu tvořili cizinci. Akce AV ČR byly vždy 
upřednostňovány před akcemi komerčního charakteru, před akcemi pro veřejnost, před 
klienty mimo akademickou obec.  
 
Je zapotřebí zdůraznit též vstřícný vztah k veřejnosti a propagaci vlastních zařízení – dny 
otevřených dveří, rozhlasové a televizní pořady seznamující širokou veřejnost s jednotlivými 
provozy a službami, akce pro děti i pravidelnou podporu příslušných obcí a místních 
sdružení. 
 
Moderní způsob řízení a zachování ideálního poměru mezi účelovými a ekonomickými 
službami umožňoval dosažení oborových standardů ČR, EU i mimo evropských teritorií  
a poskytovat AV ČR moderní služby na vysoké profesionální úrovni. Šířilo se pozitivní 
vědomí o AV ČR, pracovníci získali vysoký stupeň odborných znalostí a dovedností, které se 
vzápětí uplatnily ve službách pro samotnou AV ČR, ve vytváření finančních, materiálních a 
vědomostních hodnot. 
 
Podpora vědecké obce se uskutečňovala ve dvou rovinách. Za prvé vytvářením podmínek 
pro práci vědeckých pracovníků a týmů, jimž byly poskytovány prostory a precizní servis. Za 
druhé vytvářením zdrojů pro zprostředkování výše uvedených služeb.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Středisko Počet pokojů 
k dispozici

Celková roční 
ubytovací 
kapacita

Prodané 
pokoje

Průměrná 
obsazenost v %

Počet ubytovaných 
hostů AV ČR

Počet 
ubytovaných hostů 

ostatní

Počet 
ubytovaných hostů 

celkem
KCL 53 19 345 5 392 28 991 4 348 5 339
ZHT 59 21 535 5 744 27 713 4 129 4 842
VL 24 8 760 3 237 37 1 140 60 1 200
PM 11 4 015 1 280 32 226 0 226
PS 10 3 650 3 650 100 12 0 12
HM 81 29 565 21 287 72 325 160 485

CELKEM 238 86 870 40 590 49 3 407 8 697 12 104

DKHZ 2011 - ubytovací služby

Středisko Počet akcí 
pro AV Počet hostů z AV

KCL 29 1 096
ZHT 34 1 078
VL 115 3 818
PM
PS
HM 5 148

CELKEM 183 6 140

DKHZ 2011 - služby pro hosty z AV ČR

pouze ubytovací služby
pouze ubytovací služby
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Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice**** (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 
 
Zrekonstruovaný hotelový komplex nabízí nejmodernější konferenční technologie, kompletní 
ubytovací a gastronomické služby s množstvím kulturně-společenských akcí. Specializuje se 
na mezinárodní konference, svatební obřady, cateringové a venkovní aktivity ve vysoké 
kvalitě a v systému ČSN EN ISO 9001:2001. KCL poskytuje kompletní servis ubytovacích, 
gastronomických a konferenčních služeb pro AV ČR včetně jejích pracovišť. 
 
V průběhu roku 2011 byl úspěšně otestován a uveden do provozu vlastní záložní zdroj 
(naftový agregát), který zajistí bezproblémový chod KCL při případných nečekaných 
výpadcích dodávky elektrické energie z veřejné distribuční sítě. Plně v souladu s požadavky 
ekologů byla realizována oprava a rozšíření kapacity čističky odpadních vod. 
  
Zámecká restaurace i v roce 2011 zdárně obhajovala certifikát Czech Specials platný do 
roku 2012 (projekt Asociace hotelů a restaurací ČR a CzechTourism zaměřený na propagaci 
tradiční české kuchyně a potažmo České republiky).  
 
Velký úspěch zaznamenali kuchaři Zámecké restaurace při reprezentování KCL na 
gastronomických soutěžích – v rámci Mezinárodního dne kuchařů se v říjnu 2011 konalo  
v Praze na Staroměstském náměstí finále soutěže Food Cup, v němž tým KCL obsadil 1. 
místo jak v hodnocení odbornou porotou, tak i v kategorii hodnocení veřejnosti. 
 
Vedoucí gastronomického provozu, který je již držitelem titulu „Sommeliér“, dál pokračoval ve 
studiu a úspěšně absolvoval odborné senzorické zkoušky. Díky tomuto odbornému zázemí 
je možné nabízet řízené degustace vín ve vlastním vinném humidoru v Zámecké vinárně 
jako doprovodný program při konferencích a dalších akcích. 
 
Ve službách poskytovaných zejména při pořádání konferencí AV ČR je úspěšně nabízena 
možnost využití „e-shopu“, prostřednictvím kterého se mohou účastníci kongresů  
a konferencí přes internet on-line registrovat i platit účastnické poplatky, čímž se výrazně 
usnadňuje práce pracovišť AV ČR – pořadatelů akce. 
 
Během roku 2011 se v KCL konaly desítky akcí pro akademické klienty – byly to především 
vědecké konference, odborné semináře, školení, koncerty a další akce včetně tradičních 
letních rekreací. Od otevření po rekonstrukci na podzim 2007 se zde uskutečnilo již více než 
180 akademických akcí a zámek navštívilo více než 6500 akademických hostů. Mezi 
nejvýznamnější klienty a jimi organizované akce patřily v roce 2011 konference pořádané 
pracovišti AV ČR: ÚŽFG, ÚFCH JH, ÚOCHB. 
 
Management KCL se aktivně zapojil do činnosti různých profesních sdružení – AHR ČR, 
AKC ČR, AICR – Amicale Czech, ČMA, účastnil se významných veletrhů cestovního ruchu  
a workshopů zaměřených na konferenční a incentivní turistiku, firemní a kulturně-
společenské akce. Úspěšně pokračovala spolupráce se Sdružením obcí Kokořínska, 
společností Zlatý pruh Polabí, Lázeňské pobyty, Cyklisté vítáni, DestinationPro a další.  
 
Ve spolupráci s SOK byla v průběhu roku 2011 podána žádost k projektu v rámci ROP – 
„Marketing cestovního ruchu Kokořínska“, jehož je KCL partnerem. Projekt byl schválen před 
koncem roku a bude se realizovat v termínu od ledna do prosince 2012. KCL tak získá 
významné finanční prostředky na propagaci v oblasti cestovního ruchu a bude se moci 
prezentovat na odborných veletrzích nejen v Čechách, ale i v zahraniční (MITT Moskva, 
IMEX Frankfurt, WTM Londýn, EIBTM Barcelona). Díky tomuto projektu se výrazně zvýší 
povědomí o možnostech a nabízených službách KCL. 
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Vila Lanna, Penzion Marna a Penzion Sedlec 
www.vila-lanna.cz 
 
Organizačně patří Penzion Marna (PM) a Penzion Sedlec (PS) pod správu vily Lanna (VL). 
Služby těchto zařízení byly poskytovány převážně pro potřeby AV ČR, výjimečně pro státní 
orgány a spolupracující společnosti s AV ČR. V průběhu hodnoceného roku byly rozšiřovány 
cateringové služby pro hlavní budovu AV ČR i mimo ni. VL a PM jsou vyhledávanými  
a oblíbenými ubytovacími zařízeními mnoha mimopražských pracovišť AV ČR. Vedle 
ubytování poskytuje VL kompletní stravovací a konferenční služby. PM pouze ubytování se 
snídaní. PS slouží k dlouhodobému ubytování zaměstnanců pracovišť AV ČR. 
 
V roce 2011 se ve VL uskutečnilo mnoho významných akcí a VL navštívily osobnosti české  
i světové vědy. Konalo se zde např. setkání představitelů AV ČR s diplomatickým sborem, 
slavnostní shromáždění – 90 let od založení Historického ústavu AV ČR za účasti předsedy 
Senátu PČR Miroslava Štěcha nebo setkání se sponzory AV ČR. Proběhlo zde vyhlášení 
výsledků 1. ročníku Soutěžní přehlídky popularizace vědy SCIAP 2011, setkání zahraničních 
vědců a jejich rodin v programu EURAXESS a setkání Učené společnosti. Ve vile Lanna 
došlo i na předávání cen Otto Wichterleho nebo slavnostní předání ceny EU Europa Nostra 
profesoru T. Durdíkovi z Archeologického ústavu AV ČR. Ve vile Lanna se také konala 
oslava při příležitosti 20. výročí založení Střediska společných činností AV ČR a 3. ročník 
Salonu společnosti Societates Honorabilis Vespertina Pragensis pod vedením čestného 
předsedy Rudolfa Zahradníka, J. Spížka, J. Kouteckého a dalších členů AV ČR.  
 
Při svém letním pobytu v ČR bydlel ve vile americký astronaut Andrew Feustel s rodinou. 
Personál zajišťoval servis při návštěvách všech médií, ale také občerstvení a slavnostní 
večeři za účasti předsedy AV ČR Jiřího Drahoše a velvyslance USA Normana Eisena. Tato 
událost zcela jistě přispěla k dobrému jménu AV ČR i propagaci vily Lanna. Na té se podílela 
i Česká televize, která o vile natočila dva dokumenty, reportáž do pořadu Toulavá kamera 
(odvysílána 22. 5. 2011) a reportáž do pořadu Z Metropole – Sága rodu Lannů (odvysílána 
16. 4. 2011).  
 
Vila Lanna v roce 2011 rozšířila své cateringové služby. Kromě jiných akcí zabezpečovala  
v roce 2011 kompletní catering při zahájení Týdne vědy a techniky, při slavnostním otevření 
kanceláře místopředsedy Evropské výzkumné rady (ERC) Pavla Exnera v budově AV ČR, 
při konferenci ETNOFOLK 2011 a také zabezpečovala občerstvení při akcích v knihkupectví 
Academia na Václavském náměstí. 

Penzion Marna 
www.penzion-marna.cz  
 
V penzionu bylo dokončeno rychlé, stabilní a tolik hosty požadované připojení k internetu. 
Následovala kompletní výměna starých oken a vchodových dveří, tudíž se očekává značná 
úspora v nákladech za energie. V souvislosti s výměnou oken byly také kompletně 
vymalovány veškeré prostory. Za účelem zvýšení standardu poskytovaných služeb pro AV 
ČR byly instalovány nové LCD televizory. 

Penzion Sedlec 
www.penzion-sedlec.cz  
 
V roce 2011 byly v penzionu instalovány výkonné WI-FI routery, takže je nyní možné 
bezproblémové připojení k internetu. Následovat bude připojení do akademické sítě. V rámci 
technických úprav byly vymalovány společné prostory a opraveny koupelny. 
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Hotel Mazanka** 
www.hotel-mazanka.cz 
 
Hotel Mazanka slouží převážně k dlouhodobému ubytování pracovníků, spolupracovníků  
a hostů pracovišť AV ČR pocházejících většinou ze zahraničí. V rámci zvýšení obsazenosti  
a maximálního využití volné ubytovací kapacity byla v loňském roce vyvíjena snaha  
o rozšíření spolupráce nabídkou ubytovací kapacity mimoakademické klientele (velké firmy, 
instituce, vysoké školy, CK) i veřejnosti. Rok 2011 byl pro hotel Mazanka prvním rokem 
plného provozu po celkové rekonstrukci. Během prvního čtvrtletí, které bylo považováno 
částečně za období zkušebního provozu, se dokončovaly drobné úpravy a odstraňovaly 
závady v rámci reklamačního řízení. Veškeré práce probíhaly bez omezení provozu hotelu, 
stejně jako i další činnosti spojené s postupným instalováním zařízení a zapojováním 
serverovny v suterénu hotelu. Současně bylo doplněno vybavení pro jednací prostory, 
hotelové pokoje, recepci a technické zázemí. 
 
Největším úspěchem bylo získání oficiální certifikace podle jednotné klasifikace ubytovacích 
zařízení Hotelstars Union, a to v kategorii HOTEL GARNI** Superior. S touto dosaženou 
certifikaci se může pochlubit v Praze pouze Hotel Mazanka. Standardně byly a jsou 
poskytovány hotelovým hostům snídaně, rozšířena byla nabídka v recepci o prodej teplých 
nápojů a na základě požadavků hostů je možné za poplatek zapůjčení televize nebo nádobí. 
Do provozu byly uvedeny webové stránky hotelu s mutací v AJ a možností on-line rezervací, 
které jsou hojně využívány. Pravidelně jsou hostům předávány a následně vyhodnocovány 
dotazníky, zjišťující jejich spokojenost se službami hotelu.   
 
Pro pracoviště AV ČR bylo uspořádáno v květnu 2011 Odpolední setkání v hotelu Mazanka, 
kde si mohli zástupci jednotlivých pracovišť AV ČR prohlédnout ubytovací část, společenské 
prostory a seznámit se blíže s poskytovanými službami. Tato akce se setkala s velkým 
zájmem. V rámci marketingu a propagace byly pracovištím zasílány nabídky zvýhodněných 
sezónních pobytů (prodloužené víkendy, Velikonoce, letní prázdniny, adventní čas).  
 
V jednacím salonku hotelu se uskutečnilo několik akcí různého typu – školení, semináře, 
předváděcí akce s tím, že od roku 2012 bude tato činnost rozšířena. V hodnoceném roce 
byla navázána nová spolupráce mimo jiné s CK (Royal class a Aquarius), Svazem průmyslu 
a dopravy, firmou Bremi. I nadále pokračovala spolupráce s AHR ČR, SOCR. 
 
Pro děti zaměstnanců SSČ byly úspěšně realizovány dvě akce – Oslava Dne dětí – 
odpoledne s atrakcemi, soutěžemi a divadlem pro děti a – Mikulášská besídka – představení 
s nadílkou pro menší a větší děti. Během posledního čtvrtletí roku byla zahájena intenzivní 
příprava provozování Akademického centra předškolních dětí Mazánek. 
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VI. Hodnocení jiné činnosti 

Divize Academia nakladatelství 
DAN i nadále zajišťovala prodej vlastních publikací, publikací dalších nakladatelů  
a doplňkového sortimentu prostřednictvím vlastních prodejen v Praze, Brně a Kulturně- 
-literárního centra v Ostravě. Kromě kamenných prodejen je prodej zajišťován pomocí 
elektronického knihkupectví, které má vlastní internetovou adresu pro klasické knihy a vlastní 
pro elektronické knihy. Provoz Kulturně-literárního centra je po úpravách prodejní plochy  
a sortimentu v roce 2010 poprvé ziskový. Nově bylo 1. září 2011 otevřeno s minimálními 
náklady další knihkupectví v Praze 1 v Hybernské ulici s kladnou hospodářskou bilancí.  
 
Mezi nejprodávanější tituly z produkce DAN v roce 2011 patří kompletní Dílo Williama 
Shakespeara v překladu Martina Hilského, dále nová práce Stanislava Komárka Ochlupení 
bližní, pojednávající o vztahu lidí a zvířat od starověkých kultur po současnost, a nové, 
revidované a doplněné vydání legendární knihy Alexandra Solženicyna Souostroví Gulag  
o historii sovětských pracovních táborů. 
 
Divize se i v roce 2011 zapojila do několika zajímavých projektů. Jedním z nich byl projekt 
Noc literatury, který pořádají Česká centra zřizovaná Ministerstvem zahraničí ČR a jenž se 
koná vždy den před knižním veletrhem Svět knihy v jedné z městských částí Prahy. 
Knihkupectví divize bylo výhradním prodejcem knih na této akci. Úspěšná, ať už propagačně 
nebo ekonomicky, byla i účast v projektu Dny Marianne nebo zapojení do společné akce 
Komerční banky a vydavatelství lifestylových časopisů Burda Media Lady karta, díky kterému 
se v nabídkových katalozích Komerční banky objevila celostránková reklama a držitelkám 
Lady karty byla poskytnuta 20% sleva na sortiment v prodejnách DAN. 
 
DAN se tradičně podílela na propagaci vědy a poskytla prostory pro přednášky, prodej 
publikací a marketing pro podporu Týdne vědy a techniky v Praze, Brně a Ostravě. DAN 
podporuje i Akademické kavárny, pořádané Radou pro popularizaci vědy AV ČR, které se  
v roce 2011 konaly tři, konkrétně na témata Naše ptactvo, co zmizelo, co ubývá, co přebývá, 
Potřebujeme historické vědomí, povědomí? a Jak se bránit přebytku informací, duševní 
hygiena. 
 
Knihkupectví DAN i nadále pravidelně zajišťovalo prodej na akcích pořádaných jednotlivými 
pracovišti AV ČR, včetně útvarů SSČ. V roce 2011 se jednalo o: konferenci Stoleté kořeny 
Ústavu pro jazyk český, pořádanou Ústavem pro jazyk český AV ČR; Evropský týden mozku; 
cyklus přednášek Den Země a prodej na přednáškách Science Café v Brně, které 
zorganizovalo občanské sdružení Science Café a Sdružení jihomoravských pracovišť AV 
ČR. K dalším akcím náležely Zoologické dny v Brně realizované Ústavem biologie obratlovců 
AV ČR; Den vědců – Festival vědy nebo Expedice Morava uspořádaná Brněnským kulturním 
centrem ve spolupráci s brněnskými pracovišti AV ČR, Vysokým učením technickým Brno  
a Masarykovou univerzitou v Brně.  
 
V roce 2011 byl v knihkupectví DAN ve Wiehlově domě na Václavském náměstí rozšířen 
systém ochrany zboží o detekční rámy u obou vchodů do prodejny a spolu s DSMS 
připraven projekt změny osvětlení v přízemí prodejny. 
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Divize správy majetku a služeb 

Odbor bytů a ubytovacích zařízení 
Odbor bytů a ubytovacích zařízení (OBUZ) v rámci své činnosti nakládal s 335 byty, které 
má SSČ ve svých bytových domech ve vlastnictví. Kromě toho vlastní i ubytovací zařízení – 
ubytovnu K1 v Praze 4-Krči, kde má dispoziční právo ke třem ubytovacím jednotkám  
z celkového počtu 40. Byty a ubytovací jednotky slouží zaměstnancům AV ČR a jednotlivých 
pracovišť AV ČR. Z celkového počtu všech bytů a vybraných ubytovacích jednotek užívali 
pracovníci AV ČR ke konci sledovaného období 164 bytů, důchodci AV ČR 13, ostatní 
nájemci 147 bytů a 13 bytů nebylo obsazených. 
 
Přidělování bytů a vybraných ubytovacích jednotek se vždy řídí interním předpisem, který se 
kromě obecně platných předpisů obsahujících právní úpravu týkající se nájmu bytů  
a krátkodobého ubytování a hospodaření s nimi řídí též zákonem č. 341/2005 Sb.,  
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění. Vzhledem k tomu, že dnem 1. 11. 2011 
nabyla účinnosti novela občanského zákoníku – zákon č. 132/2011 Sb., která přinesla 
základní a zásadní změny v oblasti právní úpravy, jež se týkají nájmu bytů, zejména zrušení 
institutu služebního bytu, byl Akademické radě AV ČR předložen návrh nového interního 
předpisu, který změny uvedené ve zmíněné novele obsahoval. Akademická rada AV ČR 
nový interní předpis – směrnici č. 4/2011 – Pravidla pro přidělování bytů, startovacích bytů  
a vybraných ubytovacích jednotek ve vlastnictví SSČ – s platností od 1. 11. 2011 schválila. 
 
V roce 2011 OBUZ zpracoval materiál Bytová politika, který byl schválen DR SSČ a AR AV 
ČR a stanoví zásady bytové strategie a hlavní trendy hospodaření s bytovým fondem SSČ 
v dalším období, a to i z toho důvodu, že v roce 2011 byla dokončena deregulace 
nájemného. 
V rámci naplňování jednotlivých trendů bytové politiky pokračovalo SSČ s postupnou 
obnovou bytového fondu. Celkem bylo v roce 2011 rekonstruováno 10 bytů a 12 bytových 
jader v celkové investici více než 5 mil. Kč. Krom bytových jednotek odbor realizoval opravu 
střech, zateplení a nové elektrické rozvody u některých bytových domů. Na zateplení objektu 
Větrušická byla přiznána podpora z programu Zelená úsporám v celkové výši 310 000,- Kč.  
 
OBUZ připravoval podklady pro nabídku volných bytů, která je prostřednictvím tajemnice 
bytové komise AV ČR rozesílána jednotlivým pracovištím AV ČR. V roce 2011 bylo přiděleno 
celkem 28 služebních bytů. 

Odbor správy majetku a služeb 
Odbor v roce 2011 zajišťoval v jiné činnosti správu těchto objektů a pozemků: 
 

• v objektu Wiehlova domu zajistil opravu střechy, fasády balkónů a římsy, výměnu 
nového výtahu za původní starý, již nevyhovující současným požadavkům; 

• převzal servis dvou kotelen v bytových domech v Cholupicích, kde následně začal 
zajišťovat technickou a ekonomickou správu; 

• připravil převzetí správy bytového domu v Ďáblicích; 
• zajistil obsazení Wiehlova domu ve Vodičkově ulici novým nájemcem; 
• prováděl aktualizaci nájemních smluv ve smyslu prodlužování nájemních vztahů, 

změn nájemníků a poplatků, vedl veškeré vyúčtování v oblasti správy majetku; 
• prováděl komplexní správu vlastních objektů – Wiehlova domu ve Vodičkově ulici, na 

Bulovce, v areálech Mazanka, V Zámcích, v Hradci Králové a v Brně-Veveří; 
• zajišťoval správu budov externích subjektů (školy, bytové domy). 
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Divize konferenčních a hotelových zařízení 
Vzrůstající trend obsazenosti a následné zvyšování tržeb bylo zachováno i v roce 2011. 
DKHZ však nerealizovala pouze objednávky přicházející z prostředí AV ČR. Mezi vlastní 
aktivity a produkty patřila i kulturně-společenská setkání, již tradiční gastronomické akce, 
dětské a sportovní dny, ale také oblíbené a populární ozdravné a rehabilitační pobyty, 
zaměstnanecké rekreace, prodloužené víkendy s programem pro zaměstnance 
mimopražských pracovišť AV ČR, zajímavé přednášky, kurzy, tréninková setkání apod. 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice**** (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 
 
KCL poskytovalo mimoakademickým subjektům ve volné kapacitě konferenční a hotelové 
služby na vysoké profesionální úrovni včetně široké nabídky doprovodných služeb, 
programů, volnočasových aktivit, a to jak pro skupiny, tak i pro jednotlivce. V roce 2011 se 
podařilo rozšířit nabídku služeb v oblasti wellness, masáží a sportovních her (ruské kuželky, 
kroket, pétanque, trampolína pro děti). Zvýšení standardů v rámci oficiální klasifikace 
hotelových služeb na čtyři hvězdičky pomohlo zaujmout nové cílové skupiny. 
 
Vedle konferencí, firemních a společenských akcí se KCL stává stále častěji vyhledávaným 
místem pro pobyty individuálních klientů a ve velké míře také stále oblíbenějším místem pro 
pořádání svatebních obřadů (více než 130 obřadů v roce 2011), svatebních hostin či 
rodinných oslav. V roce 2011 se opět podařilo zvýšit obsazenost, počet hostů, počet 
realizovaných akcí a v návaznosti na to také zvýšit výnosy a zlepšit hospodářský výsledek. 
 
Mezi nejvýznamnější klienty v této oblasti patří ČNB, PraKab, Robert Bosch, Škoda Auto, 
Pfizer, Hogg Robinson, Orfea, Partners, Allianz, Vitana a další. KCL navštívily i různé 
významné osobnosti z oblasti kultury a veřejného života (slovenský premiér Robert Fico, 
Vladimír Špidla, hudební skladatel a dirigent českého původu Josef Schebal nebo herec Jan 
Čenský). 
 
V průběhu roku 2011 byla úspěšně započata spolupráce s americkou cestovní kanceláří 
„DuVine Adventures“ zaměřenou na cykloturistiku, putování za vínem a po historických 
pamětihodnostech. KCL se dostalo do TOP pěti vybraných hotelů pro společnost Pfizer  
v dané oblasti, stejně tak do firemní databáze Volkswagen-hotels, díky které získává hosty 
cestující pracovně do společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. 
 
Snahou KCL je vytvoření tradice pořádání různých sezónních kulturně-společenských  
a gastronomických akcí. Některé jsou pořádány ve spolupráci s obcí Liblice, případně  
s dalšími partnery. Mezi již tradiční akce patří Masopust, Valentýn, Dětský den, Velikonoce, 
letní divadelní představení, Svatební přehlídka, Adventní koncert a v prosinci 2011 již 
podruhé Vánoční jarmark s vystoupením hudebních a tanečních souborů a s tradičními 
vánočními zvyky. 

Zámecký hotel Třešť*** (ZHT) 
www.zamek-trest.cz 
 
Zámecký hotel Třešť je vyhledávaným cílem Kraje Vysočina. Celý areál včetně anglického 
parku byl využíván nejen k rekreaci, ale i k outdoorovým aktivitám a teambuildingovým 
akcím. Kvalitní Zámecká restaurace, dostatek školicích a konferenčních prostor poskytovaly 
široké možnosti využití nejen pro skupiny, ale i pro individuální klientelu. 
 
Modernizace kuchyně se velice pozitivně projevila ve zkvalitnění podávaných pokrmů  
a v rozšíření nabídky. Zámecká kuchyně získala mnohá ocenění a certifikace: „Czech 
Specials“ – značku kvalitní kuchyně, dále CzechSpecials Light, CzechSpecials Family  
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a CzechSpecials Regional. Držitelé těchto certifikátů se vyznačují vysokou kvalitou přípravy 
jídel, používáním kvalitních surovin, podporou zdravé a moderní kuchyně. Pomáhají rodičům 
se stravováním dětí na cestách, podporují regionální kuchyně. Jejich cílem je zatraktivnit 
českou gastronomii a navrátit se ke kořenům jejího kulinářství. Vysoká kvalita zámecké 
kuchyně se projevila i tím, že patří mezi pouhých 50 kuchyní v ČR s certifikátem „Vaříme bez 
lepku“. Tým kuchařů dále získal ocenění poroty v mezinárodní soutěži 2011 v pražském 
hotelu Intercontinental o nejlepší houskový knedlík a houbovou omáčku. Největšího ocenění 
kvality zámecké restaurace a kuchyně se však hotelu dostalo na 6. výroční konferenci 
Asociace hotelů a restaurací ČR v listopadu 2011, kdy byl ředitel hotelu vyznamenán titulem 
„Restauratér roku 2011“. 
 
V závěru roku 2011 byl dokončen projekt rozšíření miniwellness o infrasaunu a vířivku, na 
který se podařilo získat dotace z fondu Kraje Vysočina. Současně se začala připravovat 
postupná modernizace koupelen v hlavní budově Zámeckého hotelu Třešť, což by mělo mít 
pozitivní dopad na zvýšený zájem o hotel a ubytování v něm. Během roku byly všechny 
hotelové pokoje vybaveny chladničkami a do areálu zámku bylo zavedeno díky optickému 
kabelu vysoce kvalitní internetové připojení. Výrazným způsobem se tak zkvalitnily služby  
v péči o rekreanty, kteří se rekrutují především z řad zaměstnanců AV ČR, i další hosty.  
  
V roce 2011 se prohloubily vztahy s Městským úřadem Třešť, městem i jeho obyvateli. Hotel 
podpořil mimo jiné ples, pořádaný MěÚ Třešť, i tradiční Třešťské divadelní jaro. Betlém 
umístěný ve foyeru zámku byl zahrnut do tzv. „Betlémské cesty“, což se projevilo v nárůstu 
počtu hostů, především v období mezi Vánocemi a Silvestrem. Významně se také zvýšil 
zájem o uspořádání svatebních obřadů a hostin v prostorách zámku.  

Vila Lanna (VL) 
www.vila-lanna.cz 
 
Vila Lanna je přednostně využívána v rámci hlavní činnosti jako reprezentativní objekt pro 
nejvyšší orgány AV ČR a samotná pracoviště AV ČR. V květnu se zde uskutečnil historicky 
první Den otevřených dveří s účastí přes 600 návštěvníků. Tato akce společně s pořady ČT 
přispěla velkou měrou k popularizaci vily Lanna nejen mezi akademickou obcí, ale i mezi 
širokou odbornou a laickou veřejností. Po odvysílání dokumentů České televize Toulavá 
kamera a Z Metropole byl zaznamenán znatelný nárůst zájmu veřejnosti o tento historický 
objekt, ať už šlo o pouhou prohlídku objektu nebo realizaci svateb či soukromé akce.   
 
V roce 2011 byla navázána úspěšná spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy a ve vile se 
konala pravidelná zasedání za účasti významných osobností politického života. Další velmi 
úspěšnou akcí ve spolupráci s komerčním sektorem byla řízená degustace vín pro 
management České spořitelny a její VIP partnery.  
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VII. Informace o interních auditech 
V roce 2011 bylo realizováno celkem sedm interních auditů, což bylo v souladu s plánem 
činnosti interního auditora v tomto roce. Výsledky auditní činnosti jsou shrnuty v závěrečných 
zprávách z auditů, obsahujících rovněž návrhy doporučení ke korekci nebo nápravě 
zjištěného stavu. Níže je uvedena základní charakteristika jednotlivých interních auditů 
vykonaných v roce 2011. 

 
Audit nakládání s neupotřebitelným majetkem 
 
Organizační útvary: Divize správy majetku a služeb a Divize informačních technologií 
Termín konání interního auditu:     5. 1. – 3. 3. 2011 
 
Účel auditu: Prověření, jakým způsobem organizace vyřazuje neupotřebitelný majetek. Byl 
posuzován systém a zejména kritéria hospodárnosti tohoto procesu. Součástí interního 
auditu bylo zhodnocení souladu s obecnými předpisy a interními předpisy organizace. 
 
Audit systému evidence účetních dokladů 
 
Organizační útvar: Finanční odbor 
Termín konání interního auditu:     22. 2. – 8. 4. 2011 
 
Účel auditu: Prověření dodržování zásad vedení účetnictví stanovených v § 8 a § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
 
Audit hospodářského výsledku realizovaných akcí v jiné činnosti 
 
Organizační útvar: Divize konferenčních a hotelových zařízení (Zámecký hotel Třešť)  
Termín konání interního auditu:      8. 4. – 25. 5. 2011  
 
Účel auditu: Analýza nákladů a výnosů vybraných akcí v jiné činnosti, které byly realizovány 
v ubytovacích a konferenčních zařízeních organizace. Analýza skutečného hospodářského 
výsledku a možný potenciál. Prověření nezbytnosti případné finanční ztráty. 
 
Audit provozu elektronického docházkového systému 
 
Organizační útvar: Divize informačních technologií, Odbor organizace a řízení 
Termín konání interního auditu:      20. 5. – 3. 8. 2011  
 
Účel auditu: Zhodnocení účelovosti a hospodárnosti provozu docházkového systému. 
V návaznosti pak ověření četnosti a významu využití pružného rozvržení pracovní doby. 
Analýza přidané hodnoty pro běžného uživatele a vedoucí zaměstnance. 
 
Audit realizace veřejných zakázek 
 
Organizační útvar: Středisko společných činností AV ČR 
Termín konání interního auditu:      15. 7. – 7. 10. 2011  
 
Účel auditu: Prověření, jakým způsobem auditované organizační útvary postupují při 
zadávání veřejných zakázek. Auditní šetření bylo zaměřeno na dodržování příslušných 
zákonných předpisů a interních norem organizace.  
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Audit systému vzdělávání a hodnocení zaměstnanců 
 
Organizační útvar: Odbor organizace a řízení včetně dalších vybraných organizačních útvarů 
Termín konání interního auditu:      21. 9. – 14. 11. 2011  
 
Účel auditu: Prověření, jakým způsobem je v organizaci řešen systém vzdělávání 
zaměstnanců. V této souvislosti byla ověřována hospodárnost a účelnost vynaložených 
finančních prostředků. Dále, jaký efekt přináší organizaci zavedení systému hodnocení 
zaměstnanců (význam pro zaměstnance a zaměstnavatele).  
 
Audit informačních a komunikačních toků mezi ředitelem SSČ a cílovou skupinou 
zaměstnanců 
 
Organizační útvar: vybrané organizační útvary 
Termín konání interního auditu:      4. 11. 2011 – 17. 1. 2012  
 
Účel auditu: Ověření kvality komunikace mezi ředitelem SSČ (sekretariátem ředitele SSČ)  
a ostatními organizačními útvary. Zejména posouzení komunikačních schopností, zvyklostí  
a postojů, včetně rychlosti reakcí na podněty. Dále pak stanovení úrovně komunikační 
infrastruktury. 

VIII. Ekonomické informace ovlivňující hospodaření SSČ 
V roce 2011 pokračovalo řešení výzkumného záměru č. AV0Z00950701 „Implementace 
infrastruktury výzkumu a vývoje v AV ČR, nezbytný předpoklad kvalitativního rozvoje vědních 
oborů AV ČR“. Tento výzkumný záměr je financován prostřednictvím kapitoly 361 státního 
rozpočtu (AV ČR). Financování výzkumného záměru je plánováno do roku 2013, přičemž je 
již průběžně nahrazováno novým typem financování, a to formou podpory dlouhodobého 
koncepčního rozvoje výzkumných organizací, případně jako podpora činnosti pracovišť AV 
ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

IX. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště 
Ke dni schválení výroční zprávy za rok 2011 nejsou známy žádné skutečnosti ohrožující 
budoucí existenci organizace jako veřejné výzkumné instituce podporující infrastrukturu 
výzkumu a vývoje v rámci AV ČR. SSČ bude i nadále vykonávat činnosti uvedené ve 
zřizovací listině. V roce 2011 provedl zřizovatel hodnocení SSČ jako infrastrukturního 
pracoviště AV ČR s cílem posoudit efektivitu poskytovaných finančních prostředků. Kladné 
hodnocení pracoviště zajišťuje pro SSČ financování infrastrukturních činností ve 
střednědobém horizontu. 

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 zabezpečí zdraví  
a bezpečnost jeho zaměstnanců v pracovním procesu. SSČ přijalo odpovědnost za dopady 
své činnosti na životní prostředí. Vedení pracoviště společně se zaměstnanci deklaruje 
snahu plnit následující cíle: 

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

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

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

Odpadové hospodářství 
Nakládání s odpady je v SSČ AV ČR, v. v. i., založeno na principu třídění odpadů v místě 
vzniku a původci je shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné 
složky odpadu, např. sklo, papír, plast, kov, jsou dále předávány odborným firmám  
k následnému využití jako druhotné suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit ty 
složky, které by svými nebezpečnými vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního 
prostředí, a nakládat s nimi v režimu nebezpečného odpadu.  

Péče o krajinu a přírodu 
Zeleň uvnitř areálů SSČ tvoří velkou část ploch. Největší část zaujímá v podobě travnatých 
ploch a parkového charakteru – obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, 
zahrada kolem vily Lanna, objektu Sedlec, objektu Marna atd., dále pruhy půdy podél 
veřejných komunikací, okrasné záhony ap. V rámci rozvoje svých území se snaží SSČ AV 
ČR, v. v. i., zušlechťovat zeleň, a proto se v koordinaci s bezpečnostními požadavky vysazují 
na vhodných plochách okrasné rostliny a stromy. V roce 2011 byly realizovány úpravy 
vodního režimu v oboře zámku Liblice, v roce 2012 by měly být zahájeny další etapy úprav 
(regenerace zeleně) v areálech zámků Liblice a Třešť. 

Odpadní vody 
Kanalizační sítě v budovách SSČ jsou převážně zakončeny do veřejné stokové sítě; není-li 
veřejná stoková síť k dispozici, je kanalizace zakončena čistírnami odpadních vod. 
Splaškové vody jsou čištěny v mechanicko-biologických čistírnách s nitrifikací a denitrifikací 
a čerpány přes mikrosíťový bubnový filtr do recipientu. Počátkem roku 2011 byla 
zprovozněna modernizovaná ČOV v areálu zámku Liblice s vyšší kapacitou, v roce 2012 
bude zmodernizován LAPOL zámku Liblice na zachycování rozpuštěných tuků z kuchyně. 
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XI. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 
V roce 2011 se SSČ zaměřilo na diferenciaci vzdělávacích oblastí podle odbornosti  
a pracovní pozice. Probíhalo koncepční vzdělávání v rovině začínajících a potencionálních 
manažerů (personálních rezerv), středního managementu a specialistů. Zároveň byla 
vypsána řada otevřených školení z oblasti vnitřní a vnější komunikace, řízení času, 
prezentačních dovedností, až po specializovaná školení pro nejvyšší management, např. 
firemní kultura a manažerská etiketa. Část seminářů byla nabídnuta pracovníkům KAV ČR.   
 
V souvislosti s dlouhodobým systematickým vzděláváním zaměstnanců bylo třeba vyhodnotit 
jeho synergický efekt. V rámci provedené analýzy mohlo být konstatováno, že SSČ intuitivně 
směřuje k platformě „učící se organizace“. Stěžejním úkolem bylo jmenovité vytipování 
zaměstnanců, kteří jsou schopni tento záměr podpořit díky své schopnosti předávat své 
zkušenosti a odborné znalosti svým kolegům a spolupracovníkům tak, aby na ně bylo možné 
navázat a zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných SSČ pracovištím AV ČR.  
 
SSČ působí v prostředí, které je stále složitější, klade vysoké nároky na odbornost  
a profesionalitu pracovníků a dávno ho již nelze zvládnout schopnostmi a dovednostmi 
jednotlivců. V tomto kontextu vznikly ve druhé polovině roku pracovní skupiny, které se 
napříč organizací věnují operativně, ale i systémově různým tématům a jejich řešení.   
 
V první polovině roku 2011 se SSČ zaměřilo na dlouhodobý palčivý problém pracovišť AV 
ČR související s návratem a začleňováním vědeckých pracovnic – matek – do pracovního 
procesu po ukončení rodičovské dovolené. Po provedení rozsáhlých průzkumů na 
pracovištích AV ČR byla zpracována podrobná analýza potřeb jednotlivých pracovišť  
v areálech AV ČR na území Prahy. Zároveň byly prověřeny legislativní, technické a finanční 
možnosti realizace předškolních zařízení. Konzultace na toto téma proběhly na úrovni 
MŠMT, Magistrátu hl. m. Prahy a Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Následně byla podána 
žádost o dotaci pilotního projektu do 4. výzvy OPPA, která byla schválena. Díky tomu mohly 
být zahájeny přípravné práce s cílem zahájení provozu předškolního zařízení Akademického 
centra předškolních dětí v Hotelu Mazanka v roce 2012. 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mzdy Počet lidí Průměrný plat
2007 69 267 929 257 22 479
2008 86 867 549 287 25 221
2009 96 812 394 300 26 869
2010 95 970 357 276 29 008
2011 101 927 028 273 31 160

450 845 257 279 26 947

Vývoj průměrné mzdy v SSČ v letech 2007 - 2011
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Přehled nejvýznamnějších projektů SSČ AV ČR, v. v. i., v roce 2011 
 
Divize vnějších vztahů 
Organizace návštěvy amerického astronauta Andrewa J. Feustela v ČR 
Otevřená věda II 
Euraxess T.O.P. 
EUPRO 
ICAVI 
Management vědy 
Letní škola soudobých dějin 
Nebojte se vědy 
Popularizátoři vědy 
E*CARE 
CASC 
Otevřená věda pedagogům 
Týden vědy a techniky 
SCIAP 2011 
 
Divize Academia nakladatelství 
Ceny Nakladatelství Academia 
Studentská soutěž o vydání rukopisu 
 
Divize správy majetku a služeb 
Oprava a restaurování vjezdových vrat a schodiště – průjezd Národní 
Restaurování stropu a maleb, úpravy podlah, elektroinstalace – 205, 206 Národní 
Modernizace kotelny, měření a regulace – Národní 
Opravy prostor půdní vestavby na Národní pro KAV 
Výměna oken, úpravy zahrady a parkoviště – Sloup 
Vybudování studny a elektrifikace objektu – Mísečky 
Zahájení oprav dvou pater předního traktu – areál Hybernská 
Rekonstrukce výtahu a opravy balkonů a říms – Wiehlův dům 
Nové měření a regulace chlazení – Wiehlův dům 
Zahájení výměny střešních konstrukcí – bytové domy Mazanka  
Zateplení objektu – bytový dům Větrušická 
Oprava vstupního schodiště – vila Lanna 
Výměna oken a vstupních dveří – Marna 
Zvýšení kapacity a výměna technologie čištění v ČOV – Liblice 
Nový náhradní zdroj a zálohované připojení areálu – Liblice 
Opravy říms, fasád a soch, optimalizace vodního režimu – Liblice 
Zahájení oprav a výměn krovů, střech a opravy věže – Třešť 
 
Divize informačních technologií 
Vzdělávací program pro pracovníky a vedoucí THS 
Implementace dokumentového úložiště ALFRESCO pro systémy EIS 
Rekonstrukce páteřního IPv6/10Gbps uzlu v areálu Suchdol, P6 
Připojení objektu AV ČR Hybernská, P1 do sítě AV ČR 
Přepojení LAN KC Třešť do sítě AV ČR a převzetí správy 
Zřízení nového uzlu sítě AV ČR v lokalitě Mazanka, P8 
Přestavba serverovny Mazanka 
Dokončení projektu IPv6 v SSČ (projekt FR CESNET)  
Modernizace telefonních služeb v SSČ – instalace VoIP 
Přechod redakčního systému pro správu webů do režimu vysoké dostupnosti  
Prodloužení celoakademické multilicenční smlouvy Adobe CLP na další dvouleté období 
Zprocesování dalšího ročního období multilicenční smlouvy Microsoft Campus Agreement 
Webová prezentace ÚJČ, webový portál Věda pro život 
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Přehled titulů vydaných Divizí Academia nakladatelství v roce 2011 
 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou AV ČR 
 
Fyzika, klimatologie, astronomie 

• Dosch, H. G.: Za hranicemi nanosvěta. Leptony, kvarky, kalibrační bosony. 264 s. 
ISBN 978-80-200-1871-7 

• Marek, M. V. a kol.: Uhlík v ekosystémech ČR v měnícím se klimatu. 500 s. (Vydáno 
ve spolupráci s Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-
200-1876-2 

• Pacner, K.: Češi v kosmu. 192 s. ISBN 978-80-200-2033-8* 
• Ruddiman, W. F.: Pluh, nemoci a ropa. Jak lidé ovlivnili klima. 296 s. ISBN 978-80-

200-1860-1 
 
Informatika 

• Lukáš, L.: Pravděpodobnostní modely v managementu. 136 s. ISBN 978-80-200-
1704-8, dotisk 

 
Matematika 

• Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A.: Kouzlo čísel. 368 s. ISBN 978-80-200-1996-7, 
revidované vydání* 

 
Technika 

• Samek, L. a kol.: Mechanika kontinua. 880 s. (Vydáno ve spolupráci s ČVUT.) ISBN 
978-80-200-2039-0, revidované vydání 

 
Biologie, medicína, ekologie 

• Brych, V., Rendek, J.: Hrady, zámky a tvrze Jihočeského kraje. 528 s. ISBN 978-80-
200-1985-1 

• Hudec, K., Dungel, J.: Atlas ptáků ČR a SR. 252 s. ISBN 978-80-200-0927-2, dotisk 
• Flegr, J.: Pozor, Toxo! 352 s. ISBN 978-80-200-2022-2 
• Háva, J.: Brouci čeledi kožojedovití. 104 s. ISBN 978-80-200-1894-6* 
• Chlupáč, I. a kol.: Geologická minulost ČR. 440 s. ISBN 978-80-200-1961-5, 2., 

aktualizované vydání 
• Chytrý, M. a kol.: Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní generace. 700 s. 

(Vydání podpořila Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.) ISBN 978-
80-200-1918-9 

• Janoška, M.: Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 400 s. ISBN 
978-80-200-1615-7, vázané vydání* 

• Janoška, M.: Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 400 s. ISBN 
978-80-200-1841-0, brožované vydání* 

• Komárek, S.: Ochlupení bližní, zvířata v kulturních kontextech. 280 s. (Vydání 
podpořila Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.) ISBN 978-80-200-
1904-2 

• Komárek, S.: Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech. 360 s. ISBN 978-80-
200-1891-5 

• Konvalinka, J., Machala, L.: Viry pro 21. století. 150 s. (Vydáno ve spolupráci 
s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-2021-5 

• Ruse, M.: Charles Darwin. 350 s. ISBN 978-80-200-1901-1 
• Socha, R., Hálek, V., Baier, J.: Holubinky. 550 s. ISBN 978-80-200-1993-6* 
• Studnička, M.: S botanikem v tropech 1., 2., 3. 375 s. ISBN 978-80-200-1929-5 
• Šťastný, K.: Ptáci 3/I., II. 1196 s. (Vydáno ve spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze, Fakultou životního prostředí.) ISBN 978-80-200-1834-2* 
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• Vejražka, M., Svobodová, D.: Terminologiae medicae IANUA. 416 s. ISBN 978-80-
200-2017-8, 2., opravené vydání 

• Kolektiv autorů: Květena ČR 8. 712 s. (Vydáno ve spolupráci s Botanickým ústavem 
AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1824-3, dotisk* 

• Flegr, J.: Zamrzlá evoluce. 328 s. ISBN 978-80-200-1526-6, dotisk 
• Deyl, M., Hýsek, K.: Naše květiny. 728 s. ISBN 978-80-200-0940-1, dotisk 
• Dungel, J., Řehák, Z.: Atlas ryb, obojživelníků a plazů. 184 s. ISBN 978-80-200-1979-

0, 2. vydání  
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 

• Nezámolmolk: Pojednání o politice. 340 s. ISBN 978-80-200-1964-6* 
• Sarrazin, T.: Německo páchá sebevraždu. 300 s. ISBN 978-80-200-2018-5 
• Liessmann, K. P.: Teorie nevzdělanosti. 128 s. ISBN 978-80-200-1677-5, dotisk 

 
Filozofie, sociologie 

• Petrusek, M., Balon, J.: Společnost naší doby. 156 s. (Vydáno ve spolupráci 
s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.) ISBN 978-80-200-1965-3* 

• Chan-fej: Chan-fej-c’. 408 s. (Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity 
Karlovy v Praze.) ISBN 978-80-200-1983-7 

• Simmel, G.: Filosofie peněz. 628 s. ISBN 978-80-200-1920-2 
• Tufajl, I.: Živý, syn bdícího. 120 s. (Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou 

Univerzity Karlovy v Praze.) ISBN 978-80-200-1912-7 
• Wittgenstein, L.: O jistotě. 150 s. ISBN 978-80-200-1905-9* 
• Spengler, O.: Zánik západu. 776 s. ISBN 978-80-200-1886-1, dotisk 

 
Historie, archeologie 

• Bárta, M., Kovář, M.: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. 816 s. (Vydáno ve 
spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze.) ISBN 978-
80-200-2036-9 

• Bellamy, Ch.: Absolutní válka. 776 s. ISBN 978-80-200-1821-2 
• Beranová, M.: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. 512 s. ISBN 978-80-200-1991-

2, 2., revidované vydání 
• Bezděková, O.: Jak rád jsem žil. Paměti MUDr. Ctibora Bezděka. 888 s. ISBN 978-

80-200- 1982-0  
• Challe, R.: Deník z cesty do východní Indie. 216 s. ISBN 978-80-200-2004-8 
• Josefovičová, M. a kol.: Bohemia docta. 532 s. (Vydáno ve spolupráci 

s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1809-0* 
• Knapík, J., Franc, M.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 

1948–1967. 1300 s. (Vydáno ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV 
ČR, v. v. i., vydání podpořila Slezská univerzita v Opavě.) ISBN 978-80-200-2019-2* 

• Konta, J.: Slyšet své srdce. 216 s. ISBN 978-80-200-2027-7 
• Kratochvíl, I.: Život není jen náhoda. Paměti Ivana Kratochvíla. 440 s. ISBN 978-80-

200-2047-5 
• Kostrbová, L.: Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. 

století. 461 s. (Vydáno ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR,  
v. v. i.) ISBN 978-80-200-1966-0* 

• Koubská, L.: Hvězdář diplomat. 120 s. ISBN 978-80-200-1968-4 
• Kovář, M.: Londýn. Kulturně-historický průvodce. 520 s. (Vydáno ve spolupráci  

s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.) ISBN 978-80-200-
2028-6 

• Kučera, M.: Kultura v českých dějinách 19. století. 620 s. (Vydáno ve spolupráci 
s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1962-2* 

• Mazal, T.: Cesty s Bohumilem Hrabalem. 220 s. ISBN 978-80-200-1923-3 
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• Pánek, J.: Vilém z Rožmberka. Politik smíru. 544 s. (Vydáno ve spolupráci 

s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-2029-1 
• Pejčoch, I.: Fašismus v českých zemích 1922–1945. 508 s. ISBN 978-80-200-1919-

6* 
• Roth, J.: Filiálka pekla na zemi. Spisy z emigrace. 200 s. ISBN 978-80-200-1977-6 
• Schönhaus, C.: Padělatel. 252 s. ISBN 978-80-200-1922-6 
• Smithová, V.: Dějiny čistoty a osobní hygieny. 460 s. ISBN 978-80-200-1885-4 
• Solženicyn, A.: Souostroví Gulag. 1688 s. ISBN 978-80-200-1663-8 
• Šedinová, J. a kol.: Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu. Mezi 

integrací a izolací. 584 s. (Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity 
Karlovy v Praze.) ISBN 978-80-200-1910-3* 

• White, M.: Antikrist Galileo. 344 s. ISBN 978-80-200-1899-1  
• Med, J.: Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939). 344 s. ISBN 978-80-200-

1823-6, dotisk* 
 
Hudba, divadlo, film 

• Čvančara, J., Čvančara, M.: Zaniklý svět stříbrných pláten. Po stopách pražských 
biografů. 600 s. ISBN 978-80-200-1969-1 

• Hulík, Š.: Kinematografie zapomnění. 476 s. ISBN 978-80-200-2041-3 
• Putna, M. C.: Homosexualita v dějinách české kultury. 496 s. (Vydáno ve spolupráci 

s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.) ISBN 978-80-200-2000-0 
• Shakespeare, W.: Dílo. 1680 s. (Vydání podpořila Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Agentura Schok, s. r. o., Nadace Kellner Family Foundation, British 
Council.) ISBN 978-80-200-1903-5 

• Shakespeare, W.: Dílo. 1680 s. (Vydání podpořila Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, Agentura Schok, s. r. o., Nadace Kellner Family Foundation, British 
Council.) ISBN 978-80-200-1903-5, dotisk 

• Shakespeare, W.: Dílo. 1680 s. (Vydání podpořila Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, Agentura Schok, s. r. o., Nadace Kellner Family Foundation, British 
Council.) ISBN 978-80-200-1976-9, kožená vazba 

 
Jazykověda a literární věda 

• Balhar, J. a kol.: Český jazykový atlas 6 – dodatky. 580 s. (Vydáno ve spolupráci 
s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1967-7* 

• Čmejrková, S. a kol.: Mluvená čeština. Hledání funkčního rozpětí. 492 s. (Vydáno ve 
spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1970-7 

• David, J.: Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české 
toponymie. 336 s. (Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity 
v Ostravě.) ISBN 978-80-200-1913-4* 

• Hejnic, J., Martínek, J.: Rukověť humanistického básnictví 6. Dodatky. 336 s. ISBN 
978-80-200-1986-8* 

• Komenský, J. A.: Opera omnia 15/IV. 528 s. (Vydáno ve spolupráci s Filosofickým 
ústavem AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-2042-0* 

• Piorecký, K.: Česká poezie v postmoderní situaci. 300 s. (Vydáno ve spolupráci 
s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1960-8* 

• Rákos, P.: Neúnavná slova. 648 s. (Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze.) ISBN 978-80-200-1972-1 

• Štícha, F.: Kapitoly z české gramatiky. 1192 s. (Vydáno ve spolupráci s Ústavem pro 
jazyk český AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1845-8* 

• Traillová, N. H.: Možné světy fantastiky. 232 s. ISBN 978-80-200-1908-0* 
• Kolektiv autorů: Pravidla českého pravopisu. 392 s. (Vydáno ve spolupráci s Ústavem 

pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1327-9, dotisk brožovaného vydání 
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• Kolektiv autorů: Pravidla českého pravopisu. 392 s. (Vydáno ve spolupráci s Ústavem 
pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1327-9, dotisk brožovaného vydání 

• Homolková, B.: Němčina pro samouky I. 336 s. ISBN 978-80-200-1811-3, dotisk 
• Kolektiv autorů: Nový akademický slovník cizích slov. 880 s. (Vydáno ve spolupráci 

s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1415-3, dotisk 
 
Kulturní antropologie 

• Břeňová, K.: Smrt a existence po smrti v biblickém Izraeli. V kontextu představ 
starověkého Předního východu. 224 s. (Vydáno ve spolupráci s Orientálním ústavem 
AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1990-5* 

• Gibbonsová, A.: První lidé. Závody v hledání nejstaršího předka. 308 s. ISBN 978-80-
200-1978-3 

• Peisertová, L., Petrbok, V., Randák, J.: Zločin a trest v české kultuře 19. století. 392 
s. (Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a 
Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1900-4* 

 
Psychologie 

• Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3, dotisk 
 
Umění 

• Horníčková, K., Šroněk, M.: Umění české reformace 1380–1620. 560 s. (Vydáno ve 
spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1879-3* 

• Savický, N.: Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939. 228 s. 
ISBN 978-80-200-1895-3* 

• Svoboda, J. A.: Počátky umění. 336 s. (Vydání podpořila Grantová agentura ČR, 
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1925-7* 

 
Věda a společnost, publicistika 

• Kostlán, A., Štrbáňová, S.: Sto českých vědců v exilu. 608 s. (Vydáno ve spolupráci 
s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-200-1915-8 

• Daníčková, S.: Skrytá poselství vědy. 412 s. ISBN 978-80-200-2067-3, 2. vydání  
 
Krásná literatura 

• Klíma, I.: Spisy II., Milostné léto. 180 s. ISBN 978-80-200-1916-5, brožované vydání 
• Klíma, I.: Spisy II., Milostné léto. 180 s. ISBN 978-80-200-1917-2, vázané vydání 
• Klíma, I.: Spisy III., Loď jménem Naděje. 144 s. ISBN 978-80-200-1973-8, vázané 

vydání 
• Klíma, I.: Spisy III., Loď jménem Naděje. 144 s. ISBN 978-80-200-1974-5, brožované 

vydání 
• Klíma, I.: Spisy IV., Má veselá jitra. 140 s. ISBN 978-80-200-1995-0, vázané vydání 
• Klíma, I.: Moje šílené století I. 536 s. ISBN 978-80-200-1697-3, dotisk 
• Klíma, I.: Moje šílené století II. 372 s. ISBN 978-80-200-1854-0, dotisk 
• Kohout, P.: Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. 1768 s. ISBN 978-80-200-1921-

9 
• Kraus, I.: Vedlejší nebe. 188 s. ISBN 978-80-200-1980-6 
• Thackeray, W. M.: Paměti Barry Lyndona. 404 s. ISBN 978-80-200-1906-6 
• Vergilius, M.: Aeneis. 488 s. (Vydání podpořila Raiffeisenbank, a. s.) ISBN 978-80-

200-1997-4 
• Goethe, J. W.: Faust. 576 s. ISBN 978-80-200-1675-1, dotisk 
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Přehled použitých zkratek 
 
ARÚB   Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
ARÚ   Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 
ASÚ   Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 
BFÚ   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
BC   Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
BTÚ   Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
BÚ   Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
CVGZ   Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
EÚ   Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
FLÚ   Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
FZÚ   Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
FGÚ   Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
GFÚ   Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
GLÚ   Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 
HÚ   Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
KAV   Kancelář AV ČR 
KNAV  Knihovna AV ČR, v. v. i. 
MÚA   Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
MÚ   Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 
MBÚ   Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
NHÚ   Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
OÚ   Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 
PSÚ   Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 
SJP   Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR 
SLÚ   Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 
SOÚ   Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
SSČ   Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
TC   Technologické centrum AV ČR 
ÚIACH  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 
ÚACH   Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.  
ÚBO   Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 
ÚCHP   Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 
ÚDU   Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 
ÚEB   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚEM   Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 
ÚFE   Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 
ÚFCH JH  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 
ÚFA   Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
ÚFM   Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 
ÚFP   Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 
ÚGN  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.  
ÚI   Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
ÚJF   Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
ÚMCH  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
ÚMG   Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
ÚOCHB  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 
ÚČL   Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
ÚH   Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 
ÚJČ   Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 
ÚSD   Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 
ÚPT   Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
ÚSP   Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
ÚSMH  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 
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ÚTAM   Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚTIA   Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 
ÚT   Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚŽFG   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
 
AV ČR  Akademie věd České republiky 
AR   Akademická rada AV ČR 
DR  Dozorčí rada SSČ 
PO  Právní odbor 
PLS  Patentové a licenční služby 
EÚ  Ekonomický úsek 
OOŘ  Odbor organizace a řízení 
S RVS  Sekretariát Rady vědeckých společností 
REZ  Referát zahraničí 
S EVR  Sekretariát Evropské výzkumné rady 
DAN  Divize Academia nakladatelství 
DVV  Divize vnějších vztahů 
OPG  Odbor projektů a grantů 
OPVM  Odbor propagace a marketingu 
OAT  Odbor audiovizuální techniky 
AB  Akademický bulletin 
DSMS  Divize správy majetku a služeb 
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 
OSSS  Oddělení správy sítí a serverů 
OSW  Oddělení správy webů 
DKHZ  Divize konferenčních a hotelových zařízení 
KCL  Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
ZHT  Zámecký hotel Třešť 
VL  Vila Lanna 
PM  Penzion Marna 
PS  Penzion Sedlec 
HM  Hotel Mazanka 
 
VVI  Veřejná výzkumná instituce 
CMS  Content Management System 
FF UK  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
ČVUT  České vysoké učení technické 
VŠE  Vysoká škola ekonomická 
PČR  Parlament České republiky 
MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
ROP  Regionální operační program 
OPPA  Operační program Praha Adaptabilita 
NNO  Nestátní neziskové organizace 
ERC  European Research Council 
EU  Evropská unie 
ERA  European Research Area 
EUSCEA European Science Events Association 
ESF  European Science Foundation 
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IAU  International Aerospace Union 
ÚPV  Úřad průmyslového vlastnictví 
HZS  Hasičský záchranný sbor 
ČNB  Česká národní banka 
AHR  Asociace hotelů a restaurací 
AKC  Asociace kuchařů a cukrářů 
SOCR  Svaz obchodu a cestovního ruchu 
AICR Amicale International des Sous-Directeurs et Chef de Reception des Grand 

Hotels 
ČMA  Česká manažerská asociace 
TVT  Týden vědy a techniky 
OV II  Otevřená věda II 
CASC  Cities and Science Communication 
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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. března 1991, a to s účinností od 
1. května 1991. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen 
„zákon o v. v. i.„) se SSČ s účinností od 1. 1. 2007 stalo veřejnou výzkumnou institucí zřízenou 
Akademií věd ČR. 
 

2. Předmět činnosti 
Předmět činnosti je upraven zřizovací listinou (ZL) SSČ. V roce 2007 byla ZL doplněna dodatkem 
č. 1 ze dne 20. 7. 2007, kdy byl do majetku SSČ vložen Akademií věd ČR pozemek v katastrálním 
území Veveří a upraven rozsah činností. Zřizovací listina je součástí rejstříku v. v. i. vedeném 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

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

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

Ředitel 
 
JUDr. Jiří Malý (jmenován do funkce ředitele s účinností od 1. 6. 2007) 
 
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 
jsou tři členové externí. 
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4. Organizační struktura 
 

 

 
 
Organizační struktura platná k 31.12.2011. 
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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. 
 
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. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka se sestavuje k 31. 12. 2011. 
 
Účetnictví jako celek je zpracováno v systému iFIS firmy BBM, část prvotních dokladů a jejich 
zaúčtování je zpracováváno v systému MS Navision od firmy Axiom (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 v Ústavu teorie informace a automatizace AV 
ČR, v. v. i. 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 sníženou o náklady související s jeho 
pořízením. 
Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou na základě znaleckého 
posudku. 
 
Technické zhodnocení majetku, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za kalendářní rok 
částku 40 tis. Kč (resp. 60 tis. Kč), zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 

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 2011 byla tvořena rezerva na opravy hmotného majetku ve výši ½  tj. 2 785 tis. Kč 
z celkové výše 5 570 tis. – rozpis akcí níže: 
- oprava fasády Viola, předpoklad realizace v roce 2013             3 252 tis. Kč 
- oplechování střechy s terasou Národní 3, předpoklad realizace v roce 2013   818 tis. Kč 
- oprava průjezdu - vestibul Národní 3, předpoklad realizace v roce 2013          1 500 tis. Kč 
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Opravná položka byla tvořena v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o 
rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. ve výši 20% z celkové 
hodnoty neuhrazené pohledávky č. 1019000066 vystavené na společnost Infinitus 
Finanzmanagement GmbH.  
V tomto roce byla zúčtována účetní opravná položka tvořená v roce 2010 u neuhrazené 
pohledávky za čistý nájem v bytové jednotce – p. Coufal, z důvodu částečné úhrady. Ostatní 
opravné položky tvořené v roce 2010 zůstávají beze změn. 
 
 

Čerpání fondu reprodukce majetku na opravy majetku 
 
V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, 
podle § 25 odst. 2 písm. a) a b) použilo SSČ fond reprodukce majetku na úhradu některých 
nákladnějších akcí údržby a oprav a nákupu krátkodobého majetku v roce 2011 v celkové hodnotě 
11 500 tis. Kč.  
 

Významné skutečnosti ovlivňující hospodaření po rozvahovém dni 
 
Po rozvahovém dni nebyly zaznamenány žádné významné skutečnosti ovlivňující hospodaření 
SSČ v roce 2011. 

Zvláštní způsoby oceňování 
 

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

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

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

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

f) SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31. 12. 2011.   
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. 
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Výsledek hospodaření 
 
Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010 
 
Rada SSČ dne 6. 6. 2011 schválila rozdělení zisku za rok 2010 takto:  
 
rezervní fond – zákonný 5%   23 500,26 Kč 
rezervní fond   196 504,96 Kč 
sociální fond   250 000,00 Kč 
 
Výsledek hospodaření za rok 2011 
 
SSČ vytvořilo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 530 569,41 Kč. 
 
- za hlavní činnost    -45 565 307,93 Kč 
- za hospodářskou činnost    46 095 877,34 Kč 
 
Použití zisku bude schvalovat Rada pracoviště. 
 
 

6. Personální vztahy 
 
 
V roce 2011 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 278,4. Z toho byly prostřednictvím 
institucionálních prostředků pokryty náklady na 170,08 zaměstnance. 
 
 
Celkové hrubé mzdové náklady dosáhly 115 485 tis. Kč včetně nákladů dnů nemocenského 
pojištění (DNP), které činí 402 tis Kč, při průměrné mzdě 31 428 Kč, což představuje meziroční 
nárůst o 8,34%. 
 

Přehled osobních nákladů za rok 2011 
    

  hlavní činnost jiná činnost CELKEM 

A.III. 9   Mzdové náklady 91 584     23 901     115 485    
A.III.10. Zákonné sociální pojištění    28 183          7 970     36 153     
A.III.11. Ostatní sociální pojištění                -                      -                       -       
A.III.12. Zákonné sociální náklady         4 079             739          4 818     
A.III.13. Ostatní sociální náklady         -               -     - 
CELKEM 123 845     32 610           156 456  
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Stavy zaměstnanců - Průměrný přepočtený počet 
    

v roce 2011 (průměrné měsíční hodnoty) 
        

Organizační jednotka TH 
PRACOVNÍK 

PROVOZNÍ 
PRACOVNÍK Celkem 

47100000 - SSČ AV ČR, v.v.i. 170,8                         107,6                    278,4     
47101000 - Řízení vrcholové 3,7                            -       3,7 
        47101100 – Ředitel               1,0                                -                           1,0     
        47101210 - Sekretariát ředitele celkem 3,7                            -       3,7 
        47101220 - SRVS 2,0 - 2,0 
47102000 - Úsek ředitele 37,5                                -       37,5     
        47102100 - Odbor organizace a řízení 4,0                                -       4,0 
        47102200 - Právní odbor                11,0                                -       11,0 
        47102300 - Finanční odbor 14,5                                -       14,5 
        47102500 – ZSO celkem 8,0                            -       8,0 
        47102610 – S EVR 1,0 - 1,0 
47103000 - Divize informačních technologií 30,3     - 30,3 
        47103010 – Správa DIT 3,5 - 3,5 
        47103110 – Oddělení informačních technologií 7,0     -      7,0 
        47103210 – Oddělení správy sítí a serverů 6,0 -      6,0 
        47103310 - Odbor informačních systémů                8,8                                -       8,8 
        47103500 - Odbor komunikačních a inf. technologií 18,0 - 18,0 
        47103510 – Odbor komunikačních a inf. technologií 2,0 - 2,0 
        47103610 – Oddělení správy webů 3,0 - 3,0 
47104000 - Divize správy majetku a služeb 26,8     14,1 40,9 
        47104010 - Vedení DSMS 5,0                            -       5,0 
        47104100 – Stavební referát 2,8 -      2,8 
        47104200 - Provozní odbor 7,0     6,4 13,4 
        47104300 - Odbor správy majetku 6,0 5,0 11,0 
        47104400 - Odbor bytů a ubytovacích zařízení 6,0 2,8 8,8 
47105000 - Divize konf. a  hot. zařízení (DKHZ) 17,0 57,3 74,3 
        47105050 - Správa DKHZ 3,0 - 3,0 
        47105100 - KC Liblice 6,0 22,0 28,0 
        47105150 – Hotel Mazanka celkem 2,0 3,3 5,3 
        47105200 – Zámecký hotel Třešť 3,0     20,0 23,0 
        47105300 - Lanna a Marna, Sedlec celkem 3,0 12,0 15,0 
47106000 - Divize Academia nakladatelství (DAN) 24,5 36,3 60,8 
        47106100 - Správa DAN 4,0                            -       4,0 
        47106200 – Výroba (Academia) 2,0                            -       2,0 
        47106250 – Redakce 8,5 - 8,5 
        47106350 – Obchodní oddělení DAN 2,0     2,0 4,0 
        47106500 - Časopis Živa 3,0                                -       3,0 
        47106600 - Knihkupectví DAN 5,0                           34,3     39,3 
47107000 - Divize vnějších vztahů (DVV) 31,0 - 31,0 
        47107010 – Správa DVV 3,0 - 3,0 
        47107110 – Odbor popul. vědy a marketingu 8,0 - 8,0 
        47107210  - Odbor audiovizuálních technologií 6,0 - 6,0 
        47107310 – Akademický bulletin (AB) 5,0 - 5,0 
        47107410  - Odbor projektů a grantů (OPG) 9,0 - 9,0 
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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. Jeden zaměstnanec je členem dozorčího orgánu SSČ. 

 

Odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům  
 
V roce 2011 byly vyplaceny odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům v celkové výši 
143 tis. Kč. 
 

8. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
 
Základ daně z příjmu je upraven na ř. 40 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob o 
náklady, které se neuznávají za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve výši 1 979 tis. 
Kč. 
 

9. Komentář k položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Dlouhodobý majetek 
 
Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2011 

 

 Pořizovací 
ceny v tis. Kč  

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 55 617     
Software 53 735 
Ocenitelná práva            997     
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             626     
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                260     
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                    0     
  
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 622 038     
Pozemky 321 734     
Umělecká díla, předměty, sbírky 8 557 
Stavby       1 040 228     
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 192 823     
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 37 427    
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 175    
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 15 004    
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 090     
  
Dlouhodobý finanční majetek celkem 5 600     
  
Dlouhodobý majetek celkem 1 683 256    
 



 - 12 - 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dosáhl výše 15 004 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné 
stavby, kde jsou největší položkou: 
- výstavba ubytovny v Krči ve výši 1 564 tis. Kč – dokončení akce je plánováno na rok 2013 
- střechy bytové domy Mazanka 9 444 tis. Kč – dokončení akce je plánováno na rok 2012 
- zateplení budovy Větrušická 2.734 tis. Kč – z důvodu poskytnutí dotace v roce 2012, bude 

zařazeno až v roce 2012 
 
Dlouhodobý finanční majetek je tvořen od roku 2009 podílem ve firmě BBM, spol. s r. o. ve výši 
28% vlastního kapitálu. 
Dlouhodobý finanční majetek ve výši 150 tis. Kč podíl 1/14 základního členského příspěvku 
do Institutu aplikovaných věd, z. s. p. o. byl vyřazen z důvodu likvidace subjektu. Na základě 
zprávy o průběhu likvidace Institutu aplikovaných věd, z.s.p.o. sepsané likvidátorem společnosti 
Ing. Davidem Kolmanem, PhD. dne 30. 11. 2011 byl vyplacen podíl v poměru vkladů ve výši 
12 731,53 Kč pro SSČ.  

Zásoby 
Zásoby celkem 57 989 tis. Kč se skládají: 
- ze zásob vlastních výrobků ve výši 48 325 tis. Kč, které jsou tvořeny výhradně knižními tituly 

vydanými DAN. Výše vlastních výrobků je nižší oproti roku 2010 o 736 tis. Kč.  
- ze zboží na skladě ve výši 7 858 tis. Kč jedná se převážně o sklady prodejen DAN.  
- z materiálu na skladě ve výši 1 806 tis. Kč, zde jsou především sklady potravin v ubytovacím 

zařízení.  

Pohledávky 
Celkové pohledávky k 31. 12. 2011 činily 31 799 tis. Kč.  
 
Struktura pohledávek v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Provozní zálohy                  7 868 
Divize nakladatelství Academia  4 125 
Provozní pohledávky             5 190 
Dohadné položky      3 264 
Zálohy na daň z příjmů  2 763 
Jiné pohledávky služby – byty 4 943 
Z nájmů bytových jednotek  2 141 
 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti činí:  4 582 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější pohledávky jsou: 
- 1 194 tis. Kč je pohledávka za firmou MANTA Technologies, a.s., která je v právním řešení  
- 494 tis. Kč pohledávka za fyzickou osobou (p. Schieszl), v právním řešení, k této pohledávce 

jsou tvořeny opravné položky. 
- VITANA, a.s. 120 tis. Kč, dohodnut splátkový kalendář.  
- IFN DRESDEN 286 tis. Kč, uhrazeno v roce 2012.  
- Moravská stavební-INVEST, a.s. 123 tis. Kč, uhrazeno v roce 2012.  
- Golem 117 tis. Kč, dohodnut splátkový kalendář, uhrazeno v roce 2012. 
- Dionis Praha s.r.o. 130 tis. Kč, dohodnut splátkový kalendář 
- Václav Havelka 178 tis. Kč, výpověď z nájmu, v právním řešení.  
 
Kladná hodnota ve výši 12 tis. Kč na řádku II.12 Rozvahy „Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem“ je tvořena:  
- Zápornou hodnotou 262,27 tis. Kč, která je tvořena zůstatkem z dědického řízení. 
- Kladnou hodnotou 275 tis. Kč, která je tvořena pohledávkou vystavenou na Akademii věd ČR 

za neuhrazený nájem a služby MUDr. Dančevové v objektu AV ČR Hybernská.    
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Dary 
V roce 2011 obdrželo SSČ dary:  
- na knižní tituly: ve výši 240 tis. Kč tuzemské a 160 tis. Kč zahraniční 
 

Závazky 
Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2011 činily 65 757 tis. Kč. 
 
Struktura závazků v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Divize nakladatelství Academia 11 540 
Dodavatelé provozní     4 710 
Přijaté zálohy    11 747 
Dohadné položky   22 631  
Zaměstnanci mzdy splatné v 1/2012  7 365 
DPH daňová povinnost                          620 
 
 
Dohadné položky ve výši 22 631 vznikly především z důvodu platnosti novely DPH dle ustanovení 
§ 73 odst. 1 písm. a). Nejvyšší položku představují náklady na zboží v DAN.  
 
Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění činily 4 074 tis. Kč, přičemž se jedná o 
běžné závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2011 splatné k 10. 1. 2012: 
- závazky ze sociálního pojištění 2 853 tis. Kč, 
- závazky ze zdravotního pojištění 1 221 tis. Kč.  
 
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti je: 115 tis. Kč  
 
Účetní jednotka nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.  

Zálohy 
SSČ neeviduje žádné dlouhodobé zálohy v roce 2011.  
 
 

Fondy 

Sociální fond (SF)     v tis. Kč 
Počáteční stav SF k 1.1.2011   2 805 
Změna SF v průběhu roku 2011             -  312 
Konečný stav SF k 31.12.2011  2 493 
 
SSČ čerpalo sociální fond zejména na příspěvek na stravování, dárkové poukázky a na příspěvky 
na penzijní připojištění. 
 
Rezervní fond 
Rada SSČ na svém zasedání dne 6.6.2011 schválila rozdělení zisku roku 2010 a přidělila do 
rezervního fondu částku 220 005,22 Kč. 
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Fond účelově určených prostředků 
Fond účelově určených prostředků byl tvořen v celkové výši 656 457 Kč a to následovně: 
Neinvestiční: 
- Pokračování akce Věda pro život WEB i v roce 2012   258 372 Kč 
- Popularizační přednášky dr. M. Londesborough     78 085 Kč 
- Projekt Komunikace vědy prostřednictvím médií pro rok 2012   270 000 Kč 
- Projekt Den země s AV ČR 2012       50 000 Kč 

Dotace 

 
    v tis. Kč 

Provozní dotace (od AV ČR) 149 184 
  výzkumný záměr 69 530 
    z toho: výzkumné záměry 20 491 
                podpora VO 32 517 
                     podpora činností pracovišť AV 16 522 
  dotace na činnost (infrastruktura) 79 654 
    z toho: dotace na akce nákladné údržby 10 382 
Ostatní provozní dotace níže uvedené 11 609 
  Projekt EUPRO 1 895 
  Projekt E*CARE 120 
  Nakladatelství Academia 60 
  Projekt Otevřená věda II. 8 694 
  Projekt CASC 69 
  Projekt Euraxess 393 
  Projekt Evropské výzkumné rady 346 
  Nakladatelství Academia - zahraniční grant z EU 31 
Provozní dotace celkem (položka B.VII Výkazu zisku a ztrát) 160 793 
        
Investiční dotace celkem 25 315 
  z toho: dotace na výzkumný záměr 11 348 
 
Dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 361 – Akademie věd ČR jsou poskytovány formou 
rozpočtových opatření přes limitkové účty vedené u České národní banky. 
Ostatní dotace jsou zasílány na běžné bankovní účty většinou vedené pro každý projekt zvlášť. 
 

10. Nájmy 
SSČ pronajímalo v roce 2011 nebytové prostory v celkové výměře 12 904 m2. 

11. Podrozvahové účty 
Na podrozvahových účtech eviduje SSČ (údaje v Kč): 
98901  Materiál pro sklad civilní obrany        32 595,06 
98902  Materiál pro sklad požární ochrany          8 342,68 
 
989400  Operativní evidence softwaru   2 332 807,89 
989410   Operativní evidence sociální fond        51 360,50 
989421      Operativní evidence – Praha  31 903 088,33 
989422      Operativní evidence – DAN    2 002 822,86 
989423      Operativní evidence – Liblice    8 149 050,47 
989424      Operativní evidence – Třešť    2 786 764,97 
 
Zůstatky byly ověřeny fyzickou inventarizací. 
 



zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky

za rok 2011

Příjemce zprávy: Středisko společných činností AV ČR v. v. i.
.JUDr. .Jiří M a I ý, ředitel organizace
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Název organizace: Středisko společných činností AV ČR v. v. i.
zapsána: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeného Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy

Sídlo: Národní 1009/3, Praha 1, 110 00

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

IČ organizace: 60457856

DIČ organizace: CZ60457856

Období: účetní rok 2011

Předmět a účel ověření: roční účetní závěrka za rok 2011 ve smyslu
ustanovení zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a v souladu s Mezinárodními
předpisy v oblasti řfzení kvality, auditu,
prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a
souvisejících služeb
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Střediska společných činností AV ČR v.v.i.,
která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 a
přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace. Údaje o Středisku společných činností AV ČR v.v.i. jsou
uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán Střediska společných činností AV ČR v.v.i. je odpovědný za sestavení účetní
závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy,
a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky, naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách
a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora,
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a
poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
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Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv organizace Středisko společných činností AV ČR v. v. i. k datu
31. 12. 2011, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Ing. Pavla C í s a ř o v á, CSc.
auditor, č. oprávnění 1498

V Praze dne 27. dubna 2012

DILIGENS s.r.o.
Severozápadní 111.367/32,
141 00 Praha 4 - Spořilov
číslo auditorského oprávnění: 196
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Zpráva nezávislého auditora

k výroční zprávě veřejné výzkumné instituce

za rok 2011

Středisko společných činností AV ČR v. v. i.
JUDr. Jiří M a 1 ý, ředitel organizace
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Ověřili jsme soulad výroční zprávy veřejné výzkumné instituce Středisko společných činností
A V ČR v. v. i. k 31.12.2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za
správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán veřejné výzkumné instituce Středisko
společných činností A V ČR v. v. i. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření
výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni,
že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě
veřejné výzkumné instituce Středisko společných činností AV ČR
v. v. i. k 31. 12. 2011 ve všech významných ohledech v souladu
s výše uvedenou účetní závěrkou.

~\L
Ing. Pavla C í s a ř o v á, CSc.,
auditor, číslo licence 1498

V Praze dne 4.června 2012
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