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

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

II. Řídicí, kontrolní výkonné orgány 

Dozorčí rada 
 
předseda:  RNDr. Jan Hrušák, CSc. (ÚFCH JH) 
místopředseda: Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG, AR)  
členové:   prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA)  od 15. 3. 2016 

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL)  od   1. 8. 2016 
   Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.   do 14. 3. 2016 

RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ) 
   prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH) 
   doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (HÚ) 
   Mgr. Renata Vlčková           do 31. 7. 2016 
 
tajemnice:  JUDr. Marie Lutovská (SSČ) 
 
Informace o činnosti: 
Řádné zasedání Dozorčí rady (dále jen „DR“) se v roce 2016 konalo celkem pětkrát, a to: 
28. 1. 2016, 23. 2. 2016, 5. 5. 2016, 27. 9. 2016 a 28. 11. 2016. DR sedmkrát rozhodovala 
formou hlasování per rollam.  
 
Řádných zasedání DR se pravidelně účastnili J. Malý, ředitel SSČ, a P. Formáček, ředitel 
Divize správy majetku a služeb SSČ. 
 
DR vykonává dohled nad činností a hospodařením SSČ, dohled nad nakládáním s majetkem, 
vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny SSČ, k návrhu rozpočtu a výroční zprávy 
a dalším věcem, které jí předloží ředitel SSČ nebo zřizovatel. K tomu účelu zákon 341/2005 
Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, umožňuje členům DR nahlížet do 
účetních dokladů a dalších dokumentů pracoviště, vyžadovat si vysvětlení a zjišťovat skutečný 
stav. Před vydáním rozhodnutí, popř. stanoviska, se členové DR aktivně účastnili projednávání 
předkládaných návrhů, tj. vyžadovali jejich doplnění a upřesnění tak, aby zjistili skutečný stav 
projednávaných věcí a aby rozhodnutí DR, popř. stanovisko, bylo v souladu s požadavkem 
řádného využívání majetku SSČ k realizaci jeho hlavní činnosti.  
 
Mezi hlavní činnosti DR náleží rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k právním 
jednáním, v souladu s ust. § 19 odst. 1 písm. b) bod 1.–7. zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, v platném znění, kterými SSČ nabývalo nebo zcizovalo majetek, 
zřizovalo zástavní nebo jiné věcné právo, sjednávalo nebo měnilo nájemní smlouvy.  
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Dozorčí rada udělila v roce 2016 předchozí souhlas k těmto jednáním: 
 
 k uzavření, změně nebo ukončení smluv o nájmu garážových stání, která má SSČ ve 

vlastnictví (v osmi případech), 
 k uzavření nebo změně smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve vlastnictví ve 153 případech, 

v devíti případech k ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou před uplynutím doby nájmu, 
 k uzavření smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání v Kulturně-literárním centru 

Academia Ostrava s E. Chytkovou za účelem provozování literární kavárny,  
 k uzavření smlouvy o nájmu části domu, střechy pro umístění anténních nosičů a části 

půdního prostoru pro umístění technologického zařízení vč. kabelového žlabu a dále části 
pro uložení přívodního napájecího kabelu v budově na adrese Rozvojová 3, Praha 6 se 
společností T-Mobile Czech Republic a.s., 

 k uzavření nájemní smlouvy o užívání částí pozemků ve vlastnictví SSČ, v k. ú. Libeň, 
k provozování parkoviště s nájemcem paní V. Růžičkovou, 

 k uzavření smlouvy o dílo se sdružením Společnost Ubytovna AV, tvořené společnostmi 
BAU plus, a.s., a TREPART s.r.o., na „Dokončení ubytovny pro pracovníky AV ČR v areálu 
MBÚ – II. etapa, Vídeňská 1083, Praha 4“ na základě výsledků zadávacího řízení dle zák. 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

 k uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Třešť, 
s A. Vojtěchovským,  

 k uzavřením smlouvy mezi SSČ a ÚOCHB o nájmu části budovy v k. ú. Dejvice, a to části 
prostoru balkonu východní věže budovy A, pro umístění venkovní antény a části místnosti 
č. A. ST. 01 pro umístění vnitřní jednotky, tj. dvou mikrovlnných spojů, na adrese Praha 6, 
Flemingovo nám. 2/542, 

 k uzavření smlouvy o nájmu prostoru – žehlírny, v suterénu objektu U Slovanky 269/9, 
Praha 8, s manželi Braunovými (prostor bude využíván jako sklad), 

 k uzavření smlouvy o užívání nemovité věci – soustavy/sítě chrániček HDPE 40/33mm pro 
uložení optického kabelu v délce cca 2550 m mezi ÚT jako poskytovatelem a SSČ jako 
uživatelem, 

 k uzavření dodatku č. 2 s nájemcem ČESKÁ LÉKARNA HOLDING, a.s., ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor – provozování lékárny v objektu Vodičkova č. p. 792/40, Praha; 
předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby nájmu o 10 let,  

 ke změně smlouvy o nájmu části skladových prostor v plechovém skladu v k. ú. Krč, na 
adrese areál AV ČR Vídeňská 1083, Praha 4, změna smlouvy se týká snížení výměry 
pronajaté podlahové plochy skladového prostoru a odpovídajícího snížení nájemného, 

 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor Kulturně-literárního 
centra Ostrava č. 014-N/12 se společností Mobil Pohotovost GSM, s. r. o., předmětem 
dodatku č. 2 je prodloužení doby podnájmu, 

 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě HDPE chrániček a optického 
kabelu na části pozemků v k. ú. Libeň s FZÚ, ÚFCH JH, ÚFP, ÚI, ÚTIA, ÚT, 

 k uzavření nájemní smlouvy o nájmu plochy v průchodu domu Národní 1009/3, Praha 1, 
v němž je umístěn prodejní stánek za účelem provozování prodeje tisku, tabáku, jízdenek 
a doplňkového prodeje baleného zboží, s N. Korálkovou,  

 k prodloužení smlouvy o výpůjčce o bezplatném užívání části pozemku v k. ú. Libuš 
s ÚMG, 

 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s ÚCHP jako vlastníkem a pronajímatelem 
a SSČ jako nájemcem, kterým se mění plocha pronajatého prostoru, 

 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení mezi SSČ, 
FZÚ, ÚFCH JH, ÚFP, ÚI, ÚTIA, na straně povinných, a ÚT, na straně oprávněného, na 
části pozemků v k. ú. Libeň, 

 k uzavření kupní smlouvy o koupi čistírny odpadních vod (ČOV) a areálových rozvodů pro 
tři rekonstruované objekty v k. ú. Bohnice. ČOV ve vlastnictví Narival, s.r.o., je postavená 
na pozemku, který je ve vlastnictví SSČ, 
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 k uzavření kupní smlouvy o koupi pozemků v k. ú. Třešť mezi SSČ jako kupujícím 
a společností Podzimek a synové, s.r.o., 

 k záměru prodeje pozemku ve vlastnictví SSČ, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. 
(stavba technického vybavení), v k. ú. Bohnice zájemci o koupi J. Masákovi. 

 
DR dohlížela  i na další činnost  při hospodaření SSČ: 
 
 souhlasila s navrženým postupem pro výběr auditorské firmy pro finanční audit za rok 2016; 

na základě výsledků výběrového řízení DR určila auditorskou firmu DILIGENS, s. r. o., 
k  vykonání  finančního auditu za rok 2016, 

 projednala a schválila Zprávu o činnosti DR za rok 2015, projednala Výroční zprávu SSČ 
za rok 2015, žádosti o dotace na investiční akce 2017, provedla hodnocení ředitele SSČ za 
rok 2015. 

 
DR při své činnosti projednávala a schvalovala záměry spojené s nakládáním a hospodařením 
s majetkem ve vlastnictví SSČ: 
 
 záměr koupě pozemků v k. ú. Třešť od společnosti Podzimek a synové, s.r.o., která 

úspěšně vydražila tyto nemovitosti ve druhém kole elektronické dražby, 
 záměr prodeje pozemku v k. ú. Staré Město (za minimální cenu 27mil. Kč).  
 
Vyžádala si informace o  zpětném prodeji domu ve vlastnictví SSČ čp. 487, na adrese ul. Dr. 
Richtra 4, který je součástí pozemku parc. č. 2700 o výměře 722 m2 a věcných břemen, to vše 
k. ú. Třešť, obec Třešť, do vlastnictví Města Třešť.  
 
Z jednání DR jsou pořizovány zápisy. O projednání a rozhodnutí záležitostí formou hlasování 
per rollam jsou sepisovány záznamy. 
 
 

Rada pracoviště:  
 
Rada SSČ AV ČR, v. v. i. 
 (dále jen „Rada SSČ“) 
 
Složení Rady SSČ k 1. 1. 2016 
 
předseda: Jiří Padevět (SSČ) 
místopředseda: Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
členové: Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
 Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
 Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
 JUDr. Jiří Malý (SSČ) 
 Ing. Michal Salaj (SSČ) 
 Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
 
tajemnice: JUDr. Marta Merhautová (SSČ) 
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Složení Rady SSČ k 31. 12. 2016 
 
předseda: Jiří Padevět (SSČ) 
místopředsedkyně: Mgr. Václava Šťastná (SSČ) 
členové: Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
 Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
 Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
 Ing. Zuzana Středová, MBA (SSČ) 
 Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
 Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
 
tajemnice: JUDr. Jitka Meklešová (SSČ) 
 
Informace o činnosti 
V průběhu roku 2016 se Rada SSČ sešla na pěti řádných zasedáních, která se konala ve 
dnech: 8. 2. 2016, 23. 2. 2016, 25. 5. 2016, 10. 10. 2016 a 13. 12. 2016. Hlasování formou per 
rollam se v roce 2016 neuskutečnilo. 
 
Na 36. zasedání, dne 8. 2. 2016, Rada SSČ: 

 projednala a schválila rozpočet SSČ na rok 2016, 
 vzala na vědomí zprávu o průběhu hodnocení SSČ za období 2010–2014, které bude 

ukončeno v polovině února 2016 a jehož výsledky budou předloženy KAV, 
 byla seznámena se skutečností, že k projednání výsledků hodnocení SSČ se dne 23. 2. 

2016 uskuteční společné zasedání Rady SSČ s DR SSČ. 
 
Na 37. zasedání, za účasti členů DR SSČ, dne 23. 2. 2016 Rada SSČ: 

 vzala na vědomí kladné hodnocení SSČ uvedené v Závěrečné zprávě o hodnocení 
odborné činnosti infrastrukturního pracoviště AV ČR za období 2010–2014 ze dne 
12. 2. 2016, které bylo hodnotitelskou komisí ohodnoceno stupněm 1 vynikající,  

 schválila předložení Stanoviska SSČ k výsledkům tohoto hodnocení Akademické radě.  
 

Na 38. zasedání, dne 25. 5. 2016, Rada SSČ: 

 schválila výroční zprávu Rady SSČ za rok 2015, 
 schválila účetní závěrku a vzala na vědomí výrok auditora, 
 schválila návrh o rozdělení zisku za rok 2015, 
 vzala na vědomí informaci o ukončení výkonu funkce dosavadní tajemnice Rady SSČ  

M. Merhautové z důvodu odchodu do důchodu s tím, že je na tuto pozici navržena 
J. Meklešová (Rada návrh akceptovala). 

 
Na 39. zasedání, dne 10. 10. 2016, Rada SSČ:  

 projednala a schválila návrh Organizačního řádu, včetně příloh č. 1 až 10, 
 projednala a schválila návrh změny Mzdového řádu, včetně přílohy č. 3/2, 
 vyslechla informaci o přípravě volby nového ředitele SSČ a po projednání schválila 

navržený postup a pravidla výběrového řízení,  
 byla seznámena s průběhem doplňovacích voleb členů Rady SSČ, které se uskutečnily  
 na Shromáždění výzkumných pracovníků SSČ dne 19. 9. 2016 a kde byli zvoleni  
 interní členové: J. Padevět, T. Wencel, Z. Středová, V. Šťastná a P. Formáček, externí člen: 

M. Kovář.  
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Na 40. zasedání, dne 13. 12. 2016, Rada SSČ: 

 zvolila nového předsedu a místopředsedkyni Rady SSČ, kterými se stali předseda: J. 
Padevět, místopředsedkyně: V. Šťastná, 

 schválila návrh Spisového a Skartačního řádu, 
 vyslechla informaci o stavu příprav volby nového ředitele SSČ, vzala na vědomí složení 

volební komise, která bude rozhodovat o výběru vítězného kandidáta na nového ředitele 
SSČ a jejímiž členy budou: J. Padevět, J. Malý, E. Zažímalová, P. Bobák, O. Foltýn, M. 
Kovář, P. Kriegsmann, 

 schválila návrh na svolání Shromáždění výzkumných pracovníků SSČ za účelem hlasování 
o vyslovení podpory navrženým kandidátům do Akademické rady AV ČR a Vědecké Rady 
AV ČR. Termín konání shromáždění byl stanoven na 12. 1. 2017 od 14.00 hod. 
 

Ředitel – JUDr. Jiří Malý 
 
Ředitel v předposledním roce svého funkčního období řešil a rozhodoval o záležitostech 
plynoucích z každodenní činnosti pracoviště a realizoval úkoly a povinnosti na základě 
Programu výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti na léta 2012–2017, Strategie AV21 
a  další úkoly podle pokynů zřizovatele. V rámci koordinace jednotlivých útvarů uspořádal 
a řídil 12 porad vedení instituce. Pravidelně se účastnil jednání nejvyšších orgánů AV ČR 
i SSČ, tj. AR AV ČR, DR SSČ a Rady SSČ. Pravidelně se setkával na koordinačních poradách 
s ředitelem KAV a účastnil se jednání areálových rad v Krči, v Lysolajích a na Mazance. 

Ze všech těchto jednání vyplývaly další úkoly a požadavky, na které ředitel SSČ reagoval 
a jejichž plnění řídil. Podle aktuální potřeby se zúčastňoval porad vedoucích odborů 
jednotlivých divizí a svolával porady k aktuálním otázkám týkajícím se činnosti pracoviště. 
Ředitel SSČ předkládal Dozorčí radě, Radě pracoviště a Majetkové komisi AV ČR 
k projednání navržené smlouvy, které vyžadují předchozí souhlas těchto orgánů, a další 
významné dokumenty. Připravil společně s řediteli divizí podklady a prezentaci k jednání 
Komise pro hodnocení odborné činnosti SSČ za léta 2010–2014 a úspěšně obhájil výsledky 
činnosti pracoviště před touto komisí. 

K hlavním bodům činnosti patřila v roce 2016, i v návaznosti na program Strategie AV21, 
především stabilizace a nastavení směru činností nově vzniklého Centra transferu technologií. 
V roce 2016 byla schválena nová koncepce časopisů AV ČR; Akademický bulletin byl zrušen 
a byla zavedena tří nová periodika, která budou prezentovat činnost AV ČR odborné i laické 
veřejnosti. V oblasti popularizace bylo též nově koncipováno zaměření výstavních prostor; 
v budově na Národní, nově v Galerii Věda a umění, jsou připravovány především rozsáhlejší 
a dlouhodobější výstavy dokumentující výsledky bádání jednotlivých vědeckých pracovišť AV 
ČR. Ředitel pokračoval v jednáních směřujících k novému řešení budoucnosti EIS na 
pracovištích AV ČR, která vyvrcholila výběrem administrátora veřejné zakázky. Pravidelně 
navštěvoval dislokovaná pracoviště v rámci zavedených kontrolních dní.  

Ředitel vzhledem k nové legislativě organizačně i technicky zajistil podmínky k nutným 
povinnostem vyplývajícím zejména ze zákona o registru smluv, ze zákona o elektronické 
evidenci tržeb, ze zákona o DPH a nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Ke konci 
roku se podílel, ve spolupráci s Radou pracoviště, na vypsání výběrového řízení na nového 
ředitele SSČ od června roku 2017.  

Ředitel pracoviště v roce 2016 vydal devět příkazů ředitele, nový Organizační řád a nový 
Spisový a skartační řád a jeden pokyn. Uskutečnilo se pravidelné setkání zaměstnanců SSČ 
ve vile Lanna, kde vyhodnotil výsledky minulého období, zdůraznil základní cíle organizace 
pro další období, poděkoval zaměstnancům za spolupráci a ocenil vybrané zaměstnance za 
jejich přínos pro SSČ.  
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III. Organizační struktura 
 
 
 

 

Organizační struktura SSČ k 1. 1. 2017 

Změny v organizační struktuře SSČ AV ČR 

V roce 2016  se v oblasti organizace a řízení uskutečnily další kroky směřující k dokončování 
procesů optimalizace zahájených v předchozích letech. Tyto aktivity se projevovaly ve 
změnách napříč organizační strukturou SSČ v průběhu celého roku 2016.  

Poradenský a správní úsek 
Tento nově vzniklý úsek, který byl vytvořen na konci roku 2016, nahrazuje dosavadní Úsek 
ředitele (ÚŘ). Poradenský a správní úsek bude koordinovat a zajišťovat podpůrné expertní 
činnosti zahrnující agendu Právního odboru, Administrativně správního odboru a Centra 
transferu technologií. Bude pro útvary a pracoviště zřizovatele vytvářet systémové podmínky 
související s transferem znalostí a technologií a realizovat konkrétní aktivity v této oblasti 
včetně vzdělávání. Pro útvary SSČ, KAV a volené orgány či pomocné poradní orgány AV ČR 
bude zajišťovat zpracování odborných právních stanovisek, monitoring právních předpisů 
a vzdělávání. Pro útvary SSČ, popřípadě pracoviště zřizovatele, bude vykonávat odborné 
poradenské činnosti v oblasti veřejných zakázek a registru smluv. Administrativně 
a organizačně zabezpečí další vybrané aktivity SSČ a AV ČR.  Tato změna nabyla účinnosti 
od 1. 1. 2017. 
 
Divize Academia nakladatelství 
V posledních měsících roku 2015 se uskutečnily přípravy na další organizační změnu, 
začlenění Sekretariátu Sdružení moravských pracovišť (SSMP) do struktury SSČ, konkrétně 
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do DAN. Tato změna nabyla účinnosti od 1. 1. 2016. SSMP organizuje kurzy základů vědecké 
práce a další kurzy umožňující zvyšování odborné úrovně zaměstnanců pracovišť AV ČR 
a vysokých škol v rámci moravského regionu. Prohlubuje kontakty a spolupráci členských 
pracovišť s orgány města Brna a Jihomoravského kraje, s vysokými školami, vědeckými, 
vzdělávacími a kulturními institucemi, jichž jsou město Brno a Jihomoravský kraj zřizovatelem, 
a to zejména v oblasti vědy, výzkumu a pedagogické činnosti. Dále organizačně a metodicky 
podporuje spolupráci a vzájemnou pomoc zúčastněných pracovišť, organizuje konzultace 
společných vědecko-organizačních, propagačních, ekonomických, sociálních a technických 
úkolů. 
 
Divize vnějších vztahů 
Na základě vytvoření nové koncepce akademických médií a jejího schválení Akademickou 
radou AV ČR došlo v DVV k 1. 11. 2016 k organizační změně, která znamenala zrušení útvaru 
Akademický bulletin a zároveň zřízení nového Odboru akademických médií (OAM). Nový útvar 
má na starosti zejména vydávání čtvrtletníku A – Věda a výzkum a popularizačního časopisu 
ABC – Věda pro každého. Čtvrtletník A – Věda a výzkum prezentuje bádání  v jednotlivých 
akademických pracovištích. Tento časopis je primárně orientován na vnější reprezentaci 
AV ČR jako společensky potřebné a užitečné instituce. Dalším médiem je popularizační 
časopis ABC – Věda pro každého, jehož prostřednictvím AV ČR bude oslovovat především 
mladší čtenáře při akcích, jako jsou Veletrh vědy či Týden vědy a techniky AV ČR apod. 
 
Divize správy majetku a služeb 
Na konci roku 2016 došlo k přípravám restrukturalizace a optimalizace procesů v rámci celé 
DSMS. Činnosti byly zefektivněny natolik, že byl  jeden z útvarů zrušen – Odbor správy 
majetku, jehož některé aktivity byly převedeny do Provozního odboru a jiné zrušeny. Toto 
organizační opatření vedlo k výrazné ekonomické úspoře, zejména v oblasti osobních 
nákladů. Účinnost uvedené organizační změny  nastane 1. 1. 2017. 
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IV. Hodnocení hlavní činnosti 

Program výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti 
 
SSČ zajišťovalo v uplynulém období infrastrukturu výzkumu a vývoje pro AV ČR a její 
pracoviště, její rozvoj a provoz na základě cílů plynoucích z Programu výzkumné a odborné 
infrastrukturní činnosti na léta 2012–2017. Konkrétní informace k dílčím aktivitám a výsledkům 
v hlavní činnosti jsou uvedeny u konkrétních útvarů v jednotlivých kapitolách této zprávy. 
 
Edice věda kolem nás 
V edici Věda kolem nás vychází každý rok několik desítek titulů pro řadu pracovišť AV ČR. 
Jednotlivé svazky procházejí pečlivou redakcí DAN a jsou distribuovány v knihkupectvích 
Academia a současně prostřednictvím pracovišť. Nadále je dodržován původní záměr, že 
vydané brožury jsou majetkem příslušných pracovišť AV ČR, ale garantem kvality je DAN.  
 
Edice Společnost 
V edici Společnost je publikováno  čtyři až pět titulů ročně, jak původních děl  autorů 
z pracovišť AV ČR, tak z jiných vědeckých institucí. V edici rovněž vycházejí předklady 
zásadních společenskovědních titulů z celého světa. V roce 2016 začala DAN připravovat 
kompletní grafickou změnu podoby edice,  která   nastane během roku 2017. 
 
Edice První republika 
V edici První republika  bylo zveřejněno prvních šest svazků, věnujících se  základním 
problémům československé společnosti v letech 1918 až 1938, jako například svazky 
Kriminální případy, nebo Slovensko, a také  dílčích, ale zásadních studií,  například Letní byty 
nebo Státní ozbrojené složky na Chebsku. Ve vydávání dalších svazků se bude pokračovat. 
 
Měsíc s pracovištěm 
Na přípravě akce Měsíc s pracovištěm soustavně spolupracuje management maloobchodu 
DAN s řadou pracovišť AV ČR. Během kalendářního roku se kromě dvou prázdninových 
měsíců nenajde termín, který by byl volný. Během akce je pracovištím k dispozici výklad 
knihkupectví a současně i literární kavárna pro pořádání akcí. 
 
Edice Strategie AV21 a V. V. I. 
Edice Strategie AV21 propaguje prostřednictvím jednotlivých titulů výzkumné programy. 
Brožury  se rozdávají  zdarma a jsou distribuovány na pracoviště, kde vznikly. Edice V.V.I. 
podporuje vydávanými tituly manažerskou práci vedení pracovišť AV ČR. Ve vydávání obou 
edic se bude nadále pokračovat. 
 
Vzdělávací program pro klíčové pracovníky THS 
V současné době probíhá 6. ročník vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky THS. 
Zaměřuje se na legislativně-ekonomická témata s důrazem na potřeby VVI, pracovněprávní 
otázky a na oblast manažerských dovedností a osobního rozvoje. V ročníku 2016/2017 se 
seminářů ve třech znalostních úrovních zúčastnilo pravidelně zhruba 60 pracovníků z AV ČR.  
 
Centrální ekonomický informační systém AV ČR 
V průběhu roku se uskutečnila jednání pracovní skupiny a Akademické rady zaměřená na 
specifikaci požadavků na nový EIS. Stávající systémy EIS byly rozvíjeny tak, aby pokryly 
požadavky pracovišť AV ČR. Rovněž byly rozpracovány úpravy iFIS pro potřeby konsolidace 
účetních výstupů do CSÚIS tak, aby byly splněny potřebné lhůty. 
 
Podpora grantových projektů 
V systému Elanor Global byla vytvořena sestava odpovídající požadavkům GA ČR na 
stanovený limit odměn řešitelů vyplacených z grantových prostředků poskytovatele. Dále byla 
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upravena sestava C01 podle požadavků zřizovatele. V systému iFIS byla rozšířena podpora 
práce s volitelnými položkami, které slouží pro evidenci dalších informací souvisejících 
s granty a projekty. V systému VERSO byl implementován modul Nové žádanky.  
 
Datové centrum Mazanka – obměna HW pro zajištění funkce systémů EIS 
Pro zajištění funkce systému EIS bylo v roce 2016 pořízeno nové diskové pole IBM Storwize 
V5000. Pole umožňuje automatické rozkládání zátěže mezi několika typy disků. 
V BladeCentru, ve kterém jsou provozovány servery EIS, byly vyměněny síťové přepínače, jež 
zajišťují zvýšení datové propustnosti a zefektivnění správy síťové infrastruktury.  
 
Systém VERSO 
Byl implementován modul Nové žádanky, který umožňuje zakládat a schvalovat požadavky na 
nákupy požadovaného materiálu a služeb, s možností promítnutí těchto požadavků formou 
blokace do příslušného rozpočtu. Modul v případě nepřítomnosti umožňuje ve vazbě na modul 
Nepřítomnosti předávání požadavku na schválení žádanky na další schvalovatele.  
 
Webové portály 
Průběžně se  vyvíjí a zlepšuje  systém pro správu webů s ohledem na vyšší komfort uživatelů 
a správců obsahu webových děl. Byla realizována např. webová prezentační média pro Týden 
vědy a techniky AV ČR,  Týden mozku, Jarní exkurze do světa vědy atd. Rozšiřovaly se 
webové služby mezi dosud nespravované pracoviště. V neposlední řadě byl intenzivně 
zpracováván hlavní akademický web avcr.cz. 
 
Síťová infrastruktura s vysokou dostupností 
Pro SSČ má velký význam vysoká dostupnost infrastruktury. Z tohoto důvodu  se průběžně 
pořizují  nové centrální prvky s možnostmi zapojení v režimech vysoké dostupnosti. Cílem 
tohoto  cyklu je minimalizovat nebo zcela zabránit  potenciální nedostupnosti aplikací a služeb, 
které jsou zajišťovány pro jakéhokoli koncového uživatele nebo jiné pracoviště AV ČR. 
  
Federace identit 
Akademická federace identit poskytuje svým členům možnost využívat technologie, zdroje 
a služby poskytované E-infrastrukturou CESNET a zároveň komfort použití jednotného hesla 
pro přístup k více zdrojům. S tím je spojeno začlenění 33 pracovišť do federace identit 
a přechod na novou verzi IdP Shibboleth. SSČ bylo zároveň určeno jako správce digitálních 
certifikátů poskytovaných organizací TCS. 
 
Zavedení nových síťových protokolů, protokol IPv6 
S příchodem nových technologií a zvýšením dostupnosti chytrých zařízení začalo docházet 
k absenci adres ze světa protokolu IPv4. Infrastruktura AV ČR je na tuto skutečnost 
připravena, a proto byl na WAN síti zaveden protokol IPv6 a pro infrastrukturu pod správou 
SSČ byla připravena koncepce, jak zařízení využívající tento protokol adresovat. Zároveň byla 
dokončena registrace nového rozsahu IPv6 u nadnárodního registrátora RIPE.  
 
Bezpečná centrálně řízená síťová infrastruktura 
Napříč infrastrukturou SSČ byla zavedena a  kontinuálně se udržuje  technologie standardu 
802.1x, umožňující centrálně řídit přístupy všech zařízení, která by chtěla na síti komunikovat. 
Zároveň je tato technologie nápomocná k identifikaci zdroje potenciálních hrozeb, jež se 
mohou šířit  zevnitř infrastruktury, současně lze určit původce bezpečnostního incidentu, který 
je spojen s ZoKB, či porušení autorských práv a jiných.  
 
Výstavba nové ubytovny U2 v Krči 
V areálu Krč se v roce 2016 realizovala  dostavba ubytovny pro pracovníky AV ČR. Po 
vypovězení smlouvy původním dodavatelem z důvodu insolvence se uskutečnilo nové 
výběrové řízení na dostavbu a stavba pokračovala. Objekt bude mít 62 lůžek a mateřskou 
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školku. V první polovině roku již budou probíhat dokončovací práce a vybavení objektu.  
Ukončení dostavby a kolaudační řízení je stanoveno na květen 2017. 
 
Pokračování oprav fasád na hlavní budově AV ČR 
Po opravách secesní fasády na budově Viola pokračovaly v roce 2016 opravy fasád do ulic 
Divadelní a Krocínova, jež byly poničeny výbuchem plynu v roce 2015. Dále se připravovalo  
výběrové řízení na opravu fasády směrem na Národní třídu, zahrnující především 
restaurátorskou renovaci  hlavní uliční fasády a její čištění, fixaci a doplnění chybějících 
degradovaných částí včetně kompletní výměny klempířských konstrukcí.  

Týden vědy a techniky AV ČR 
TVT AV ČR v roce 2016 potvrdil a upevnil pozici největšího vědeckého festivalu v ČR, který 
pořádá AV ČR ve spolupráci s partnerskými organizacemi. TVT je součástí systematické práce 
AV ČR v oblasti popularizace vědy. Na realizaci festivalu se podílela všechna pracoviště AV 
ČR ve spolupráci s více než 50 partnerskými organizacemi. TVT oslovil především 
středoškolské studenty, konal se ve všech regionech ČR a nabídl přes 500 rozličných akcí 
s návštěvností 52 600 osob.  
 
Webový portál Vědaproživot.cz  
V průběhu roku 2016 byly na webových stránky Vědaproživot.cz uveřejňovány aktuality, videa 
a fotografie ze světa vědy se záměrem zviditelnit a přiblížit práci pracovišť AV ČR laické 
veřejnosti. Prostřednictvím webu byly prezentovány popularizační činnosti pracovišť AV ČR, 
a to formou článků, reportáží, rozhovorů, pozvánek na významné vědecké akce apod. Webové 
stránky jsou podpořeny facebookovým profilem, který získal v roce 2016 více než 7000 
fanoušků. 
 
Aktivity SCIAP 
Soutěžní přehlídka popularizace vědy přinesla vyhodnocení nejúspěšnějších popularizačních 
aktivit realizovaných v roce 2016 na území ČR nebo v českém jazyce. Zájem soutěžících 
narůstá a v roce 2016 bylo přijato rekordních 85 přihlášek od 39 různých institucí, včetně 
pracovišť AV ČR. Součástí aktivit SCIAP byl též jednodenní workshop, který se konal s cílem 
uspořádat pracovní setkání popularizátorů vědy s možností výměny zkušeností a informací a 
za účelem navázání spolupráce, získání inspirace a motivace pro další popularizační aktivity.  
 
Nebojte se vědy / Ejhle člověk 
V roce 2016 byl projekt realizován formou přednášek vědců AV ČR na školách v ČR. 
Přednáškový cyklus byl upraven v souladu s možnostmi přednášejících a požadavky škol. 
Zájem o projekt měl vzestupnou tendenci, každý měsíc projevila zájem o přednášky nová 
škola. Zapojovaly se nejen školy sídlící v Praze a ve středních Čechách, ale z celé České 
republiky.  
 
Newsletter Zaostřeno na vědu 
Newsletter Zaostřeno na vědu propagoval v roce 2016 popularizační akce a aktivity 
s primárním zaměřením na  činnost AV ČR a jejích pracovišť. Odběratelé newsletteru  
získávali informace prostřednictvím e-mailu a webových stránek. Souběžně byl vybraný obsah 
komunikován prostřednictvím facebookových stránek Zaostřeno na vědu a Věda pro život. 
 
Tvorba a správa propagačních materiálů s logem AV ČR  
V roce 2016 AV ČR pokračovala v zavádění nového loga.  V novém designu byl vytvořen 
a  v české i anglické verzi dále aktualizován set tištěných propagačních materiálů, zahrnující 
propagační karty AV ČR včetně pouzdra, brožur Aplikační laboratoře, brožur Strategie AV21, 
papírové tašky AV ČR, poznámkového bloku s logem AV ČR, hlavičkových papírů, 
komplimentek a vizitek. Všechny materiály současně vznikly v elektronické podobě. 
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Otevřená věda  
V roce 2016 bylo realizováno 53 středoškolských, jedna VOŠ a 16 vysokoškolských stáží. Na 
29 pracovištích AV ČR po celé ČR pracovalo 70 studentů na zvoleném vědeckém tématu 
z oblasti přírodních, technických i humanitních věd. Stáže  se uskutečnily v těchto oborech: 
biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, geografie, lékařské vědy, historie, 
filologie, filozofie, IT, dějiny umění, ekonomie, biofyzika, astronomie a psychologie.  
 
Komunikace vědy prostřednictvím médií 
V roce 2016 byly kurzy komunikace vědy zacíleny na mladé talentované studenty navštěvující 
vědecké stáže. Zorganizovány byly dva vícedenní vzdělávací semináře, kde se studenti 
dozvěděli, jak na mluvený veřejný projev a sebeprezentaci před publikem, jak vytvořit dobrou 
prezentaci nebo jak zpracovat vědecký poster. Studenti si vyzkoušeli popularizaci vědy v praxi, 
a to přímo na Veletrhu vědy, kde asistovali na stáncích pracovišť AV ČR. 
 
Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy 
Ve dnech 26. až 28. dubna 2016 se konal šestý ročník vzdělávacího semináře Škola českého 
jazyka a literatury pro pedagogy základních a středních škol, jenž přispívá k rozvoji 
a obohacení metodiky výuky ČJ a literatury na školách a pomáhá učitelům zorientovat se 
v nových trendech v oblasti mluvnice, české prózy a poezie. Zúčastnilo se 40 učitelů ZŠ a SŠ.   
 
Management vědy 
Pro ředitele pracovišť AV ČR byl zorganizován již devátý ročník úspěšného vzdělávacího cyklu 
Management vědy. Do programu pěti dvoudenních setkání v Třešti byla zařazena nejen 
témata související s osobním rozvojem manažera, ale i pracovněprávní problematika nebo 
besedy nad aktuální problematikou AV ČR. Ohlasy z řad ředitelů a vrcholového managementu 
pracovišť AV ČR dokazují, že přednášky vzdělávacího cyklu výrazně napomáhají všem 
absolventům zvládat náročné úkoly spojené s jejich prací. 
  
Nákup energií na burzovním trhu 
V roce 2016 se projektu centrálního nákupu energií zúčastnilo 28 pracovišť AV ČR přímo a 15 
prostřednictvím sdružených dodávek do areálů, Divadla Minor a 12 veřejných vysokých škol 
s celkovým objemem elektřiny a plynu v hodnotě 132 mil. Kč. Opětovně bylo dosaženo velmi 
výhodných cen pro všechny účastníky aukcí.  
 
Předškolní zařízení 
SSČ v roce 2016 zajišťovalo péči a vzdělávání pro předškolní děti zaměstnanců pracovišť AV 
ČR. SSČ provozuje předškolní zařízení APC (Akademické předškolní centrum), které zahrnuje 
dvě třídy: Mazánek v Praze 8 a Lvíček v Praze 1 s celkovou kapacitou 28 míst. V Brně byla v 
roce 2016 poskytována předškolní péče prostřednictvím rezervované kapacity v MŠ Creative, 
kterou využívali pracovníci AV ČR z moravských pracovišť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Setkání s hasiči pro děti ACP 
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Administrativní a provozní činnost 

Veřejné zakázky v roce 2016 

Rok 2016 se  v oblasti veřejných zakázek odehrával ve znamení nového Zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Podle očekávání byl tak rok 2016 především důležitý v oblasti vzdělávání, 
v rámci seznamování se s tímto novým právním předpisem a jeho prováděcími vyhláškami. 
Z výše uvedeného důvodu ASO v září zorganizovalo obsáhlý workshop zaměřený na nový 
Zákon o zadávání veřejných zakázek a nový Příkaz ředitele SSČ k veřejným zakázkám. 

Vzhledem k novému zákonu byla upravena i vnitřní metodika. V září vešel v platnost 
a účinnost nový Příkaz ředitele SSČ, který zjednodušil  postup při zadávání zakázek malého 
rozsahu a  odpovědným osobám snížil administrativní náročnost s takto zadávanými 
zakázkami. V návaznosti na výše uvedený nový Příkaz ředitele byly aktualizovány metodické 
postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního 
řízení a byly vytvořeny nové vzorové dokumenty. Tyto postupy a dokumenty jsou uveřejněny 
na intranetu a jsou tak snadno dostupné každé osobě za veřejné zakázky odpovědné. Novým 
Příkazem ředitele byl upraven i stávající systém výjimek pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Byl tak aktualizován metodický postup k jejich evidenci, který je rovněž 
zveřejněn na intranetu. 

ASO v roce 2016 pokračovalo v administraci všech podlimitních a nadlimitních veřejných 
zakázek. Úspěšně pokračovala archivace zakázek. Do archivu byla předána většina veřejných 
zakázek za rok 2015.  

Z běžné agendy veřejných zakázek je třeba zmínit a připomenout následující:  

 v průběhu roku  byla upravena interní aplikace Krycí listy, 
 opětovně bylo pro zadání veřejné zakázky využito i elektronické tržiště, 
 k oboustranné spokojenosti pokračovala spolupráce s ÚTIA;  ASO pro toto pracoviště 

administrovalo jednu veřejnou zakázku malého rozsahu, 
 administrace veřejné zakázky malého rozsahu se rovněž  uskutečnila pro ÚČL, 
 ASO pravidelně poskytovalo odborné konzultace i dalším pracovištím AV ČR. 

V nadcházejícím roce lze vzhledem k některým nejasným ustanovením zákona očekávat 
případné drobné změny ve vnitřních postupech vyplývající z aktualizovaných metodik MMR 
a prvních výkladů ze strany ÚOHS. Nadále by měla pokračovat spolupráce s pracovišti AV ČR 
(ÚTIA a ÚČL) v rámci administrace veřejných zakázek. 

Předškolní zařízení 

Personální úsek mimo jiné zajišťuje péči a vzdělávání pro děti zaměstnanců pracovišť AV ČR, 
a to provozováním Akademického předškolního centra (APC). Součástí APC jsou  dvě třídy 
v různých lokalitách: Mazánek v Praze 8 a Lvíček v Praze 1 s celkovou kapacitou 28 míst. 
Personální úsek SSČ také zabezpečuje  péči o děti zaměstnanců moravských pracovišť, a to 
prostřednictvím MŠ Creative (MŠC),  v níž je pro děti rezervován počet míst odpovídající 
aktuální poptávce. 

Vědečtí pracovníci oceňují zejména fakt, že nejde  jen o hlídání dětí, ale o alternativu mateřské 
školy, kde se realizuje  vzdělávací program v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
MŠMT. Kladně  hodnotí malý kolektiv dětí a příjemné domácí prostředí, které umožňuje 
individuální péči o děti. I velmi malé děti se v takovém prostředí dobře adaptují. V poslední 
době se projevuje čím dál častější poptávka po umístění dětí, které jsou dokonce mladší tří 
let. 
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Všechna předškolní zařízení APC i MŠC se vyznačují tím, že je  nevyužívá pouze jedno, popř.   
několik málo pracovišť  AV ČR. Navíc za pracoviště většinou využívá služeb zhruba jedno až 
dvě děti rodičů – vědeckých pracovníků. Celkově  předškolní zařízení v Praze a Brně využívají  
zaměstnanci napříč všemi pracovišti AV ČR. 

K největším zájemcům z řad pracovišť patří FLÚ (v rámci APC Lvíček využívá 28 % 
obsazenosti  šest dětí), FZÚ (v rámci APC Mazánek využívá 16 % obsazenosti 10 dětí) a ÚFM 
(v rámci MŠC využívá 25 % obsazenosti  pět dětí). 

Transfer technologií 

V roce 2016 naplno zahájilo svou činnost Centrum transferu technologií (CeTTAV). V první 
řadě se soustředilo na procesně organizační nastavení, které zahrnovalo stanovení cílů, mise, 
vybudování zázemí a akvizici lidských zdrojů.  

Hlavním úkolem CeTTAV je zvyšování kompetence pracovišť AV ČR  při transferu znalostí 
a technologií, tj. poskytování podpory v oblasti koordinace uplatňování výsledků vědy 
a výzkumu v praxi a otázek spjatých s ochranou duševního vlastnictví v podobě analýz, 
stanovisek a konzultací.  

CeTTAV přispělo do činnosti pomocných orgánů Akademické rady AV ČR, které se zabývají 
nakládáním s duševním vlastnictvím a podporou spolupráce s aplikační sférou. Pro tyto 
orgány vypracovalo 14 různých analytických materiálů včetně Analýzy patentů ve vlastnictví 
pracovišť AV ČR a Analýzy interních předpisů pracovišť AV ČR v oblasti transferu technologií.  

CeTTAV poskytlo organizační i expertní zázemí pro nově vytvořený pomocný orgán, Radu pro 
využívání duševního vlastnictví. V přímé spolupráci s touto Radou vypracovalo Koncepci 
nakládání s duševním vlastnictvím pracovišť AV ČR, představující cestovní mapu pro 
zpracování doporučení v jednotlivých oblastech nakládání s duševním vlastnictvím, mj. 
identifikace a ochrany duševního vlastnictví, komercializačního procesu, spolupráce ve 
výzkumu, typologie činností pracovišť, otázek veřejné podpory, problematiky tzv. spin-off firem 
i etického kontextu.  

Pro Majetkovou komisi AV ČR vypracovalo stanoviska k zakládání právnických osob 
s majetkovou účastí pracovišť AV ČR. Pro experty z KAV a SSČ připravilo CeTTAV školení 
Oceňování duševního vlastnictví. 

CeTTAV se rovněž účastnilo zasedání pracovní skupiny MŠMT k Metodice vykazování 
hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI, opakovaně 
vypracovalo k návrhu metodiky věcné připomínky a konzultovalo její přípravu s pracovišti AV 
ČR. Vedle této zastřešující podpory  poskytlo  i 13 individuálních konzultací pracovištím AV ČR 
v širokém spektru otázek a konkrétních problémů ochrany duševního vlastnictví a jeho dalšího 
využití a také  uskutečnilo mezioborové setkání v oblasti jaderné energetiky. 

Dalším úkolem CeTTAV se stalo vybudování dlouhodobě udržitelného systému výchovy 
expertů transferu technologií a znalostí na pracovištích AV ČR. Aby bylo možné misi útvaru 
na tomto úkolu akcelerovat, CeTTAV připravilo projekt Academic Technology Transfer Office, 
který podalo  do výzvy OP VVV. Do projektu se zapojilo 16 partnerů z řad pracovišť AV ČR.  
Projekt centrum získalo v listopadu 2016. Záměrem projektu s dobou trvání čtyři  roky bude 
dále analyzovat potřeby pracovišť AV ČR a na tomto základě  vytvořit  unikátní systém 
dovednostních tréninků. Zaměstnanci pracovišť AV ČR tím získají prostor pro vyjádření, 
sdílení a řešení svých praktických otázek a reálných zkušeností a zvýší svou kvalifikaci 
v přenosu znalostí do praxe.  
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Nákup energií 

SSČ zajišťovalo pro pracoviště AV ČR centralizovaný nákup energií na Českomoravské 
komoditní burze v Kladně. V roce 2016 se  jej zúčastnilo 28 pracovišť AV ČR přímo a dalších 
15 prostřednictvím sdružených dodávek do areálů, dále Divadlo Minor a 12 veřejných 
vysokých škol s celkovým objemem elektřiny a plynu v hodnotě 132 mil. Kč, což umožnilo 
opětovné dosažení velmi výhodných cen pro všechny účastníky aukcí. Podrobnější informace 
lze nalézt na webových stránkách http://energie.avcr.cz. 

EURAXESS Česká republika a EURAXESS T. O. P. 3 

EURAXESS Česká republika působící při SSČ je součástí celoevropské sítě servisních center 
poskytujících služby vědecko-výzkumným pracovníkům ze zahraničí i jejich zaměstnavatelům. 
Zvyšuje informovanost o problematice mezinárodní vědecké mobility, organizuje tematické 
semináře, školení a workshopy na aktuální témata. Provozuje unikátní portál věnovaný 
mobilitě www.euraxess.cz, jehož součástí je, kromě množství praktických informací 
souvisejících s pobytem zahraničního vědce v ČR, především sekce EURAXESS Jobs 
s možností vyhledávání volných pracovních pozic v celém evropském výzkumném prostoru. 
Přispívá k bezproblémové integraci zahraničních výzkumníků a jejich rodin v ČR, pořádá 
bezplatné konverzační kurzy českého jazyka, které kladou důraz zvláště na českou historii 
a kulturu, a mnohá společenská setkání a výpravy za poznáním České republiky.  

V průběhu roku 2016 bylo prostřednictvím EURAXESS ČR vyřízeno 20 770 dotazů 
zahraničních výzkumníků a jejich zaměstnavatelů (pracovišť AV ČR, vysokých škol) 
a pracovníci EURAXESS poskytli osobní asistenci na úřadovnách MV ČR v 3700 případech.  

EURAXESS T.O.P. 3 je komplementárním projektem k   EURAXESS Česká republika. 
Rozšiřuje jeho aktivity především o specializované integrační aktivity, určené rodinám s dětmi, 
a o aktivity směřující k navázání pracovních i přátelských vztahů mezi vědeckými pracovníky 
z České republiky a zahraničí, zaměstnanými  ve veřejné i privátní sféře.  

Sdružení moravských pracovišť AV ČR  

Sdružení moravských pracovišť AV ČR (SMP) pořádalo Kurzy základů vědecké práce AV ČR, 
které  se uskutečnily ve čtyřech termínech. Jako každoročně byly kurzy inovovány, a to 
rozšířením o přednášky Tvořivost vědeckého myšlení a Základy počítačové bezpečnosti. Byla 
vydána brožura s anotacemi přednášek pro Ph.D. studenty. 

SMP se podílelo na organizaci ve spolupráci s pracovišti AV ČR a pobočkami v Brně na 
Festivalu vědy  v září 2016 a na Týdnu vědy a techniky  AV ČR v listopadu 2016. Nemalým 
podílem SMP přispělo na zajištění hudebního festivalu AV ČR, zvaného A-Fest in Park. 
Pokračovalo v bezproblémovém chodu mateřské školky Creative. V rámci projektů Regionální 
spolupráce AV ČR s kraji ČR bylo koordinováno pět projektů.  

Velmi důležitým podílem aktivit SMP je neustálá spolupráce s VŠ, mezi které patří především 
webové stránky Masarykovy univerzity v Brně o Ph.D. studiu, web o Ph.D. studiu brněnských 
pracovišť AV ČR či  informace o přípravě projektů v rámci VVV projektů. Probíhá přednáškový 
cyklus pro Ph.D. studenty a vědce na začátku kariéry ve spolupráci s MU, v rámci Centra 
doktorských studií. Značné úsilí se věnovalo přípravě a uspořádání informačního dne 
k hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2017 s MŠMT. 

V rámci důležité spolupráce s politickou samosprávou bylo zahájeno zapojení vedení SMP do 
přípravy Regionální inovační strategie – RIS 3, dalším krokem bylo začlenění  SMP do 
projektů science centra VIDA! prostřednictvím výstavy PSÚ nazvané Klamárium.  Uskutečnila 
se jednání s primátorem města Brna,  při nichž se řešila otázka inovace smlouvy o spolupráci, 
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podpora městem vědeckých aktivit (kongresů a konferencí, vzájemná podpora lepší dopravní 
dostupnosti města), další jednání se  konala na úrovni náměstků hejtmana o podpoře vědy. 
SMP mj. spolupracuje  s Hvězdárnou a planetáriem v Brně  při organizaci popularizačních 
přednášek,  podílí se na přípravě  projektů ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou 
Jižní Moravy a ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu  podporuje 
talentovanou mládež. 

SMP participovalo i na dalších  aktivitách, mj. na vyjednávacích procesech a následném 
zajištění nabídky slevy na ubytování v SONO centru a v Hotelu International. Zajišťovalo  též 
akce  vedení AV ČR, jmenovitě výjezdní zasedání AR a ER. Zajímavou a přínosnou aktivitou 
bylo uspořádání diskusního odpoledne s kandidátkou na funkci předsedkyně AV ČR E. 
Zažímalovou pro volební období 2017–2021.  

Právní podpora 
 
Právní odbor (PO) pro útvary SSČ  zpracoval  či právně posoudil  celkem 551 požadavků, 
z toho 222 smluv, 48 dodatků ke smlouvám, 46 veřejných zakázek, 70 odborných stanovisek 
a 165 věcí dalšího právního charakteru. Pro AV ČR a její pracoviště v rámci usnadnění 
činností  vypracoval celkem 197 požadavků, které se týkaly 45 závazkových vztahů, vytvořil  
68 stanovisek, poskytl  15 právních konzultací a 69 věcí dalšího právního charakteru; dále  
poskytoval  četné a pravidelné konzultace a právní pomoc těmto subjektům při své běžné 
denní praxi. 

Z konkrétních výstupů o počtu zajištěných činností a vyřízených věcí při srovnání s výsledky 
z roku 2015 lze konstatovat stabilizovaný počet požadavků. V průběhu uplynulého období  
se  též podařilo odbor stabilizovat, jak ohledně naplnění individuálních rolí jednotlivců v  jejich 
specializaci, tak vyváženosti v rámci celku. Uvedenými způsoby tak bylo možné pozitivně a 
s kladnou zpětnou vazbou realizovat žádoucí spolupráci. Vzhledem k tomu, že počet všech 
vyřízených věcí za rok 2016 přesáhl 700,  celkem bylo vyřízeno  748 věcí, je potřeba právní 
podpory významná a jednoznačná. .  
 
Zaměstnanci PO se po celý rok 2016 podíleli na činnosti orgánů SSČ, AV ČR i pracovišť AV 
ČR (Škodní komise SSČ, Spisová a skartační komise SSČ, Dozorčí rada SSČ, Rada 
pracoviště SSČ, Majetková komise AV ČR, Dozorčí rada ÚČL). 
 
PO pro potřeby SSČ, AV ČR a jejích dalších pracovišť  monitoroval  platné  právní předpisy 
ČR, předpisy EU a mezinárodních smluv, což lze označit jako velmi prospěšnou a pracovišti 
žádanou činnost pro posílení právního vědomí a pomoci subjektům při orientaci v nových 
právních informacích. 
  
V rámci inovativního přístupu PO po celý rok 2016 pořádal pro pracoviště AV ČR semináře, 
které byly tematicky zaměřeny na oblast práva autorského, pracovního, veřejných zakázek 
a práv majetkových a jejichž lektory byli sami jednotliví  právníci  odboru.   

 S ohledem na zkvalitnění  systému spolupráce s pracovišti AV ČR při předávání potřebných 
informací zvolil PO zcela nový přístup, a to pomocí nové podoby poskytnuté právní podpory 
na Interním portálu AV ČR. Zároveň tak zefektivnil  dostupnost informací všem pracovištím 
bez rozdílu. Mezi vybrané oddíly byly do jednoho  souboru včleněny také informace o nových 
právních předpisech, resp. monitoring platných právních předpisů ČR a monitoring předpisů 
EU a mezinárodních smluv. 
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Nakladatelská činnost a časopisy 

Ediční činnost 

Nakladatelství Academia vydalo během roku 2016 celkem 115 neperiodických publikací 
včetně dotisků, 20 svazků edice Věda kolem nás (vč. pěti dotisků) a 17 brožur edice Strategie 
AV21 (vč. osmi dotisků). Ediční rada AV ČR z uvedeného počtu neperiodických publikací 
podpořila 38 titulů. Redakce nakladatelství  zpracovávala 180 titulů v různé fázi 
rozpracovanosti (nákup zahraničních práv, překlad titulů, kontrola a kompletace rukopisů, 
redakční příprava, sazba, korektury, předtisková příprava, imprimatur a tisk).  

Z přírodovědných titulů stojí za zmínku knihy A. Dolný, F. Harabiš, D. Bárta: Vážky České 
republiky, P. Zajíček: Jeskyně České republiky na historických mapách či P. Pokorný: Afrika 
zevnitř (ve spolupráci s UK). 

Z humanitně zaměřených titulů patří mezi nejvýznamnější počiny: J. Chlíbec: Bernardinské 
slunce nad českými zeměmi (ve spolupráci s ÚDU), I. Knobloch, R. Vondráček: Design 
v českých zemích 1900–2000 (ve spolupráci s UMPRUM), L. Slavíček a kol.: Slovník historiků 
umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků 
z příbuzných oborů (ve spolupráci s ÚDU), M. Bárta: Příběh civilizace (ve spolupráci s FF UK), 
M. Burleigh: Morální dilema, M. Holý: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500–
1700), (ve spolupráci s HÚ), P. Koura: Swingaři a potápky v protektorátní noci, V. Kyncl: Lidice 
(ve spolupráci s HÚ), M. Makariusová: Biografický slovník českých zemí 19 (Fu–Gn) 
(ve spolupráci s HÚ), M. Pojar: T. G. Masaryk a židovství (ve spolupráci s MÚA), J. Šebek: 
Za Boha, národ, pořádek (ve spolupráci s HÚ), O. Ševeček, M. Jemelka: Tovární města 
Baťova koncernu (ve spolupráci s FLÚ a MÚA), J. Bachmannová: Slovník podkrkonošského 
nářečí (ve spolupráci s ÚJČ), J. Hoffmannová: Stylistika mluvené a psané češtiny 
(ve spolupráci s ÚJČ), K. Piorecký: Česká literatura a nová média (ve spolupráci s ÚČL), 
I. Svobodová: Psaní velkých písmen v češtině (ve spolupráci s ÚJČ), F. Šmahel: Ve znamení 
císaře Karla IV. a mistra Jana Husa (ve spolupráci s FLÚ), M. Pravdová: Čeština nově od 
A do Ž (ve spolupráci s ÚJČ). 

V roce 2016 také pokračovalo vydávání dalších svazků z edic spisů – S. Komárek: Země 
spatřené, V. Macura: Ten, který bude (ve spolupráci s ÚČL).  

Založeny byly též nové edice: České moderní dějiny (v koedici s MÚA), České umění 
(ve spolupráci s Kunsthalle a Galerií KODL), edice mapující cyklus přednášek prezentovaných 
na pražském Žofíně – Slavnostní přednášky Akademie věd ČR a byla zahájena spolupráce při 
vydávání Spisů Vladislava Vančury.  

 Nejprodávanějšími  tituly se v roce 2016 staly knihy Dana a Emil Zátopkovi, Náš život pod pěti 
kruhy,  prodalo se 8221 výtisků, Anthropoid od J. Padevěta se 4810 prodanými kusy a Krvavé 
léto téhož autora, které se prodalo 4726 ks. 
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Výroba publikací a tisk 

V oddělení výroby došlo v roce 2016 k personálním změnám, díky nimž se zdokonalila 
kontrola vysazených textů a jejich typografická korektura i  průběh výroby. Od března roku 
2016  se v důsledku  ukončené platnosti rámcové smlouvy na sazbu, zlom a předtiskovou 
přípravu knih změnilo zadávání zpracování rukopisů od koncepce návrhu přes sazbu a zlom 
až po předtiskovou přípravu. Do této doby bylo vypsáno pět výzev k podání nabídky do 
minitendru s vyhodnocením nabídek podle kritéria nejnižší ceny. Kromě již osvědčené  
spolupráce s grafiky, kteří pro nakladatelství Academia úspěšně zpracovávali tituly 
s rozmanitou a náročnou strukturou rukopisů i v uplynulých letech, byla navázána  kooperace 
s grafickým studiem WOW, s.r.o., a Studiem Press, s.r.o.  

Při tisku a knihařském zpracování periodických i neperiodických publikací spolupracovalo 
oddělení výroby s dodavateli, se kterými byla uzavřena rámcová smlouva. Dodavatelům byly 
zadávány dílčí veřejné zakázky na základě minitendrů, přičemž nabídky jednotlivých 
zhotovitelů byly hodnoceny podle kritéria nejnižší ceny. Šlo  o 134 výzev. 

Oddělení výroby stejně jako v předchozích letech inovativně využívalo nabídek speciálních 
technologií, včetně strukturovaných papírů předních českých i zahraničních papíren. Výsledek 
v podobě obálek, potahů, přebalů, předsádek i knižních bloků je možné vidět například u titulů 
edice Europa s moderním zpracováním v ustálené luxusní pevné vazbě s výjimečnou 
typografií. V edici vyšly například knihy Persiles a Sigismunda. Severský příběh, Kronika 
česká, Babické vraždy, Zamrzlá evoluce, 2. vydání, Afrika zevnitř, Příběh civilizace, Psaní na 
dotek nebo Design v českých zemích. Polygrafické zpracování s technologií ražby fólií nebo 
slepé ražby bylo použito u titulů Dílo, 2. doplněné vydání, Jeskyně České republiky na 
historických mapách, Lidice. Zrození symbolu  či Ležáky a odboj ve východních Čechách. 

Koncepční proměnou prošla také edice Galileo, která s novou tváří nabyla  svěžejšího  
vzezření. Oddělení výroby zajistilo též grafickou podobu několika nových edic, jimiž jsou  
České moderní dějiny (ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů), dále Právo, 
etika, společnost a Slavnostní přednášky AV ČR. 

Marketing a propagace 

Rok 2016 byl nejen z pohledu marketingu výjimečný, připadlo na něj 50. výročí existence 
značky Academia. Tomuto významnému jubileu byl věnován celoroční marketingový projekt, 
jehož cílem  bylo důstojným způsobem oslavit toto významné výročí a zároveň v průběhu 
celého jubilejního roku upozorňovat  příznivce nakladatelství i nejširší veřejnost na jeho 
aktuální činnost a produkci. Na počátku roku byl vydán výroční sborník Academia 1966–2016 
a  uspořádána tisková konference, které se zúčastnili zástupci 24 médií. 

V průběhu roku pak bylo výročí nejrůznějšími  formami připomínáno, mimo jiné využíváním 
speciálního loga, soutěžemi k výročí, plakáty, roll-upy, speciálně upravenými výlohami 
v knihkupectvích DAN, grafickou podobou stánku na veletrhu Svět knihy, speciálními akcemi 
pro návštěvníky knihkupectví apod.  

K marketingové podpoře publikací sloužily nadále webové stránky www.academia.cz a další 
weby. Stále větší význam mají dva e-shopy, z nichž jeden je určený k prodeji klasických knih, 
druhý knih elektronických. Velkou roli v propagaci sehrávají rovněž webové stránky časopisu 
Živa: http://ziva.avcr.cz. 

Důležitým marketingovým kanálem jsou profily na sociálních sítích (Facebook, Twitter). Počet 
fanoušků facebooku stále narůstá, aktuální počet  činí cca 5600. Nakladatelství spravuje také 
profily důležitých edic (Paměť, 21. století, Atlasy a Průvodci) a v loňském roce zřízenou 
facebookovou stránku edice Strategie AV21. Vlastní webové stránky i facebookový profil má 
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i edice popularizačních brožurek Věda kolem nás. Brožurky vycházejí ve spolupráci 
s jednotlivými pracovišti AV ČR, na jejichž činnost chtějí upozornit nejširší veřejnost. Do konce 
roku 2016 vyšlo již 54 brožurek. 

Publikace jsou často recenzovány v tisku (Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Vesmír, 
Kulturní čtrnáctideník A2, Host), na internetových portálech (iLiteratura.cz, Právo.cz, 
Lidovky.cz, iDnes.cz, Klubknihomolu.cz) i v rozhlase či České televizi, kde jsou jejich autoři 
častými hosty.  

Z hlediska marketingového a obchodního byla důležitá účast na významných tuzemských 
knižních veletrzích, ať již na pražském Světu knihy, který se tradičně konal v květnu, či 
podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Samozřejmostí byla účast na Veletrhu vědy 
organizovaném AV ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Propagační stánek nakladatelství Academia 

Propagaci napomáhala osvědčená spolupráce se Science Café a Café Nobel. Pokračovala 
spolupráce s gymnáziem v Chebu, která byla navázána v roce 2015. Nakladatelství svými 
publikacemi podpořilo Dějepisnou soutěž studentů gymnázií, jejíž jubilejní, 25. ročník se konal 
právě v roce 2016. Dalšími knihami podpořilo také 50. ročník Biologické olympiády pořádané 
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. 

Nakladatelství se v roce 2016 opět zapojilo do akce Velký knižní čtvrtek, jež vzbuzuje 
mimořádný mediální ohlas a je určena výhradně pro bestsellery. Mezi nejočekávanější 
podzimní novinky organizátoři  vybrali  titul J. Padevěta Krvavé léto 1945. Nakladatelství jako 
obvykle pravidelně  zajišťovalo  prodejní a informační stánek na zasedáních Akademického 
sněmu a na dalších příležitostných akcích jednotlivých pracovišť AV ČR. Osvědčeným 
marketingovým nástrojem jsou nadále propagační akce pořádané u příležitosti vydání knih 
(křty, autogramiády, diskusní pořady, přednášky), tematické prodejní akce nebo výstavy 
pořádané časopisem Živa.  
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Soutěže 

V dubnu 2016 se za účasti řady významných hostů uskutečnilo vyhlášení 8. ročníku Cen 
Nakladatelství Academia. Slavnostního vyhlášení se vedle oceněných autorů, překladatelů 
a grafiků zúčastnili zástupci sponzorů a vybraná média. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 56 
titulů, publikace mj. přihlásily FLÚ, ÚČL, ARÚ, SLÚ, MÚA, OÚ a ARÚB. Knihou roku a 
absolutním vítězem se stal Archeologický atlas Čech M. Kuny a kolektivu autorů. M. Kuna 
převzal z rukou předsedy AV ČR J. Drahoše křišťálovou plastiku,  dílo  výtvarníka J. Exnara. 

Současně s vyhlášením Cen Nakladatelství Academia byli také vyhlášeni vítězové  4. ročníku 
Studentské soutěže. Vítězné práce byly vybrány v kategoriích Humanitní a společenské vědy 
a Vědy o živé přírodě a chemické vědy. V kategorii Vědy o neživé přírodě odborná porota 
ocenění neudělila.  Oceněným účastníkům předchozího ročníku byly slavnostně předány jejich 
vítězné práce ve formě tištěných knih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Předávání cen Nakladatelství Academia 

Získaná ocenění 

Publikace nakladatelství získaly v roce 2016 četná ocenění. V nejprestižnější české literární 
soutěži Magnesia Litera zvítězila v kategorii Objev roku B. Jedličková s knihou Ženy na 
rozcestí. Úspěchem je jistě i fakt, že Academia měla jako jediné nakladatelství v soutěži 
nominované hned tři publikace (v kategoriích Objev roku, Literatura faktu a Nakladatelský čin). 

V  soutěži Slovník roku se z nakladatelství Academia na předních příčkách umístilo celkem 
osm publikací (z 54 přihlášených titulů), přičemž kategorii „Cena poroty za encyklopedii 
přírodovědnou“ ovládly tituly nakladatelství zcela. V této kategorii se na prvním místě umístila 
publikace J. Moravce a kol. Plazi / Reptilia, druhé místo obsadil Encyklopedický přehled 
jílových a příbuzných minerálů K. Melky a M. Šťastného a na třetím místě skončila publikace 
A. Kůrky a kol. Pavouci České republiky. V kategorii „Cena poroty za encyklopedii 
všeobecnou“ obsadily knihy z produkce Academia druhé a třetí místo (M. Wögerbauer a kol.: 
V obecném zájmu, resp. M. Kuna a kol.: Archeologický atlas Čech. Publikace K. Kuči Dřevěné 
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a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky se umístila na druhém místě 
v kategorii „Cena poroty za encyklopedii – umění a řemesla“. Na třetím místě v kategorii „Cena 
poroty za překladový slovník“ skončil Nomenclator quadrilinguis bohemico-latino 
- graeco - germanicus Daniela Adama z Veleslavína. Čestné uznání obdržela E. Šormová za 
publikaci Česká činohra 19. a začátku 20. století. 

Cenu Josefa Hlávky opět získal M. Wögerbauer a kol. za dvousvazkovou publikaci V obecném 
zájmu. Zástupci kolektivu autorů převzali ocenění na zámku v Lužanech u Plzně. 

Nakladatelství Academia uspělo i v soutěži Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu  – 
získalo v ní celkem čtyři ocenění. Zvláštní cenu, která je druhou hlavní cenou soutěže, převzal 
J. Padevět za Krvavé finále. Oceněni byli také P. Tomek za knihu Československá redakce 
Radio Free Europe, T. Jiránek za knihu Šéf štábu Obrany národa a Š. Filípek za knihu Karel 
Horký – rytíř ulice, který získal hlavní cenu v kategorii do 39 let.  

V anketě s názvem 2 x 7 publikací a map roku 2015 zvítězila v kategorii průvodců kniha K. Kuči 
Zděné zvonice České republiky. (V loňském roce vyhrála stejnou kategorii jiná publikace 
nakladatelství Academia – Rybníky České republiky.) Anketu organizuje Asociace publicistů 
a novinářů cestovního ruchu. 

Redakce Literárních novin vybírá z tisíců ročně česky vydaných knih jednu, která svým 
významem překročí horizont času a vyhlašuje ji Knihou roku. Z produkce loňského roku byla 
takto vyznamenána kniha E. Hahnové Dlouhé stíny předsudků. 

Ceny Divadelních novin jsou udělovány za tvůrčí počiny v sezoně 2015/2016. V kategorii 
„Publikační počin v oblasti divadla“ se mezi třemi nejlepšími tituly umístila publikace 
E. Šormové a kolektivu autorů Česká činohra 19. a začátku 20. století. 

Zahraniční spolupráce 

Nakladatelství se tradičně zúčastnilo několika významných zahraničních veletrhů (Londýn, 
Frankfurt nad Mohanem a Lipsko).  Na veletrhu v Lipsku přednášel J. Padevět pro historiky na 
lipské univerzitě a na veletrhu samém prezentoval svou knihu Krvavé finále. Na všech 
zmíněných veletrzích byla produkce nakladatelství Academia představena ve společné 
národní expozici České republiky realizované Ministerstvem kultury ČR. J. Padevět v říjnu 
2016 také navštívil polský knižní veletrh v Krakově, kde vystoupil s přednáškou o situaci na 
českém knižním trhu a o české moderní historii pro Klub Gazety Polskej.  

Mezinárodní spolupráce se dále rozvíjela při získávání grantů od institucí členských států EU, 
například Francouzského kulturního institutu. S těmito institucemi Academia  nadále rozvíjí  
i marketingovou spolupráci a připravuje  další publikace.  

I v roce 2016 pokračovala úzká spolupráce s Vedou, nakladatelstvím Slovenské  akademie 
věd. Na základě této spolupráce  se v knihkupectvích DAN  prodávají publikace vydané Vedou 
a v prodejně Vedy v Bratislavě  tituly DAN, které jsou pravidelně prezentovány i na stánku 
Vedy na mezinárodním knižním veletrhu Bibliotéka v Bratislavě. Nadále se rozvíjí spolupráce 
s Muzeem Slovenského národního povstání v Bánské Bystrici a s Ústavem paměti národa. 

Užhorodská národní univerzita uspořádala v roce 2016 ve svých prostorách výstavu produkce 
DAN – díla J. A. Komenského a knih z oblasti jazykovědy a literární vědy. Cílem organizátorů 
bylo přispět k rozvoji užhorodské bohemistiky. V prosinci 2016 se v Literárním salonu v Saint 
Philibert (Morbihan, Bretaň, Francie) uskutečnila prezentace knihy I. Lefeuvre Migrace 1982, 
která vyšla v edici Paměť. 
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Nakladatelství také poskytlo tematicky vhodné publikace pro vzpomínkovou akci pořádanou 
v souvislosti s tragédií české obce Lidice na Zastupitelském úřadě České republiky 
v Bukurešti. Publikace byly na zastupitelství vystaveny. 

Reportáž o D. Zátopkové a  knize Dana a Emil Zátopkovi, Náš život pod pěti kruhy odvysílala 
německá televize, stanice WDR Köln, a také švýcarská televize SRF. Recenzi knihy odvysílala  
v německém rádiu stanice Deutschlandfunk Köln. Rozhlasové stanici BBC poskytl J. Padevět 
rozhovor o knize Anthropoid (autoři P. Šmejkal a J. Padevět). 

Také  v roce 2016 byly publikace vydané DAN recenzovány v zahraničních médiích. Prestižní 
německý časopis Bohemia – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 
otiskl v únoru recenze věnované knihám Intelektuální protest, nebo masová zábava? 
P. Hroudy a Věda jde k lidu! D. Olšákové. V červnu vyšla v periodiku Zeitschrift für 
Ostmitteleuropa recenze Kroniky české Václava Hájka z Libočan. Tento časopis recenzoval 
také knihu R. Šustrové a L.  Hédlové Česká paměť a publikaci E. Hahnové Od Palackého 
k Benešovi. Recenze amerického slavisty D. W. Pratta věnovaná dvousvazkové publikaci 
M. Wögerbauera a kolektivu autorů V obecném zájmu vyšla v Canadian Slavonic Papers 
v červnu. Nejčtenější slovenský zpravodajský portál Sme.sk přinesl v červenci recenzi knihy 
A. Šlaima Izrael a Palestina. Recenze T. Krzencka věnovaná knize M. Bartlové Pravda 
zvítězila, vyšla v září v Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. V říjnu  zveřejnil další recenze 
časopis Bohemia – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, tentokrát 
věnované knihám: Dovolená s poukazem (A. Čornejová), Po Devětaosmdesátém (P. Pithart) 
a Setkávání s Klio (J. Pešek). Zpravodajský portál Pravda.sk zveřejnil v prosinci recenzi 
slovenské arabistky Z. Gažákové věnovanou knize Maqámy. V časopise Fabula. Zeitschrift für 
Erzählforschung vyšla v posledním čísle roku 2016 recenze věnovaná Katalogu českých 
démonologických pověstí. 

Časopis Živa  

Během roku 2016 vyšlo šest řádných čísel časopisu Živa. Všechna byla vydána s rozšířeným 
obsahem křídové i kulérové části. Monotematické číslo se tentokrát týkalo současné vědy 
o člověku – antropologie a člověka samotného.  

V časopise popularizovala své výsledky řada pracovníků AV ČR, vysokých škol a dalších 
vědecko-výzkumných institucí. Nový seriál se věnoval aktuálním výsledkům v genetice rostlin, 
další byl zaměřen na zpřístupnění moderních poznatků učitelům biologie na středních školách, 
vyšly články připomínající naše chráněná území. 

Doprovodné výstavy  přiblížily práci našich vědců v zahraničí (Jižní Afrika – Kapsko) i u nás 
(25 let národního parku Podyjí). Rozšířená výstava Živy: Masožravé rostliny a jejich bydliště 
byla v srpnu 2016 instalována v rámci Kew Science Festival v Královských botanických 
zahradách v Kew v Londýně. Redakce časopisu Živa se pravidelně účastnila akcí pořádaných 
AV ČR, biologických olympiád, zoologických dnů, Letních soustředění středoškolských 
studentů Arachne, nově konferencí pro pedagogy Didaktika biologie, studentských konferencí 
v Kostelci n. Č. l. a v Pardubicích (první pro doktorandy, druhá pro středoškoláky – Vědění 
mladým) a ve spolupráci se Slovenskou zoologickou společností kongresu Zoológia 2016 
v Nitře. Dlouhodobě se Živa prezentuje v Botanické zahradě Liberec a spolupracuje 
s Bulletinem ČSEBR. Stále jsou rozšiřovány i webové stránky Živy, nově o rubriky pro 
pedagogy, kde kromě probíraných témat v tištěné Živě jsou umísťovány i pracovní listy 
k výuce.  

Ve vile Lanna se jako každým rokem  uskutečnilo slavnostní vyhlášení a udělení „Cen 
časopisu Živa“ za účasti předsedy AV ČR J. Drahoše. 
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Stavební, provozní a inženýrská činnost 
 
SSČ prostřednictvím Divize správy majetku a služeb (DSMS) poskytovalo v roce 2016 
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  i nemovitostí, s nimiž  hospodařila  AV ČR. Dále 
zabezpečovalo agendu   při nakládání s nemovitým majetkem SSČ včetně podkladů pro 
rozhodování DR SSČ.  

Zázemí vědecké obci a rozsah poskytovaných služeb se stále zvyšuje. Pro vedení AV ČR 
a všeobecně pro všechna pracoviště AV ČR zajišťovalo SSČ zejména: 
 
 technickou realizaci sněmů AV ČR a zasedání Akademické rady, 
 správu bytového fondu využívaného celou AV ČR, 
 technické  zázemí všech akcí, které  se konaly v budově na Národní (přednášky, 

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

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

zejména při jednáních na katastrálních a správních úřadech a při investičních akcích, 
 evidenci smluv pracovišť AV ČR pro Ekonomickou radu (převody nemovitostí, nájemní 

smlouvy), 
 technickou podporu investora při stavebních akcích, 
 každoroční aktualizaci přehledu pronajatých ploch v objektech pracovišť AV ČR a  ploch 

pronajatých subjekty AV ČR v cizích objektech. 
 
V roce 2016 bylo připraveno a zahájeno 120 zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek 
na stavební práce, dodávky a služby. Celkem 111  zadávacích řízení bylo řádně dokončeno 
výběrem zhotovitele. Tyto veřejné zakázky v celkové hodnotě 93 mil. Kč byly také v roce 2016 
realizovány, resp. jejich realizace bude pokračovat nebo bude dokončena v roce 2017.  
Významnými realizovanými veřejnými zakázkami jsou např. výstavba ubytovny pro pracovníky 
AV ČR v areálu Krč, odvlhčení budov v areálu vily Lanna či výměna výtahu a rekonstrukce 
a zateplení střechy v ubytovacím zařízení Hotel Mazanka.  

 
Další činnosti: 
 
 průběžná aktualizace a rozšiřování geografického informačního a evidenčního systému 

o získaná data inženýrské sítě v jednotlivých areálech AV ČR, rozvody počítačových sítí, 
veřejných osvětlení, 

 vedení kompletní evidence uměleckých děl ve vlastnictví SSČ, včetně katalogů, 
 průběžná restaurace uměleckých děl v závislosti na výši prostředků, 
 zajišťování výpůjčky obrazů na probíhající výstavy, 
 příprava a projednání smluv o zřízení věcných břemen, příprava podkladů pro dozorčí radu, 

realizace podání návrhu a následná evidence, 
 vyhotovení centrální evidence pasportu majetku všech ústavů, přehledů vlastnictví, 

nájemců a pronajímatelů v rámci webové aplikace nemovitosti.avcr.cz,  
 každoroční aktualizace, reporty z aplikace se využívají  pro výpočet dotace na reprodukci 

majetku, přehledů nájmů včetně aktualizace nájemních smluv, 
 průběžně zajišťování podkladů pro majetkovou komisi  AV ČR pomocí geografického 

informačního systému, včetně výstupů z webového rozhraní nemovitosti.avcr.cz,  
 centrální evidence revizních zpráv na vybraných zařízeních ve vlastnictví SSČ v rámci 

webové aplikace revize.ssc.avcr.cz. 
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Provozní činnost 

SSČ zajišťovalo v průběhu roku 2016 pravidelné služby, které zajišťovaly provoz objektu na 
adrese Národní 1009/3 a školicích a rekreačních středisek.  Průběžně se zaváděla opatření 
pro lepší využití budovy pro veřejnost a AV ČR, zejména společných prostor a zasedacích 
místností 205, 206, 108, včetně zlepšování technického vybavení a sociálních zařízení. 
 
Další činnosti: 
 
 zajištění realizace plánovaných oprav a údržby v objektu na adrese Národní 1009/3–5 

a 1011/7 (např. dodatečná montáž chlazení vybraných kanceláří, oprava suterénní 
chodby); celkem  Provozní odbor zabezpečil v roce 2016  49 akcí (včetně přípravy, výběru 
dodavatele, realizace akce), 

 spolupráce na koncepčním řešení úspor za telefonování – z pevných linek na mobily 
a opačně pro KAV i SSČ  ve všech objektech SSČ, jehož výsledkem je bezplatné volání 
v rámci VPN, 

 technické a organizační zajištění sněmů AV ČR v Národním domě v Praze na Vinohradech, 
 zajištění ohlášení a likvidace pojistných událostí v SSČ movitého i nemovitého majetku,  
 zajištění logistiky při dislokačních změnách zaměstnanců KAV a KNAV, přesunech 

materiálu a majetku, 
 zajištění požadavků na autoprovoz ze strany SSČ, KAV i pracovišť AV ČR, včetně školení 

řidičů, plánu obnovy autoprovozu (nákupy formou VŘ), 
 vstupní školení nových pracovníků SSČ a KAV ve smyslu zákona o PO a BOZP, 

zpracování nové a aktualizace stávající dokumentace požární ochrany a BOZP, koordinace 
spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů PO a BOZP podle platných norem, 

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

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

 zajištění objednávání a distribuce kancelářských potřeb zaměstnancům SSČ, 
 zajištění telefonní ústředny a podatelny pro SSČ, KNAV a KAV, 
 zkvalitnění vybavení interiéru v rekreačních zařízeních Sloup (rozšíření dětského hřiště 

o nové herní prvky, zřízení letního altánu), Mísečky (oprava vstupu do objektu, likvidace 
dřevokazné houby, výměna oken za tepelně izolační) pro zlepšení komfortu zaměstnanců 
KAV, SSČ i externích rekreantů.  

Správa objektů 

SSČ plnilo úkoly zejména v oblasti výkonu technické a ekonomické správy v objektech AV ČR 
a SSČ. Současně také zajišťovalo správu v objektech dalších vlastníků na základě mandátní 
smlouvy a smlouvy o správě nemovitostí. Jako hlavní činnost vykonávalo na základě mandátní 
smlouvy technickou a ekonomickou správu v areálu Jilská – Husova, v objektu Hybernská 
zabezpečovalo  technickou a ekonomickou správu na základě smlouvy o správě nemovitostí 
pro PSÚ a ÚJČ a vykonávalo komplexní správu vlastního objektu v areálu Krč. 
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Stavební činnost 

SSČ realizovalo v průběhu roku 2016 na 50 stavebních akcí jak v rámci investic, tak i v oblasti 
nákladné údržby a opravy. 
 
Hlavní budova AV ČR: 
 oprava střechy a lávky, včetně propojení střešních teras, 
 restaurování fresky v 1. patře a výmalba, včetně opravy stropních svítidel, 
 výmalba hlavní chodby v 1. patře, včetně opravy nástěnných svítidel, 
 oprava pánského WC u sálů, 
 výměna dveří v 1. patře předního traktu Violy, 
 oprava dvorní fasády Violy. 
 
Zámecký hotel Třešť: 
 restaurování kamenných prvků na nádvoří, 
 výměna vstupních dveří do pokojů, 
 úpravy venkovního prostoru u dependance. 
 
Konferenční centrum – zámek Liblice: 
 oprava západní terasy, 
 rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí, 
 prodloužení cesty ke Slatinné louce. 
 
Vila Lanna: 
 oprava balustrády, 
 oprava světlíku, 
 oprava podlahy sálu v 1. patře, 
 obnova parku, 
 oprava ohradní zdi. 
 
Hotel Mazanka: 
 rekonstrukce a zateplení střechy, 
 výměna druhého výtahu, 
 klimatizace přízemí. 
 
Areál Krč: 
 výstavba ubytovny U2. 
 
Během roku 2016 se  vyskytly i nečekané havárie a mimořádné události, které bylo nutno řešit 
bez zbytečného odkladu. V penzionu Marna došlo k havárii kotelny, v ZHT musela být  
provedena havarijní oprava kanalizace, v hotelu Mazanka bylo nutné opravit dešťový 
svod, v KCL odvlhčit  západní přístavek. 
 
SSČ připravovalo i projektové dokumentace na plánované stavební akce a úpravy. Šlo 
především o stavební úpravy budovy zámku Třešť, zpracování tří ideových studií Centra 
doktorandských studií v Brně, přípravu podkladů pro rekonstrukci objektu Hybernská 
a stavební úpravy kotelny a hlavního sálu vily Lanna.    
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Informační technologie 
 
V oblasti informačních technologií  SSČ v roce 2016 zajišťovalo  stejně jako v letech 
předešlých správu a servis IT služeb pro KAV, SSČ, pražskou část PSÚ a BTÚ. Nedílnou 
součástí činností bylo poskytování a správa síťové infrastruktury, provoz a podpora 
ekonomických systémů, provoz a podpora systému pro správu a administraci webových 
portálů pro pracoviště AV ČR. SSČ dále zajištovalo administrativu Komise pro informační 
technologie AV ČR, správu adresového prostoru IPv4 a IPv6 pro sítě AV ČR, podílelo se na 
činnosti sdružení CESNET a PASNET a na poskytování a připojení pracovišť AV ČR do těchto 
sítí.  

Ekonomické a informační systémy 

Hlavní náplní SSČ v oblasti IT systémů byla správa ekonomických informačních systémů 
a podpora uživatelů z pracovišť AV ČR.  Šlo  o stabilně a dlouhodobě využívané systémy iFIS 
(účetnictví, finance, majetek, registr smluv, evidence veřejných zakázek malého rozsahu, 
spisová služba atd.), Elanor Global (personální evidence, mzdy, docházka, benefity), VERSO 
(manažerský informační systém, služby řešitelům, žádanky, cestovní příkazy, aktuální osobní 
data, schvalování dokumentů, workflow atd.), ANeT (docházkový systém s návazností na 
mzdový a personální systém) a Mantis (elektronický systém pro hlášení chyb a požadavků 
uživatelů). V průběhu roku probíhala metodická podpora a různá školení uživatelů systémů 
a několik prezentací pro potenciální a nové uživatele VERSO. V roce 2016 byla na základě 
výběrového řízení prodloužena dodavatelská podpora systémů Elanor Global a VERSO, a to 
do až konce roku 2019. 

V systému VERSO byly optimalizovány procesy tak, aby se rychlost systému, tedy zpracování 
veškerých požadavků urychlilo. Byl implementován nový modul žádanek, čímž došlo ke 
sjednocení podoby agend systému a k umožnění definice vlastního workflow a tiskových 
sestav. Ve spolupráci s dodavatelem byl standardizován proces dodávek systémových 
upgradů, jehož cílem bylo zjednodušení nasazování nových verzí systému. 

V systému iFIS v průběhu celého roku pokračovaly přípravné práce na řešení nových výkazů 
PKP pro konsolidaci účetnictví státu.  Tuto povinnost má  víc než  30 pracovišť AV ČR. 
V návaznosti na příslušnou legislativu byl pro každé  pracoviště  vytvořen individuální 
převodový můstek pro nastavení počátečních stavů roku 2016, účetních pravidel a stanoven 
další postup. Na základě povinnosti vyplývající z novely zákona o dani byla vytvořena sestava 
kontrolního hlášení daně z přidané hodnoty. Tato vykazovací povinnost se opět týká většiny 
pracovišť AV ČR. V průběhu roku 2016 nabyl účinnosti  zákon č.340/2015 Sb., o registru 
smluv, který nařizuje, mimo jiné i pracovištím AV ČR, zveřejňovat své smlouvy a objednávky 
splňující zákonem dané podmínky. V důsledku zavedení zveřejňovací doložky 
v modulu registru smluv je možné informace o smlouvě nebo objednávce převést do zákonem 
předepsaného formátu a zveřejnit v registru smluv MV. Modul Pokladny byl doplněn 
o komunikaci s portálem MF ČR tak, aby bylo možné hotovostní platby pracovišť AV ČR, 
kterých se povinnost evidence týká, evidovat v souladu s požadavky zákona č. 312/2016 Sb., 
o evidenci tržeb. Pro několik pracovišť byla implementována inventarizace majetku 
prostřednictvím čárových kódů. 

V systému Elanor Global byla podle pokynů zřizovatele vytvořena sumarizační sestava C01 
a pro potřeby sledování čerpání mzdových prostředků z projektů GA ČR byl aktualizován 
příslušný výkaz. 
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Servis a podpora 

Služby v oblasti servisu a podpory IT infrastruktury byly poskytovány  zaměstnancům SSČ, 
KAV i dalším zákazníkům z AV ČR. Byly realizovány ve všech lokalitách v rámci SSČ, zejména  
na Národní, v Hybernské, na Mazance, v Liblicích, Třešti, vile Lanna a v objektech  sloužících 
knihkupectví Academia. Náležely k nim zejména správa koncových stanic uživatelů, tiskáren, 
notebooků a serverů,  správa veškerého softwarového vybavení a služeb provozovaných na 
serverech, e-mailové služby, informační systémy, virtualizace serverů, datové uživatelské 
služby, síťová úložiště, bezpečné vzdálené připojení (VPN), docházkový systém, záloha 
serverů, aplikací apod. Velký důraz  se kladl  na neustálé zvyšování bezpečnosti sítě proti 
vnějším a vnitřním útokům včetně ochrany proti nežádoucí e-mailové komunikaci, 
na postupnou modernizaci hardwaru (disková pole, servery) a softwarového prostředí 
(virtualizace, Windows Server). 
 
Nad rámec pravidelně poskytovaných služeb se v roce 2016 uskutečnilo: 
 
 výměna serverů v lokalitě Liblice,  
 optimalizace rozdělení mezi virtualizacemi Národní a Mazanka, 
 upgrade antivirového systému ESET na verzi Smart Security, 
 spolupráce na aktualizaci informačního systému Navision pro DAN, 
 spolupráce s dodavatelem při zavádění EET v ubytovacích zařízeních SSČ, 
 rekonstrukce serverovny Národní – výměna rozvaděčů a rozšíření prostor, 
 aktualizace virtualizační platformy na aktuální dostupnou verzi, 
 migrace technologie Skype for business do prostředí Office 365 s možností nabídky  

pokročilých konferenčních funkcí (sdílení plochy, prezentace apod.), 

 příprava technologie Office 365 pro možné využití jako e-mailový hosting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Nová serverovna Národní  
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Správy sítí 

Hlavním úkolem v oblasti správy sítí bylo v roce 2016 pokračování v modernizaci páteřních 
uzlů sítě AV ČR tak, aby vyhovovaly standardům moderního protokolu IPv6 při přenosové 
rychlosti 10 Gbps, a správa sítě EDUROAM. SSČ se zabývalo i nezbytnou administrativní, 
servisní, technickou a konzultační činností v síti AV ČR, nejen při modernizaci a úpravách sítě, 
ale i při standardní podpoře uživatelů využívajících sítě AV ČR a dalších služeb SSČ. 

V roce 2016 patřilo mezi nejvýznamnější úkoly v oblasti správy sítí: 

 vybudování nového síťového uzlu ÚOCHB, Flemingovo náměstí, Praha 6, připojení k síti 
PASNET, 2x 10Gb linkou, 

 modernizace páteřního uzlu EÚ, Puškinovo náměstí, Praha 6, a vytvoření záložního MW 
okruhu: Areál Mazanka (Praha 8) – Puškinovo náměstí (Praha 6) – Flemingovo náměstí 
(Praha 6), 

 modernizace páteřního IPv6/10Gbps uzlu GFÚ – instalace nového přepínače, 
 modernizace páteřního IPv6/10Gbps uzlu KRČ – instalace nového přepínače, 
 vybudování nové páteřní optické sítě v areálu Mazanka, 
 modernizace datových rozvaděčů v lokalitě SSČ, Národní 3 – instalace nových rackových 

skříní, optimalizace kabelových tras, 

 modernizace bezdrátových sítí v lokalitách pod správou SSČ, 
 připojení koncové lokality ÚVGZ  V Jirchářích MW spojem k metropolitní síti PASNET, 
 dokončení modernizace a přepojení lokality ARÚB, Čechyňská k akademické síti CESNET, 
 příprava na vybudování nových lokálních optických sítí v objektech areálu Mazanka 

v návaznosti na novou areálovou optickou páteřní síť. 

Serverová infrastruktura 

Zásadní činností v oblasti serverové infrastruktury byla i v roce 2016 technická správa 
datového centra Mazanka spojená s nezbytnou administrativní a servisní činností 
a zajišťováním technické podpory uživatelům Ekonomického informačního systému a správy 
jeho serverů. Ve spolupráci s dodavateli se podařilo aktualizovat aplikační vrstvu iFIS tak, aby 
komunikace s klientským PC splňovala všechna kritéria podle aktuálních požadavků na 
bezpečnost. 

V roce 2016 patřilo mezi nejvýznamnější úkoly v oblasti správy sítí: 

 zprovoznění nového diskového pole, zapojení do infrastruktury, 
 posílení výkonu virtualizačního clusteru VMware, 
 upgrady firmware u serverového řešení clusteru VMware – optimalizace využití 

síťového připojení serverů, 

 aktualizace aplikačních serverů iFIS, 
 rozšíření monitorované infrastruktury v serverovně Mazanka, 
 prodloužení technické podpory současného HW řešení, 
 rekonstrukce zázemí serverovny, 
 zprovoznění Log analyzeru pro sledování a analyzování dat ze Syslog serveru, 
 rozvoj Disaster Recovery plánu pro EIS a serverovnu Mazanka, 
 příprava podkladů pro VŘ 2017 na rozšíření diskového úložiště, 
 příprava infrastruktury pro CUL 2.0 – centrální úložiště dokumentů pro EIS, 
 příprava iFIS pro EET. 
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Správa webů  

SSČ v dlouhodobém konceptu průběžně  rozšiřuje své služby mezi stále vyšší procento 
subjektů organizovaných pod řízením AV ČR (pracoviště AV ČR, jejich podřízené subjekty 
a jednotlivé dílčí organizační podjednotky, jejich, odbory, oddělení atd.).  Poskytovalo AV ČR 
širokou škálu služeb, která zahrnovala komplexní realizace webových projektů na míru 
(webové prezentace a portály pracovišť, webové prezentace a portály projektové a vědecké, 
celoakademické i intranety pracovišť a interní webové prezentace a portály, webové 
databázové aplikace, elektronické obchody např. s publikacemi, webové systémy na různých 
platformách, newslettery, registrační systémy a mnoho dalších), jejich technickou správu, 
komplexní či dílčí aktualizace projektů a v neposlední řadě i zaškolování a podporu uživatelů, 
redaktorů, editorů a správců těchto projektů pro zadavatele  projektů. SSČ dále poskytovalo 
i registrace a správu domén pro webové projekty a správu centrální domény avcr.cz.  

Pro realizaci, provoz a potřeby veškerých webových akademických projektů  SSČ spravuje 
centrální akademický publikační a redakční systém – CMS (Content Management System), 
systém pro správu webových projektů, a to včetně  komplexní podpory a servisu. Výhodou 
systému je jeho průběžný, mnohaletý vývoj, vývoj jeho modulů a funkcí na míru a podle 
požadavků AV ČR a jejích subjektů. Pro AV ČR z toho plyne výhoda zachování prostředků na 
tento vývoj v její organizační struktuře, neboť centrálně vyvinuté moduly a funkce  jsou dále 
poskytovány všem obsluhovaným projektům a subjektům. V roce 2016 SSČ postupně 
zpracovávalo projekty v nové verzi CMS systému, jež  se vyvíjela v  předešlých letech. 

V roce 2016 patřily mezi nejvýznamnější projekty v oblasti webové prezentace: 

 úpravy nového hlavního webu AV ČR, sestaveného  z několika stávajících webů, které, 
jakož to výsledek, bude slučovat,  

 Týden vědy a techniky AV ČR,  Týden mozku, Jarní exkurze do světa vědy, 
 rekonstrukce a modernizace dílčích webů pracovišť (např. ÚEM, ÚŽFG), 
 ústavní projektové dílčí prezentace (např. PSÚ – Klamárium, ÚEM – projekt Gama, 

ÚČL – Knižnice), SSČ, KAV, další pracoviště, 
 aplikace usnadňující technickou správu a management v různých oblastech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nový vzhled webových stránek AV ČR 
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Medializace, popularizace a vzdělávací činnost 
 
Popularizace a medializace výsledků vědy a výzkumu je pro SSČ jednou z hlavních priorit. 
Průběžná, pravidelná a systematická popularizace a medializace výsledků vědy a výzkumu 
prostřednictvím všech forem komunikace mezi nejširší veřejností je neodmyslitelnou součástí 
jeho činnosti. SSČ usiluje o to, aby co nejlépe přiblížilo vědu neodborníkům, zaujalo je 
výsledky zkoumání v jednotlivých vědních oborech, představilo jim  pracoviště, v nichž 
vznikají, a také vědce samé při konkrétní badatelské činnosti. Snaží se vzbudit zájem 
o vědeckou práci nejen mezi laickou veřejností, žáky a studenty, ale i u dětí již od útlého věku. 
SSČ v rámci monitoringu médií zaznamenávalo vyjadřování odborníků z AV ČR k aktuálnímu 
dění doma i v zahraničí, participaci jejích institucí na významných akcích pořádaných orgány 
státní a veřejné správy, ale také se na nich spolupodílelo a mnohé z nich samo iniciovalo. SSČ 
jako nejvýznamnější pracoviště AV ČR v oblasti popularizace a medializace vědy průběžně 
zabezpečovalo rozmanitou škálu aktivit, jimiž mj. reagovalo nejen na aktuální dění ve 
společnosti, ale také připomínalo nejdůležitější události, při jejich realizaci spolupracovalo se 
všemi pracovišti AV ČR. Samo klíčové slovo SSČ bylo v médiích citováno více než 150x. 
V roce 2016 bylo ve sledovaných tištěných, internetových a ostatních médiích zveřejněno více 
než 22 769 příspěvků s heslem AV ČR, jeho podobami a dalšími vybranými klíčovými slovy 
souvisejícími s Akademií věd. Samo klíčové heslo AV ČR a jeho podoby (AV, ČAV, ČSAV, 
ČAVU) bylo publikováno více než 11 349x, jméno předsedy AV ČR J. Drahoše téměř 800x, 
jméno E. Zažímalové v souvislosti s kandidaturou na předsedkyni AV ČR a následnou volbou 
na Akademickém sněmu téměř 100x. Právě ve spojení s její osobou byl Akademický sněm 
v médiích uveden bezmála 50x. Jak dokazuje uvedená statistika, zástupci AV ČR jsou pro 
média důvěryhodnými a spolehlivými odborníky. 
 
O popularizačních akcích se veřejnost dovídala také prostřednictvím webových stránek. 
V roce 2016 vznikly na webu avcr.cz sekce Akce pro veřejnost a Akce pro školy. Od svého 
spuštění, dne 28. května až do konce roku 2016, zaznamenaly 17 905 návštěv, během kterých 
bylo zobrazeno celkem 22 935 stránek. Informovaly o nich též samostatné webové stránky 
projektů. Například stránky www.tydenvedy.cz zaznamenaly v průběhu roku 2016 celkem 116 
160 návštěv, www.veletrhvedy.cz v identickém období 22 412 návštěv. 
  
Významnou pomoc v popularizaci vědy poskytují AV ČR sociální sítě. Jedním z osvědčených 
kanálů je server youtube, na kterém jsou nejen pravidelně zveřejňovány reportáže 
z popularizačních akcí, ale také edukativní projekty. Velkým úspěchem v tomto ohledu je 
soubor vzdělávacích videí s názvem NEZkreslená věda, která má na youtube již více než 
500 000 zhlédnutí.  
 
Rozšíření spolupráce s ČT a nejvýznamnější aktivity 
Ve druhé polovině roku 2016 vznikla v České televizi (ČT) Redakce vědy, pro kterou SSČ 
vytvořilo takové systémové zázemí, aby zajistilo mezi oběma institucemi efektivní, 
bezproblémovou každodenní spolupráci. V období od 1. 9 do 31. 12. ČT odvysílala na 94 
relací, zpráv, reportáží, vstupů do vysílání, jež se týkaly AV ČR. ČT začala také připravovat 
několik rozsáhlých dokumentárních cyklů a filmů o české vědě, jejích objevech a osobnostech. 
První z nich, sedm dokumentárních pořadů České zázraky, představí příběhy slavných 
českých vědců, jejichž objevy zásadně změnily život a společnost.  
ČT, ale i další média zaznamenala zahájení nového prestižního přednáškového cyklu AV 
ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu, který organizačně zajišťovalo SSČ a ve kterém se 
významné osobnosti české vědy vyjadřují k aktuálním tématům a problémům společnosti. 
První slavnostní přednášku pronesl F. Šmahel na téma Ve znamení císaře Karla IV. a mistra 
Jana Husa. Akce, na jejíž organizaci se podílelo SSČ, se zúčastnila řada významných hostů 
včetně předsedy Senátu PČR M. Štěcha. J. Doležel, koordinátor výzkumného programu 
Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, v září vystoupil na druhé slavnostní přednášce na 
téma Může genetika zachránit lidstvo před hladem?. 
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Jarní exkurze do světa vědy 
Především regionální deníky informovaly o cyklu přednášek, exkurzí, dnů otevřených dveří, 
vědeckých kaváren s názvem Jarní exkurze do světa vědy, které se z iniciativy SSČ konaly od 
2. května do 30. června 2016 v Praze, Středočeském, Jihočeském, Libereckém, 
Jihomoravském, Moravskoslezském kraji a v Kraji Vysočina. Do akce pod hlavičkou Věda, 
které rozumíte, se zapojilo již 21 pracovišť AV ČR. Během dvou měsíců tak mohla veřejnost 
ve vybraných městech ČR navštívit na 30 tematicky i formátově pestrých akcí.  
V Praze byl pro zájemce připraven cyklus přednášek k pětiletému výročí letu Krtečka do 
vesmíru nebo jedinečná výstava Ozvěny Expo 2015. Pro pedagogy organizátoři přichystali 
vědeckou kavárnu, která představila možnost využití počítačových simulací při výuce. Pestrý 
program čekal na zájemce také na jednotlivých pracovištích AV ČR v rámci dnů otevřených 
dveří. Ve Středočeském kraji se návštěvníci zapojili do třídenního programu ASÚ v Ondřejově, 
který připravil aktivity pro rodiny s dětmi i pozorování profesionálními dalekohledy, zatímco 
s odborníky z GLÚ se školní výpravy vydaly na terénní geologickou exkurzi. V Brně příznivci 
vědy navštívili ÚVGZ, aby společně s vědci zkoumali, jak dýchání lesa souvisí s globální 
změnou naší planety, voják provázející po ARÚB jim umožnil, aby si vyzkoušeli některé 
z postupů práce archeologa. V Jihočeském kraji pracovníci BÚ v Třeboni provedli návštěvníky 
největší sbírkou vodních a mokřadních rostlin v Evropě. Široká veřejnost měla také možnost 
navštívit unikátní dendrologickou zahradu v rámci Dnů otevřených dveří Biologického centra.  
Jarní exkurze do světa vědy zviditelnily a zpopularizovaly činnost pracovišť AV ČR. Akce 
vzbudila zájem studentů a široké veřejnosti o vědu a připomněla podzimní festival Týden vědy 
a techniky AV ČR. Ročník 2016 byl velmi úspěšný, navštívilo jej cca 6400 osob. 
Rozšíření programu o nové formáty a také posílení mediální kampaně se setkalo s kladným 
ohlasem návštěvníků. Na program ASÚ se přišlo podívat 1750 návštěvníků, BÚ jich přivítal 
bezmála 630. Science show Světlo a zvuk (cca 400 míst) byla plně obsazena krátce po 
spuštění rezervačního systému. S výrazným zájmem u dospělé veřejnosti se také setkala 
večerní přenáška B. Ostřanského z OÚ s aktuální tematikou Islám českým očima 
a islamofobie po česku. 
 
Týden mozku 
Média též zaznamenala v pořadí již 18. cyklus přednášek Týden mozku (cca 50x), jedinečný 
cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, 
který již tradičně zorganizovaly Ústav experimentální medicíny, Česká společnost pro 
neurovědy a SSČ a jenž představil nejnovější poznatky současného výzkumu. Týden mozku 
je součástí Brain Awareness Week (BAW), jenž organizuje celosvětovou kampaň na zvýšení 
povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Pořádání této akce v Evropě 
koordinuje The European Dana Alliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana 
Alliance for Brain Initiatives pod hlavičkou Dana Foundation, filantropické organizace, která 
podporuje výzkum mozku prostřednictvím grantů, publikací a vzdělávacích programů. 
 
Ve dnech od 14. do 18. března 2016 vystoupilo v sálech AV ČR na Národní 3 v Praze celkem 
14 předních českých odborníků v oboru teoretických i klinických neurověd v čele s J. Sykou. 
Právě on v ČR tradici konání Týdne mozku inicioval a založil. Během 18. ročníku si zájemci 
vyslechli například přednášku J. Vymazala Funkční magnetická rezonance mozku, od H. 
Papežové se dozvěděli, jak spolu souvisí Mozek, hlad a jídlo – kde končí zdraví a začíná 
nemoc?, K. Šonka pohovořil na téma Význam přiměřeného spánku pro zdraví a vybrané 
poruchy spánku.  
 
Přednášky určené především pro studenty středních a vysokých škol a širokou veřejnost 
doplnilo promítání filmu o epilepsii Upadni a choď neziskové organizace Společnost E. V roce 
2016 navštívilo Týden mozku na 2000 lidí především z řad středoškolských studentů.  
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Největší vědecký festival v ČR 
Šestnáctý ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR (TVT), který ve dnech 1. až 13. 
listopadu 2016 uspořádalo SSČ s podtitulem Za hranice známého, nabídl 667 akcí po celé 
ČR. Nejvíce se jich uskutečnilo v Praze, Českých Budějovicích, Brně a v Plzni. Festival je 
určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol. Umožňuje jim nahlédnout do 
vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět se nejen více o světě vědy, ale může i pomoci při 
rozhodování o jejich budoucnosti. Vědečtí pracovníci připravili pro návštěvníky pestrou 
nabídku dnů otevřených dveří, přednášek, výstav, workshopů, vědeckých kaváren, science 
show a exkurzí, ve kterých představili svou práci, výzkumné projekty, vědecké přístroje 
a nejnovější trendy v oblasti vědy. Dny otevřených dveří uspořádalo 52 pracovišť AV ČR, 
přednášky nabídlo 37 pracovišť AV ČR a 38 pracovišť AV ČR se zapojilo do programu formou 
výstavy či interaktivními expozicemi.  
 
Na realizaci festivalu se podílela všechna pracoviště AV ČR. 16. ročníku se dále zúčastnilo 
72 spolupracujících organizací, mezi nimi Česká centra, CESNET, British Council, 
Kriminalistický ústav, iQLANDIA a další. Nově se připojily knihovny, hvězdárny a muzea 
v regionech, například hvězdárna ve Valašském Meziříčí, městská kina v Uherském Hradišti, 
Muzeum Vysočiny v Jihlavě, městská knihovna v Bílovci a mnoho dalších. Organizátoři, 
spolupracující organizace a ÚVGZ připravili interaktivní expozice: O klimatu trochu jinak, 
Sběratelé kostí po česku či praktické ukázky, jak funguje proces 3D tisku. Oproti předchozím 
ročníkům se festival více zaměřil na program v regionech ČR. Šestnáctý ročník TVT obohatila 
významná novinka – 16 festivalových tras obsahovalo jednotlivé akce z hlediska tematické či 
časové návaznosti. 
 
TVT dosáhl nejen vysokého počtu 52 000 návštěvníků, ale také mediálních výstupů – média 
o něm informovala bezmála 300x. V České televizi, která byla hlavním mediálním partnerem 
TVT, bylo odvysíláno 31 TV spotů a další pořady (ČT 24, ČT 1, ČT Déčko). Díky spolupráci 
s nově vzniklou Redakcí vědy ČT bylo v průběhu festivalu odvysíláno celkem 14 reportáží. 
Český rozhlas odvysílal upoutávky festivalu a také ve svém vysílání redakčně podpořil jeho 
jednotlivé akce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Týden vědy a techniky na Ústavu fotoniky a elektroniky 
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Nejen osvědčené, ale i nové popularizační akce 
K neméně významným akcím SSČ v roce 2016 náležel další ročník fotografické soutěže pro 
pracovníky AV ČR Věda fotogenická. Vítězné snímky se opět představily na výstavě, která 
byla tentokrát uspořádána v novém formátu. Celkem 30 fotografií vybraných odbornou porotou 
bylo vytištěno na velkoformátové dibondové desky a vystaveno v Galerii Věda a umění. 
Výstavě předcházela dne 27. 10. 2016 vernisáž, jejíž součástí bylo vyhlášení vítězů soutěže. 
Výstava byla v termínu od 28. října do 8. listopadu 2016 součástí festivalu Týden vědy 
a techniky AV ČR. Ze soutěžních fotografií, které vybrala odborná porota, byl v počtu 700 kusů 
opět sestaven reprezentativní kalendář ve formátu 40 x 40 cm, jenž byl distribuován 
účastníkům Akademického sněmu a partnerským organizacím AV ČR.  
 
K vyhlášení dalšího ročníku Soutěžní přehlídky SCIAP vedla snaha SSČ podpořit popularizaci 
vědy a také motivovat k tvorbě popularizačních projektů v nejrůznějších kategoriích z oblasti 
vědy. O vítězích a následném Workshopu SCIAP, odborném pracovním setkání 
popularizátorů vědy, jehož cílem je výměna zkušeností a informací za účelem navázání 
spolupráce, získání inspirace a motivace pro další popularizační aktivity, informovala média 
včetně deníků MF Dnes, Právo, Metro, regionálních deníků, měsíčníku 21. století aj. 
 
SSČ se v roce 2016 poprvé zúčastnilo Pražské muzejní noci s výstavou Ozvěny Expo 2015 
a doprovodným programem Vydejte se s námi za poznáním životních procesů rostlin a jejich 
DNA, kterou si připravili vědci z ÚEB. Výstavu a doprovodný program navštívilo na 1800 
návštěvníků. 
 
V roce 2016 SSČ uspořádalo 59 přednášek v rámci cyklů Nebojte se vědy a Ejhle, člověk! pro 
SŠ studenty škol v celé ČR. Zájem o ně předčil očekávání a průběžně o nich informovaly 
regionální deníky.  
 
Populárně-naučnými články o vědě a výzkumu pracovišť AV ČR se průběžně naplňovaly 
webové stránky Vědaproživot.cz, které spravuje SSČ s cílem podporovat zájem o vědu 
a výzkum AV ČR u laické veřejnosti, ale také umožnit  dobrou orientaci v tematických 
oblastech a prezentovat výsledky vědecké práce.  
 
Newsletter AV ČR Zaostřeno na vědu jednou až dvakrát měsíčně seznamoval s aktivitami, 
jimiž AV ČR přibližuje vědu veřejnosti. Informoval o pozvánkách na přednášky, exkurze, 
výstavy, vědecké kavárny, autorská čtení, promítání dokumentárních filmů aj.  
 
V průběhu roku 2016 média informovala nejen o publikacích vydávaných nakladatelstvím 
Academia, ale též o 50. výročí jeho existence a tiskové konferenci AV ČR uspořádané 
k tomuto výročí s hosty P. Janáčkem, ředitelem ÚČL, a M. Pravdovou, zástupkyní ředitele 
ÚJČ. SSČ při této příležitosti zorganizovalo slavnostní setkání se zástupci AV ČR, autory, 
překladateli, spolupracovníky a lidmi blízkými nakladatelství. 
 
Akademický bulletin 
V roce 2016 SSČ vydalo devět tištěných čísel oficiálního měsíčníku AV ČR Akademický 
bulletin, jehož náklad činil 2000 výtisků a webová verze zaznamenala návštěvnost cca 5000 
přístupů měsíčně. Časopis publikoval články k významným výročím roku 2016, jakými bylo 
např. 700. výročí narození Karla IV. či 260. výročí narození a 225. výročí úmrtí Wolfganga 
Amadea Mozarta. V nové rubrice Strategie AV21 informoval o seminářích konaných v jejím 
rámci, např. v článku Bezlepková dieta: Léčebné využití a nové potravinové zdroje, Přírodní 
hrozby kolem nás, pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti, 
věnoval se novému mechanismu syntézy zeolitů, který popsali pracovníci ÚFCH JH, a dalším.  
Akademická rada na zasedání 6. září 2016 schválila novou koncepci oficiálních časopisů AV 
ČR, potažmo komunikace. Změna se dotkla i Akademického bulletinu, který od roku 2017 
nahradí dvě tištěná a jedno elektronické periodikum.  
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Otevřená věda 
Projekt Otevřená věda se již od roku 2005 věnuje popularizaci vědy a výzkumu a podpoře 
badatelsky orientované výuky. Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol se 
zájmem o vědu a výzkum se účastní studentských vědeckých stáží na pracovištích AV ČR, 
kde se pod vedením odborníků zapojují do vědecké činnosti. Získávají tak cenné zkušenosti, 
hlubší pochopení studovaného předmětu a motivaci  k dalšímu vzdělávání. V roce 2016 bylo 
realizováno 53 středoškolských, jedna VOŠ a 16 vysokoškolských stáží. Na 29 pracovištích 
AV ČR pracovalo 70 studentů na zvoleném vědeckém tématu z oblasti přírodních, technických 
i humanitních věd. Stáže byly realizovány v oborech biologie, chemie, fyzika, geologie, 
ekologie, technika, geografie, lékařské vědy, historie, filologie, filozofie, IT, dějiny umění, 
ekonomie, biofyzika, astronomie a psychologie. Součástí desetiměsíční stáže jsou rovněž 
odborné kurzy, které studentům pomáhají s přípravou na vědeckou kariéru. V rámci Otevřené 
vědy SSČ zorganizovalo dva vícedenní vzdělávací semináře, v nichž se studenti během 
přednášek a workshopů dozvěděli, jak na mluvený veřejný projev a sebeprezentaci před 
publikem, jak si vybrat vysokou školu a uspět u přijímacích zkoušek nebo jak vytvořit dobrou 
prezentaci, jak graficky zpracovat vědecký poster a další. Studenti si vyzkoušeli popularizaci 
vědy v praxi, a to přímo na Veletrhu vědy, kde asistovali na stáncích pracovišť AV ČR. Pro 
úspěšné absolvování stáže museli stážisté splnit a odevzdat několik povinných výstupů: krátké 
video na téma Můj den na stáži, odborný vědecký poster nebo prezentaci a doložit 
fotodokumentaci. Stážisté OV jsou podporováni v účasti na různých vědeckých konferencích 
v ČR i v zahraničí, v průběhu loňského roku se stážistka OV zařadila k nejmladším účastníkům 
na Mezinárodním kongresu vesmírné optiky ve francouzském Biarritz.  
 
Veletrh vědy 
Pro nebývalý úspěch SSČ ve dnech 19. až 21. května 2016 uspořádalo druhý ročník největší 
populárně-naučné akce svého druhu v České republice – Veletrhu vědy. Na ploše více než 
4000 m2 Pražského výstavního areálu v Letňanech na návštěvníky čekaly interaktivní 
expozice pracovišť AV ČR, science center, univerzit a dalších institucí, které se zabývají vědou 
ve všech jejích podobách. Veletrh vědy představil bezpočet novinek a zajímavostí ze světa 
přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. V průběhu tří výstavních dní bylo 
možné poslechnout si přednášky významných odborníků, debatovat s nimi, osvojit si nové 
znalosti a dovednosti na jejich workshopech. Veletrh vědy vzbudil veliký zájem 
u médií  – České televize, Českého rozhlasu i dalších.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Týden vědy a techniky na Ústavu fotoniky a elektroniky 
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NEZkreslená věda III 
Četné pozitivní ohlasy od pedagogů a studentů středních škol a gymnázií i široké veřejnosti 
byly pro SSČ motivací pro vznik v pořadí třetí série kresleného vzdělávacího seriálu 
NEZkreslená věda. Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus prostřednictvím krátkých 
animovaných videí, která jsou tematicky zaměřená na vědu a poznání, edukační a zábavnou 
formou přibližuje divákům různých věkových skupin zajímavé jevy z různorodých vědních 
oblastí. Třetí série obsahuje deset nových dílů, které opět přibližují aktuální témata i vědecké 
evergreeny. Dohled nad odbornou správností zajistili garanti  – přední odborníci na dané téma. 
Témata pro jednotlivé díly byla mj. vybrána na základě průzkumu mezi pedagogy tak, aby 
vyhovovala Rámcovým vzdělávacím programům pro střední školy. Seriál je volně dostupný na 
YouTube kanálu Otevřené vědy, jeho sledovanost se blíží jednomu milionu zhlédnutí. 
 
Škola českého jazyka a literatury 
Ve dnech 26. až 28. dubna 2016 SSČ zorganizovalo šestý ročník vzdělávacího semináře Škola 
českého jazyka a literatury pro pedagogy základních a středních škol. Jde o edukační 
program, který přispívá k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka a literatury 
a pomáhá učitelům zorientovat se v nových trendech v oblasti mluvnice, české prózy a poezie. 
Akce se zúčastnilo 40 učitelů základních a středních škol.  
 
Letní vědecký kemp 
Letní vědecký kemp je osvědčenou a pedagogy vyhledávanou multioborovou vzdělávací 
aktivitou (chemie, biologie, fyzika, matematika a informatika). SSČ jej uspořádalo, ve dnech 
16. až 19. srpna 2016 v Masarykově táboře YMCA v Soběšíně. Absolvovalo jej 26 pedagogů 
základních a středních škol. Program byl sestaven podle osvědčeného modelu sestávajícího  
z přednášky a následného praktického cvičení se zaměřením na laboratorní práci se studenty 
v daných přírodovědných oborech. Experimenty a názorné ukázky při laboratorních cvičeních 
jsou silným motivačním faktorem pro další studium přírodních věd.  
 
Management vědy 
Pro ředitele pracovišť AV ČR zorganizovalo SSČ již devátý ročník úspěšného vzdělávacího 
cyklu Management vědy. Do programu pěti dvoudenních setkání v Zámeckém hotelu Třešť 
byla zařazena nejen témata související s osobním rozvojem manažera, ale i pracovněprávní 
problematika nebo besedy nad aktuální problematikou AV ČR. Ohlasy z řad ředitelů 
a vrcholového managementu pracovišť AV ČR dokazují, že přednášky vzdělávacího cyklu 
výrazně napomáhají všem absolventům zvládat náročné úkoly spojené s jejich prací, protože 
jim přibližují dovednosti, které při své odborné přípravě většinou neměli možnost získat. 
 
Vzdělávací program pro THS 
V září byli slavnostně certifikováni absolventi vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky 
THS, kteří se účastnili seminářů ve školním roce 2015/2016 ve třech stupních. Cílem tohoto 
programu je koncepční vzdělávání a odborná podpora vedoucích pracovníků THS, jejich 
zástupců a personálních rezerv v oblasti legislativy a ekonomiky VVI, pracovního práva 
a v menší míře v měkkých a manažerských dovednostech. Následně byl zahájen šestý ročník, 
do kterého se přihlásilo 60 zájemců z pracovišť AV ČR. 
 
Audiovizuální studio SSČ 
SSČ v roce 2016 opět pro AV ČR zabezpečovalo technické zázemí a dokumentaci 
významných akcí v hlavní budově AV ČR a na Akademických sněmech. Odbor 
audiovizuálních technologií v průběhu roku 2016 poskytoval AV ČR produkční i postprodukční 
audiovizuální služby, vytvářel prezentační klipy, reportáže, záznamy, především v souvislosti 
s programy Strategie AV21 a potřebami pracovišť AV ČR. Sdílejí je nejen webové stránky 
pracovišť AV ČR, ale přebírají je i zahraniční weby. Videoreportáže umístěné na kanále 
YouTube přejímají též další média (záběry využila ČT, reportáže využívá server 21. století, 
aktuálně.cz apod.). V listopadu 2016 pokračovala výroba a TV vysílání i internetové šíření 
denních informací z průběhu festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. 
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VideoJournal z české vědy 
V průběhu roku 2016 vzniklo v audiovizuálním studiu SSČ 12 dílů televizního měsíčníku 
VideoJournal z české vědy, magazínu distribuovaného divákům regionálních a lokálních 
televizních stanic prostřednictvím satelitního, terestrického i kabelového TV vysílání. Jde o cca 
15minutový pořad přibližující zajímavé výsledky vědy z pracovišť AV ČR. Pořad se v průběhu 
každého měsíce vysílal na čtyřech TV kanálech s celkovou denní sledovaností vyšší než 200 
tisíc domácností. Každý magazín byl odvysílán minimálně 20x a byl zpřístupněn i na internetu.  
 
Výstavy v Akademii věd 
V roce 2016 uspořádalo SSČ v budově AV ČR 12 vědeckých, popularizačních a uměleckých 
výstav na nejrůznější témata, které zhlédlo téměř 11 000 návštěvníků. Výstavou Sedm věží 
Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016) AV ČR mezi prvními v ČR zahájila oslavy 700. 
výročí narození Karla IV. Výstava Mezi barbarstvím a civilizací byla výstupem výzkumného 
programu AV ČR Strategie AV21 s mottem „špičkový výzkum ve veřejném zájmu“, a to v rámci 
výzkumného programu Evropa a stát. Výstava představila výsledky dlouhodobého výzkumu 
historicky orientovaných pracovišť AV ČR a jejich dalších partnerů. Výstava zaznamenala 
jednu z nejvyšších návštěvností, téměř 3000 lidí, a tudíž také značnou pozornost médií (27 
příspěvků). Ještě větší přízeň, 3500 osob, si získala i další expozice, Ozvěny Expo 2015, která 
rekapitulovala zastoupení České republiky na mezinárodní výstavě Expo 2015 v Miláně. 
Poprvé v historii EXPO hostilo i expozice čtyř pracovišť AV ČR: BÚ, ÚEB, ÚOCHB a ÚGZ. Rok 
2016 uzavřely výstavy Sienkiewicz 1846–1916–2016. České stopy ve spisovatelově biografii 
a ohlas jeho díla v českých zemích, a Josef Sudek v ateliérech výtvarných umělců. Vybrané 
fotografie z ateliérů některých předních výtvarných umělců a reprodukcí z jejich tvorby. 
„Sudka“ si přišlo prohlédnout 1500 návštěvníků. 
 
Návštěvníci Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě mohli zhlédnout exteriérovou výstavu Umění 
vědy, která seznamuje veřejnost s historií i současností všech pracovišť AV ČR. Ve 
venkovních prostorách industriálního areálu bylo umístěno 18 panelů představujících vědecké 
úspěchy AV ČR. 
 
Výstavy Otevřené vědy, Čeští vědci a jejich vynálezy, Superhrdinové kolem nás, Věda a voda, 
Jsem mladý vědec!, byly nadále k vidění na mnoha místech ČR. Zájem o ně projevily nejenom 
školy, ale zejména knihovny, muzea a science centra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Výstava Sedm věží Karel IV. pohledem akademiků 
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Křty, besedy, prodejní akce a souvislosti s vydáváním nových knih 
Převážná většina propagačních akcí organizovaných nakladatelstvím Academia se 
uskutečnila v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze. V březnu se konal 
křest atlasu Vážky (Insecta:Odonata) České republiky autorů A. Dolného, F. Harabiše 
a D. Bárty. Kmotrem knihy se stal ekonom T. Sedláček. Ve spolupráci s Lidovými novinami byl 
v březnu uspořádán křest publikace Čeština nově od A do Ž od M. Pravdové a kolektivu autorů 
z ÚJČ. Začátkem května se v Národním památníku hrdinů heydrichiády konalo slavnostní 
uvedení knihy P. Šmejkala a J. Padevěta Anthropoid. V kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
pokřtil knihu vojenský historik E. Stehlík. Další květnovou akcí byla prezentace knihy publicisty 
a moderátora V. Moravce Média v tekutých časech. Kmotry knihy se stali egyptolog M. Bárta 
a filmový producent J. Kallista. 
 
Z podzimních akcí nelze opomenout křest publikace M. Bárty Příběh civilizace,  na kterém 
v roli kmotra vystoupil E. Neustupný. Kmotrem knih S. Komárka Země spatřené a Mimikry 
a příbuzné jevy na křtu v polovině října se stal J. Havlíček z katedry zoologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. Křest knihy J. Padevěta Krvavé léto 1945 se uskutečnil  v druhé 
polovině října. O slavnostní uvedení se postarali prorektor Univerzity Karlovy M. Kovář 
a historik a publicista P. Koura.  
 
Na konci listopadu  Academia představila knihy editorů M. Zoufalé a J. Holého Rozpad 
židovského života. 167 dní druhé republiky. Knihu uvedl J. Holý z Pražského centra 
židovských studií  FF UK. Publikace P. Šmejkala Protektorátem po stopách parašutistů byla 
představena na začátku prosince za asistence Z. Špitálníka z Vojenského historického ústavu 
Praha,  výpravná publikace Design v českých zemích 1900–2000 byla uvedena v prosinci 
v Café Kampus ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. V polovině prosince  
se uskutečnila prezentace publikace Islámský stát autorů O. Beránka a B. Ostřanského (eds.), 
vědeckých pracovníků OÚ. 
 
Také v roce 2016 se nakladatelství aktivně zapojilo do vědeckého festivalu Týden vědy 
a techniky Akademie věd ČR, který se konal v první polovině listopadu.  
 
Na základě požadavku organizátorů přispělo nakladatelství  i k výstavě Sedm věží. Karel IV 
očima akademiků (1316–2016), a to přípravou propagační brožurky věnované titulu Liber 
viaticus Jana ze Středy. Výstava byla uspořádána pod hlavičkou AV ČR ve spolupráci s FLÚ 
a ÚDU. Redakce časopisu Živa v roce 2016 uspořádala  v brněnské a pražské literární 
kavárně Academia   na přírodu tematicky zaměřené výstavy: R. a J. Sudovi: Rozkvetlé Kapsko, 
Správa NP Podyjí: Pestré Podyjí, Příroda štětcem Ludvíka Kunce. 
 
Ke dni 1. 1. 2016  bylo vytvořeno Moravské informační centrum Akademie věd (MICAV), které 
sdílí prostory knihkupectví Academia v Brně. MICAV úzce spolupracuje se Sdružením 
moravských pracovišť  při pořádání akcí v kavárně knihkupectví. V roce 2016 jimi byly 
například: přednáška M. Fránka z ÚČL Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká 
opera, dále přednáška M. Přibáně z ÚČL Český literární samizdat, přednáška O. Sládka 
z ÚČL s názvem Co by bylo v deníku J. Mukařovského či přednáška M. Fabšičové z BÚ  
Vyzkoušejte si práci přírodovědce. 
 
Prezentace pracovišť AV ČR v knihkupectvích 
V roce 2016 pokračovala úspěšná dlouhodobá propagační akce Měsíc s pracovištěm.  
Academia umožňuje pracovištím AV ČR měsíční pronájem výlohy knihkupectví ve Vodičkově 
ulici,  aby v ní představily svou činnost a výsledky své práce. Současně měli zaměstnanci 
konkrétního pracoviště v daném měsíci 25% slevu na  veškerý sortiment prodejny a možnost 
uspořádat v kavárně propagační nebo společenskou akci. V roce 2016 tuto nabídku využily: 
MÚA, EÚ, FZÚ, HÚ, FLÚ, ÚFE, MÚ, ÚDU. Stejnou možnost nabízí od 1. 1. 2016 také brněnské 
knihkupectví. Využily ji: ÚČL, ÚEB, ÚDU. 
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
 
SSČ provozuje a zabezpečuje prostřednictvím Divize konferenčních a hotelových zařízení 
(DKHZ) v České republice několik konferenčních, ubytovacích a restauračních zařízení včetně 
gastronomických služeb pro hlavní budovu AV ČR na Národní třídě v Praze. Působí v několika 
národních a mezinárodních organizacích sdružujících hotelová a restaurační zařízení – AHR 
ČR, AKC ČR, CBA a AICR – a poskytuje služby  na úrovni ČSN EN ISO 9001:2000 
tuzemským i zahraničním hostům, především z pracovišť AV ČR. SSČ je jako provozovatel 
konferenčních a hotelových služeb držitelem mnoha významných certifikací, Hotelstars Union, 
HACCP, ČSKS, Czech Specials, a ocenění: Hoteliér roku, 2x Restauratér roku, Svatební místo 
roku, Czech Event Awards, Národní cena kvality České republiky, Czech Food Cup aj. 
Neustálý růst výkonnosti podporuje stálý zájem pracovišť AV ČR o pronájmy konferenčních, 
seminárních, školicích, tréninkových a reprezentačních prostor včetně ubytování. Služeb 
pravidelně ročně využívá více než 40 pracovišť AV ČR.  
 
SSČ v  roce 2016 zabezpečovalo a organizovalo pro AV ČR mnoho významných akcí. 
V zařízeních se scházely světové špičky různých vědních oborů, světové vědecké kapacity, 
ale i diplomaté, politici, významné osobnosti z oblasti průmyslu, bankovnictví, kultury, sportu 
i podnikání. V roce 2016 bylo poskytnuto ubytování téměř 3000 akademických hostů. Většinu 
tvořili cizinci. Celkem 425 akademických akcí se zúčastnilo 13 339 hostů. Nejčastěji byly  
požadované konferenční služby a ubytování.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veškerá zařízení  se výrazně orientují  na veřejnost (Dny otevřených dveří v rámci Dnů 
evropského kulturního dědictví),   děti (Dětské sportovní dny), tělesně hendikepované  osoby 
(významný projekt ČR Srdcerváči),  obce  v působnosti daného střediska (Sdružení obcí 
Kokořínska),  zájmová  sdružení  a také  na státní správu.  
 
Nedílnou součásti divize je obchodní oddělení, které bylo v úzké spolupráci s KAV v roce 
2015/2016 významným článkem při ubytování zahraničních hodnotitelů. Významnou roli 
sehrává při poptávkách jednotlivých pracovišť AV ČR. Pokud jsou hotelové kapacity 
nedostatečné, SSČ využívá  partnerských hotelů, se kterými jsou sjednány speciální obchodní 
podmínky. V rámci propagace se DKHZ aktivně účastní řady tuzemských veletrhů (svatební 
veletrhy – Svatební EXPO, Svatební dny v hotelu Clarion, veletrh cestovního ruchu Holiday 
World) i zahraničních veletrhů (WTM London, ITB Berlín, Wroclaw, IMEX Frankfurt, TC 
Lipsko). Pod správu oddělení patří též systém klientských karet určený pro všechny 
zaměstnance AV ČR (cca 10 000). 
 
DKHZ  1. prosince 2016 splnila významný úkol, když ve všech provozovnách zahájila 
elektronickou evidenci tržeb (EET).  
 
 
 

Středisko
Počet akcí 

pro AV
Počet hostů z AV

KCL 54 2 826

ZHT 39 1 400

VL 174 3 745

PM 0 0

PS 0 0

HM 10 102

GSN 148 5 266

CELKEM 425 13 339

DKHZ 2016 - služby pro AV ČR
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Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 
 
Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice poskytovalo komplexní servis a zázemí pro 
pořádání vědeckých konferencí, diskusí, workshopů a setkání pracovníků jednotlivých ústavů 
a pracovišť AV ČR. Díky unikátnímu prostředí a kvalitě poskytovaných služeb se zámek těšil 
velké oblibě akademiků i jejich rodinných příslušníků.   
 
Konferenční centrum již tradičně organizovalo řadu významných akcí. Mezi nejvýznamnější 
patřilo květnové zasedání ministrů obrany zemí V4, kdy KCL splnilo nejpřísnější bezpečnostní 
opatření. Z řady akademických akcí lze dále vyzvednout mezinárodní konferenci IGAIA – 
Information Geometry and its Applications (ÚATIA), červnovou konferenci ÚFCH JH  s názvem 
Maximizing the EU shale gas potential by minimizing its environmental footprint nebo zářijovou 
Evolution of Chemical Complexity. 
 
V roce 2016 byly v KCL realizovány tyto projekty: 
 
 částečná revitalizace zámecké obory, 
 vydláždění přístupových cest do zámeckého parku s propojením na letní terasu, 
 rekonstrukce vstupní brány do zámeckého areálu, 
 zahájení postupné rekonstrukce koupelen v zámeckých pokojích, 
 modernizace kuchyně s navýšením kapacity připravovaných pokrmů.  

 
KCL se významným způsobem zapojilo do regionálního dění. V roce 2016  navázalo užší 
spolupráci s městem Mělník a stalo se partnerem Mělnického kulturního centra (Mělnické 
vinobraní apod.), pokračovalo v aktivitách  v rámci ROP – Sdružení obcí Kokořínska a ve 
spolupráci s obcí Liblice a Byšice uspořádalo řadu kulturních a společensky významných akcí. 
 
Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
www.zamek-trest.cz 
 
Zámecký hotel Třešť byl vyhledávaným a oblíbeným místem  pracovníky AV ČR  především 
za účelem organizace mezinárodních konferencí, školicí a vzdělávací činnosti. Zámek je díky 
své poloze, pohostinnosti a přátelské atmosféře také místem letní i zimní rekreace 
a ozdravných pobytů zaměstnanců AV ČR.  
 
V průběhu roku byly realizovány tyto významné projekty: 
 
 výměna vstupních dveří u hotelových pokojů ve 3. patře (leden 2016), 
 zpracování projektu na generální rekonstrukci hlavní budovy včetně vodoinstalace 

a elektroinstalace, předpokládané zahájení v 11. měsíci roku 2019, 
 odstranění montované haly v příjezdové části k zámku ve spolupráci s firmou Podzimek,  
  zasazení 500 ks parkových sazenic (na jaře 2016 v rámci revitalizace parku), 
 restaurátorská oprava  balustrády mostku u bočního vstupu do hlavní budovy,  
 modernizace pokladních systémů s bezdrátovým přenosem objednávek.  

Byl zachován vzrůstající trend výnosů a obsazenosti hotelových pokojů. Během roku 2016 se 
Zámecký hotel Třešť opětovně stal dějištěm setkání mnoha významných hostů z pracovišť AV 
ČR a jejich partnerů (např.: Jeho Eminence kardinál D. Duka nebo místopředseda vlády pro 
vědu a výzkum P. Bělobrádek). Významnou propagační akcí přesahující hranice města  byly 
již každoročně tradiční Dřevořezání a Betlémská cesta. Hotel nadále zůstal významným 
partnerem místní samosprávy i podnikatelských subjektů.  
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Vila Lanna (VL) 
www.vila-lanna.cz 
 
Pod správu vily Lanna (VL) organizačně patří také Penzion Marna (PM) a Penzion Sedlec 
(PS). Služby těchto zařízení byly poskytovány převážně pro potřeby AV ČR, vysokých škol, 
státních orgánů a spolupracujících společností s AV ČR. VL a PM jsou velmi oblíbenými 
ubytovacími zařízeními mnoha mimopražských pracovišť AV ČR. Mimo ubytování poskytuje 
VL kompletní konferenční, gastronomické a cateringové služby.  
 
V roce 2016 se ve vile Lanna setkávaly osobnosti české a světové vědy. Uskutečnilo se 
tradiční setkání představitelů AV ČR s diplomatickým sborem, vánoční setkání zahraničních 
vědců a jejich rodin pod patronací EURAXESS, předávání cen AV ČR. Významné bylo výroční 
pracovní jednání mezioborového týmu projektu centra excelence či Valné shromáždění Učené 
společnosti. Opětovně se uskutečnilo předávání cen časopisu Živa. Pro BIOCEV ve Vestci 
u Prahy byly i nadále zajišťovány cateringové služby. V březnu 2016 se uskutečnil Velikonoční 
jarmark určený zaměstnancům pracovišť AV ČR, v prosinci Vánoční jarmark. Vila Lanna 
společně s Gastronomickými službami Národní byla hlavním dodavatelem cateringu pro akce 
konané v budově AV ČR na Národní třídě. 
 
Podařilo se částečně restaurovat starožitný  nábytek. Za plného provozu a bez omezení pro 
hosty byla realizována náročná oprava ohradní zdi.  Uskutečnila se 1. etapa revitalizace 
zahrady – vykácení stromů v havarijním stavu, aby se v průběhu roku 2017  mohly zasadit  
stromy nové.  
 
Penzion Marna (PM) 
www.penzion-marna.cz 
 
Stále a více oblíbený penzion pro krátkodobé a střednědobé ubytování akademických hostů 
poskytoval  v roce 2016 základní servis včetně snídaní. Penzion byl a pořád je velmi často 
využíván jako rozšířená ubytovací kapacita vily Lanna, zvláště při velkých mezinárodních 
konferencích.  
 
Penzion Sedlec (PS) 
www.penzion-sedlec.cz 
 
Ubytovací zařízení výhradně využívala akademická obec k dlouhodobým pobytům svých 
zaměstnanců a hostů. Vzhledem k plánovanému ukončení provozu se  dělala pouze nezbytná 
údržba a ubytovaní. Hosté již většinou přecházeli  do Hotelu Mazanka. 
 
Hotel Mazanka (HM) 
www.hotel-mazanka.cz 
 
Hotel Mazanka je certifikovaným zařízením v systému Hotelstars Union podle oficiální 
jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v ČR pro Hotel Garni **Superior. Má platný 
a auditem řádně certifikovaný hygienický systém HACCP ubytovacího provozu. Na konci 
března 2016 se hotel za podpory AHR ČR zúčastnil mezinárodní akce Hodina Země. Nadále 
podporoval  aktivity spojené s ekologickými programy, např. třídění odpadů, úspory energií 
a vody aj. 
 
Hotel Mazanka v roce 2016 poskytoval prioritně ubytovací služby, převážně dlouhodobého 
charakteru, pro zahraniční zaměstnance pracovišť AV ČR. Menší ubytovací kapacita hotelu  
se využívala i pro krátkodobé ubytování hostů,  ať už z jednotlivých pracovišť AV ČR nebo 
i veřejnosti, aby se kapacita hotelu  maximálně naplnila. 
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V květnu 2016 se v Hotelu Mazanka opět sešli zástupci pracovišť AV ČR. Akce  s názvem 
Setkání se zástupci pracovišť AV ČR v Hotelu Mazanka se stala již tradicí a pravidelně se jí 
zúčastňují pracovníci, kteří přímo zajišťují ubytovací služby pro své kolegy a hosty svého 
pracoviště. Na setkání byly předány aktuální informace o službách, provozu, akcích a všem, 
co hotel připravuje.  
  
V průběhu minulého roku  se v rámci zkvalitňování služeb pro hotelové hosty obměnilo některé 
hotelové vybavení, např. varné konvice, multifunkční mikrovlnné trouby, varné desky. V rámci 
údržby a podle potřeb hostů  se  vyměnily  všechny typy baterií, ventilátorů, fénů. Po celý rok 
byl plně funkční monitorovací kamerový systém se záznamem, který  pomáhal zvýšit 
bezpečnost. Zkvalitnění služeb přineslo i plné pokrytí Wi-Fi.   
 
Hotel Mazanka poskytoval potřebné zázemí i servisní podporu, stejně jako v předchozím roce, 
dětské skupině předškolních dětí Mazánek. Zařízení fungovalo v celodenním režimu po celý 
pracovní   týden. Pro děti bylo zajištěno celodenní stravování i  nejrůznější aktivity. V zimním 
a nepříznivém počasí k nim děti využívaly vnitřní prostory (zasedací místnost) hotelu, 
při hezkém počasí pak venkovní dětský koutek. 
 
Jednací prostory v přízemí hotelu se v roce 2016 využívaly pro akce různého typu – školení, 
workshopy, semináře. Ve spolupráci s vilou Lanna, bylo zajištěno občerstvení, ať už formou 
coffeebreaků nebo celodenního stravování. Vzhledem k zavedení parkovacích zón v Praze 8 
bylo možné operativně nabídnout parkování i pracovníkům zde sídlícího ÚTIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Rekonstruovaný pokoj Hotelu Mazanka 
 
Gastronomické služby Národní (GSN) 
www.gs.narodni3.cz 
 
Služby GSN jsou určeny pro zaměstnance AV ČR i pro zaměstnance firem sídlících 
v budově Národní, včetně jejich hostů, účastníků konferencí, seminářů a ostatních 
návštěvníků. Stravovací služby jsou poskytovány v zařízení rychlého občerstvení, v Bistru, 
ale i v jednotlivých konferenčních a jednacích sálech. Bistro se stalo vhodným místem pro 
setkávání zaměstnanců s příchozími pracovními návštěvami. Občerstvovací gastronomický 
servis se stal standardně vyhledávanou službou, která podporuje  dobré pracovní podmínky 
zaměstnanců AV ČR a je  dostupná  pro všechny příchozí. 
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V. Hodnocení jiné činnosti 

Knihkupectví Academia a e-shop 
 
Nakladatelství Academia zajišťuje prodej vlastních publikací, publikací dalších renomovaných 
nakladatelů a doplňkového sortimentu prostřednictvím vlastních prodejen v Praze, Brně 
a Kulturně-literárního centra v Ostravě. V Praze provozuje největší knihkupectví na 
Václavském náměstí, další knihkupectví na Národní třídě, v ulici Na Florenci a do 31. 12. 2016 
v Hybernské ulici, v Brně  na náměstí Svobody a v Ostravě v Zámecké ulici. Během roku 2016 
obsloužily prodejny více než 95 000 platících zákazníků a spolupracovaly s téměř 4000 
dodavateli, mezi které patří i většina pracovišť AV ČR;  ta buďto publikace vydávají, nebo 
prostřednictvím DAN provádějí akvizice svých knihoven. K 31. 12. 2016 bylo z ekonomických 
důvodů uzavřeno knihkupectví Hybernská. 

E-shop 
 
Tržby realizované přes e-shop, jehož redesign  se uskutečnil v roce 2015, stále rostou. V roce 
2017  dojde k dalším plánovaným změnám, které povedou ke zvýšení tržeb v elektronickém 
obchodě. Jednak se sloučí weby academia.cz a academiaknihy.cz pod jednu adresu 
academia.cz,  jednak se plně responzivní webové stránky přizpůsobí všem formátům 
elektronických zařízení (mobilní telefony, tablety, počítače). Kromě kamenných knihkupectví 
zajišťují e-prodej publikací DAN a  dalších nakladatelů  elektronický obchod 
www.academiaknihy.cz a také elektronický prodej e-knih http://eknihy.academia.cz/. 
Administrace obou e-shopů sídlí v knihkupectví Na Florenci 3. Možnost osobního odběru je 
samozřejmě zákazníkům k dispozici v  kterékoli  kamenné prodejně. 

Propagační akce 
 
Knihkupectví pravidelně zajišťují prodej na akcích pořádaných jednotlivými pracovišti AV ČR, 
včetně dalších divizí SSČ. V roce 2016 to bylo především na přednáškách Zoologické dny 
v Brně, které tradičně pořádá ÚBO, Ústav botaniky a  zoologie PřF MU a Česká zoologická 
společnost, na akcích Týdne vědy a techniky AV ČR v Praze, Brně a Ostravě, v rámci  cyklu 
přednášek  Škola českého jazyka a literatury, ve spolupráci s ÚJČ a ÚČL, ve spolupráci s ÚSD 
a ÚČL na akci Letní škola soudobých dějin. 

Pracovníci knihkupectví se během roku 2016 zúčastnili akcí pořádaných k podpoře vědy 
a vzdělávání, a to jak studentů škol, tak i pedagogických pracovníků. K vybraným tématům 
poskytli formou prodeje odpovídající publikace k doplnění přednášených témat. Za zmínku 
stojí i sleva na knihy, která byla účastníkům na akcích pořádaných AV ČR nabízena. 

Klub Academia 

Během roku 2016 pokračovala činnost Klubu Academia. Ke konci roku 2016 bylo celkově 
registrováno 4300 členů. U nově se registrujících členů se eviduje kontakt a se zákazníky se 
dále marketingově pracuje. Stávajícím členům Klubu Academia je tato možnost  při nákupu 
rovněž nabízena. Pro zaměstnance pracovišť AV ČR nabízí Klub Academia slevy na veškeré 
zboží. Klubovou kartičku dostává každý pracovník s nástupem do zaměstnání. 
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Bytové hospodářství 
 
Hlavním úkolem v dané oblasti je zajišťování kvalitního bydlení pro zaměstnance jednotlivých 
pracovišť AV ČR a příprava podkladů pro jednání Bytové komise AV ČR, která ve svém 
pracovním pořádku projednává přidělování startovacích nebo standardních bytů žadatelům 
z  jednotlivých pracovišť AV ČR a dále schvaluje prodlužování stávajících nájemních smluv. 
SSČ vlastní a spravuje celkem 333 bytových jednotek. 
 
Závazným předpisem pro přidělování těchto bytů a vybraných ubytovacích jednotek žadatelům 
z řad zaměstnanců jednotlivých pracovišť AV ČR, který plně respektuje příslušná ustanovení 
NOZ a prováděcích předpisů,  jež se týkají nájmu bytu a poskytování služeb v oblasti bydlení, 
je Interní předpis, Směrnice č. 4/2011 Pravidla pro přidělování bytů, startovacích bytů 
a vybraných ubytovacích jednotek ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 
 
V roce 2016 bylo Bytové komisi AV ČR předloženo celkem 25 žádostí o přidělení startovacích 
bytů, 114 žádostí o přidělení standardních bytů. V návaznosti na předložené žádosti bylo 
přiděleno celkem 11 startovacích bytů (pět garsoniér, dva byty 2+kk, dva byty 2+0, dva byty 
2+1) a 31 standardních bytů (jeden byt 4+1, 12 bytů 3+1, tři byty 2+1, jeden byt 2+kk, osm 
bytů 1+1, tři byty 1+0 a tři garsoniéry) a byl sjednán krátkodobý pronájem jednoho bytu 2+1. 
Dále  Bytová komise schválila  celkem 140 žádostí o prodloužení nájmu standardních 
a startovacích bytů. Bylo též vyhověno devíti žádostem o ukončení nájmu dohodou. Se všemi 
žadateli, jejichž žádostem bylo vyhověno, byly uzavřeny nájemní smlouvy a dodatky 
o prodloužení nájmu bytů či doby ubytování. Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2016 bylo 
řešeno celkem 139 žádostí o přidělení standardních bytů a startovacích bytů. Počet  žádostí 
vzrostl oproti roku 2015 o 34, což dokládá  pokračující trend zvyšující se poptávky 
zaměstnanců jednotlivých pracovišť AV ČR po volných bytech.  
  
Na základě analýzy výše nájemného z druhé poloviny roku 2014 byla provedena jeho úprava 
ve vybraných bytových objektech, a to k 1. 8. 2016, a s nájemci byly uzavřeny příslušné 
dodatky nájemních smluv. Tato úprava neměla negativní vliv na vývoj obsazenosti. Během 
roku 2016 se i nadále počet neobsazených bytů snižoval, což je zřejmé z následujícího grafu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proto, aby bylo pro zaměstnance jednotlivých pracovišť AV ČR, a nejen pro ně, zajištěno 
kvalitní bydlení na standardní úrovni, zajišťuje SSČ správu a údržbu celého bytového fondu 
ve svém vlastnictví. Vedle pravidelného zabezpečování  dodávek služeb a vyúčtování těchto 
služeb nájemcům byly v roce 2016 z výnosů realizovány následující stavební akce a údržba 
bytového fondu: výměna oken v objektu Rozvojová 252/3, výměna výtahu v objektu Patočkova 
1419/39, oprava vstupních vestibulů bytových domů Mazanka, výmalba společných prostor 
bytových domů Mazanka, 10 celkových rekonstrukcí bytových jednotek, jedna rekonstrukce 
sanitárního bytového jádra, zřízení dálkového dohledu kotelny Rozvojová 252/3 a započaly 
projektové a inženýrské činnosti (včetně žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám) 
s přípravou zateplení startovacích bytů v Lysolajích a bytových domů Mazanka. 
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Správa majetku 
 
V roce 2016 SSČ zajišťovalo v rámci jiné činnosti správu těchto objektů a pozemků a 
s tím související povinnosti: 
 

 v objektu Wiehlův dům byly kompletně obsazeny kanceláře novými nájemci, 
  aktualizovaly se  nájemní smlouvy ve smyslu prodlužování nájemních vztahů, změn 

nájemníků a poplatků, 
 bylo vedeno veškeré vyúčtování v oblasti správy majetku, 
 uskutečnila se komplexní správu vlastních objektů – Wiehlův dům ve Vodičkově ulici,  

Na Bulovce, v areálech Na Mazance, V Zámcích, v Hradci Králové a v Brně-Veveří, 
 byla zajištěna správa budov cizích subjektů (školy, bytové domy). 

 
V roce 2016 byla v objektu Wiehlův dům ve Vodičkově ulici  vyměněna střešní krytina,  
vyměněna a instalována  požární čidla. Dále bylo provedeno dochlazování v prostorách 
knihkupectví a renovace parket. V kavárně knihkupectví  se vyměnilo  stávající vybavení 
včetně kuchyňského zázemí. 
 
V roce 2016 byl ukončen zkušební provoz a byla zkolaudována a uvedena do plného provozu 
ČOV v areálu V Zámcích, Praha 8. 
 

Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
 
Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 
 
Mezinárodně certifikovaný čtyřhvězdičkový hotel poskytoval služby kromě akademické 
klientely také široké veřejnosti. Získané zkušenosti při organizaci vědeckých konferencí byly 
využity při zajišťování akcí i pro korporátní klientelu. Tento prodejní segment zaznamenal 
značný nárůst zájmu. Profesionální přístup s možností kompletního zajištění akce na klíč 
včetně registrace, transferů, doprovodného programu i špičkové gastronomie jsou 
samozřejmostí. Z tohoto důvodu KCL získalo v roce 2016 ocenění za 2. místo v soutěži Czech 
Event Awards (lokace roku). 
 
Díky jedinečnému „genius loci“ byl zámek vyhledávaným cílem snoubenců. Právě zde si 
desítky párů řekly své ano a vykročily na společnou cestu životem. V roce 2016 spokojenost 
svatebních hostů vyvrcholila významným oceněním v kategorii Svatební místo roku. 
 
KCL bylo ideálním místem i pro individuální klientelu, které  nabízelo ubytování 
v 53 samostatných pokojích (20 zámeckých pokojů a 33 pokojů kategorie business v západní 
a východní dependanci). V roce 2016 se obchodní úsek zaměřil na prodej vlastních 
pobytových balíčků, čímž se lépe využilo i ostatních hotelových středisek tj. wellness, 
gastronomie i doprovodných služeb (masáže, vyjížďky na koních). Zejména v letních měsících 
hosté často využívali půjčovnu kol a koloběžek i další sportovní aktivity (volejbal, badminton, 
kroket, pétanque, ruské kuželky, trampolína, rekreační rybolov, Nordic Walking v zámecké 
oboře, mobilní golfové odpaliště) i novinku loňského roku, plavbu na pramici  po zámeckém 
jezírku. 
 
Největší změnou v roce 2016 prošlo středisko gastroprovozu. Změny v  nákupech 
a standardizace procesů v rámci střediska se  největší mírou podílely na pozitivním 
hospodářském výsledku KCL v roce 2016. Zámecká kuchyně se začala v maximální možné 
míře orientovat na lokální producenty a sezonní nabídku (tvorba gastrokalendáře). Od roku 
2013 je restaurace stabilně zařazena do Maurerova výběru 100 nejlepších restaurací v ČR. 
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Jako důležitá byla vnímána společenská odpovědnost. Nedílnou součástí cílů bylo 
a  je udržování tradic při pořádání kulturně-společenských a gastronomických akcí, které 
pomáhají přilákat do Liblic klienty nejen z blízkého okolí, ale z celého regionu Kokořínska 
(Masopust, Valentýn, Zámecký bál, Dětský den, Velikonoce, jarmarky, dětská vaření, Adventní 
koncerty a další). 
 
Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
www.zamek-trest.cz 
 
Cílem jiné činnosti bylo především zajišťovat ekonomickou podporu hlavní činnosti s využitím 
dostupných marketingových nástrojů zejména mimo sezonu.  ZHT se v nemalé míře orientoval 
na cestovní ruch se zaměřením na individuální a skupinovou turistiku  – komerční klientelu 
z korporátní sféry. ZHT v tomto ohledu těžil z kapacity a variability konferenčních prostor 
i velké ubytovací kapacity. Jako jeden z mála hotelů na Vysočině je držitelem mezinárodní 
jednotné certifikace AHR 3*** superior.  Mohl tak  svým hostům nabídnout nejen příznivé ceny, 
ale i služby odpovídající svému vybavení a zároveň jedinečnosti v rámci celého regionu 
a Kraje Vysočina. Celý areál včetně anglického parku byl využíván nejen k rekreaci, ale 
i k outdoorovým aktivitám a teambuildingovým akcím. Na své si tak přišli nejen milovníci 
historie, ale především ti, kteří rádi objevují nová místa, tajemství a zajímavé příběhy, jež  
podtrhují charakter a výjimečnost Kraje Vysočina. 
 
Zámecký hotel Třešť si oblíbili hosté všech  generací,  především romantické páry, rodiny 
s dětmi, výletníci a cykloturisté, kteří preferují odpočinek, procházky parkem spojené 
s piknikem, relaxaci v zámeckém wellness a skvělou tradiční kuchyni. Zámecký hotel se 
nachází v přírodním lesoparku na okraji města, v oblíbené rekreační oblasti kraje Vysočina, 
nedaleko Jihlavy, přibližně 15 minut jízdy od Telče (UNESCO). 
 
Reference a přání hostů vedly k posílení nabídky pobytových balíčků, které  zvýšily 
obsazenost hotelu  i návštěvnost restaurace a hotelového wellness centra. Restauraci  
doplnilo  portfolio mezinárodních vín a sezonní nabídka pokrmů s důrazem na regionální 
speciality a farmářské produkty. 
 
Trh práce a s tím spojený nedostatek pracovních sil v regionu a potažmo v celé ČR přinášel 
nemalá úskalí. Kvalita služeb i trend zlepšujícího se hospodářského výsledku byl přesto 
zachován. V meziročním srovnání je patrný pozitivní vývoj hlavních provozních ukazatelů. 
V sektoru tříhvězdičkových hotelů se v porovnání s rokem 2015 podařilo dosáhnout vyšší 
průměrné obsazenosti o 4 %, a současně i vyšší průměrné ceny na pokoj. Oživení poptávky 
bylo patrné zejména v segmentu turistické klientely, což pozitivně ovlivnilo ukazatel 
obsazenosti hotelů. 
 
ZHT a jeho představitelé nadále pokračovali v posilování vazeb s představiteli Města Třešť. 
Na konci prosince se hotel stal součástí Betlémské cesty, projektu s mezinárodním dosahem. 
Během roku  podporoval několik akcí pořádaných městem, např. Dětský den, Dřevořezání, 
Ples města Třešť apod. 
 
Vila Lanna (VL) 
www.vila-lanna.cz 
 
Vila Lanna se využívá především v rámci hlavní činnosti jako reprezentační zařízení pro 
nejvyšší orgány AV ČR a pracoviště AV ČR. V jiné činnosti je volná kapacita k dispozici 
významným partnerům AV ČR a také veřejnosti. 
 
Za účasti vrcholných představitelů Čínské lidové republiky byla ve vile Lanna slavnostně 
zahájena konference Tong Reng Tang – otevření center tradiční čínské medicíny v ČR. Při 
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příležitosti návštěvy čínského prezidenta v Praze  (ve spolupráci s ambasádou ČLR)  se v ní 
ubytoval  doprovodný  tým. Několikrát se v Lannově vile uskutečnilo setkání revizních lékařů 
z oboru onkologie, revmatologie a dermatologie, mj. výroční zasedání České revmatologické 
společnosti, a také dvoudenní konference o přeshraniční zdravotnické spolupráci České 
republiky a Německa. 
 
Vilu Lanna si oblíbili i filmové produkční společnosti, točila se zde klíčová scénu filmu Jan 
Masaryk, dále Četníci z Luhačovic nebo kriminální seriál Mordparta II.  
 
V  pravidelných setkáních v ní pokračoval i Svaz průmyslu a dopravy s představiteli vlády 
a významnými osobnostmi podnikatelské sféry. Hosty těchto setkání byli P. Bělobrádek, 
A. Babiš, B. Sobotka a další vládní činitelé. Tradičně se zde konal pravidelný Salon 
společnosti Societates Honorabilis Vespertina Pragensis. 
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VI. Strategie AV21 

SSČ v rámci Strategie AV21, kterou AV ČR představila v roce 2015 a která se sestávala z 15 
hlavních výzkumných programů, řeší vlastní mimořádný program, tzv. přidruženou aktivitu 
s názvem Infrastrukturní podpora vědy. V současnosti má Strategie AV21 již 18 hlavních 
výzkumných programů a dvě přidružené aktivity. Infrastrukturní podpora vědy, přidružená 
aktivita, kterou realizuje SSČ, má tři hlavní složky: 
 
Vydávání brožur a monografií Strategie AV 21 
Jde  o přímou podporu aktivit výzkumných programů Strategie AV21 prostřednictvím  publikací  
jejich výstupů ve formě knih a brožur. Tato činnost  je důležitou součástí medializace Strategie 
AV21. Ve spolupráci s pracovišti AV ČR vydalo SSČ v roce 2016 několik brožur a monografií, 
které laické i odborné veřejnosti přibližují řešení výzkumných problémů zaměřených na výzvy, 
jimž čelí současná společnost. K nejvýznamnějším počinům  náležejí publikace zaměřené na 
problematiku životního prostředí, aktuální právně-etické otázky vyplývající z vývoje 
společnosti a celospolečenskou diskusi na téma setkávání odlišných kultur. Ohlasy 
zapojených pracovišť i koordinátorů projektů na možnost publikovat v rámci edice Strategie 
AV21 jsou velmi pozitivní a pracoviště i koordinátoři hodlají v navázané spolupráci pokračovat 
i v dalších letech. Jednotlivé brožury mají pozitivní ohlas i  u orgánů AV ČR a  médií. Právě 
novinářům mohou pomoci orientovat se v problematice, která je často odborně náročná.  
 
Provoz Centra transferu technologií 
Druhou složkou aktivity je provoz CeTTAV, které bylo ustaveno 1. 10. 2015 a  je průřezovou 
aktivitou Strategie AV21,  protože poskytuje podporu  při uplatňování výsledků vědy a výzkumu 
v praxi a ve spojitosti s problematikou  týkající se ochrany  duševního vlastnictví. Tento aspekt  
nabývá postupně na významu a vyžaduje celoakademickou koordinaci. CeTTAV poskytuje 
zázemí, názory a stanoviska nově vytvořené Radě pro využívání duševního vlastnictví. Velmi 
kladně bylo hodnoceno také zapojení centra  do jednání pracovní skupiny MŠMT k Metodice 
vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI. Této 
mimořádně důležité záležitosti bude třeba  v AV ČR věnovat velkou pozornost. CeTTAV 
připravilo projekt Academic TTO podaný do výzvy OP VVV, který by měl i prostřednictvím 
dovednostních tréninků zajistit dlouhodobý udržitelný systém vzdělávání  expertů transferu 
technologií a znalostí na pracovištích AV ČR na základě analýzy jejich aktuálního stavu.  
 
Medializace a propagace Strategie AV21 
Třetí složkou je medializace výsledků nejen činnosti AV ČR obecně, ale zejména výzkumných 
programů Strategie AV21. Důležitým počinem v tomto směru je skutečnost, že od září 2016 
Česká televize  v programovém schématu výrazně posílila  tematiku vědy a výzkumu 
prostřednictvím nového každodenního formátu, na jehož naplnění se AV ČR od počátku 
významně podílí. Na základě jednání s ČT na úrovni předsedy AV ČR a generálního ředitele 
ČT byla připravena koncepce spolupráce s AV ČR ve vysílání veřejnoprávní televize. Za AV 
ČR bylo koordinací pověřeno SSČ. Dalším cílem je vytvoření funkční softwarové databáze 
expertů za AV ČR, kteří budou k dispozici ČT pro konzultace napříč vědními oblastmi, výroba 
audiovizuálních dokumentů pro efektivní PR Strategie AV21 a vytvoření filmové databanky 
v rámci SSČ. 
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VII. Výsledky hodnocení pracoviště 

SSČ v roce 2015 připravilo veškeré podklady pro hodnocení výzkumné a odborné činnosti 
pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Cílem hodnocení infrastrukturních pracovišť AV ČR bylo 
objektivní a nezávislé posouzení výkonu v hlavní činnosti pracovišť a jejich organizačních 
jednotek a kvalitní naplňování dalších funkcí daných příslušnými legislativními předpisy.  
Dalším významným cílem bylo získání relevantních podkladů pro následné stanovení výše 
institucionální podpory poskytovatelem.  
 
Ohledně SSČ byly hodnoceny jednotlivé divize a pracoviště jako celek.  Posuzovaly se při něm 
strategické  cíle a naplňování úkolů pracoviště  porovnáním s činnostmi, které jsou uvedeny 
ve zřizovací listině. Hodnocení  uskutečnila nezávislé odborná hodnoticí komise na přelomu 
let 2015 a 2016 a v únoru 2016 předala AR AV ČR závěrečný protokol.  
 
Z celkového hodnocení činnosti pracoviště z hodnoticího protokolu uvádíme: „Činnost SSČ 
jakožto služebná činnost určená k podpoře ústavů a ostatních pracovišť AV ČR plnila svoji roli 
v celém rozsahu. Ve sledovaném a hodnoceném období se podařilo pokračovat v 
restrukturalizaci a v posilování kvality prováděných činností zvyšováním odborné způsobilosti 
jednotlivých zaměstnanců. Provedenými restrukturalizačními kroky se podařilo do značné míry 
zkvalitnit činnost všech ředitelstvím řízených divizí a zároveň rozšířit a zkvalitnit služby 
poskytované přímo ředitelstvím. 
 
Ze svěřených odborů a divizí se podařilo významně posílit a zkvalitnit činnost Divize vnějších 
vztahů (DVV) a Divize konferenčních a hotelových zařízení (DKHZ). Ostatní divize se 
nepotýkaly s tak výraznými deficity, avšak i v těchto případech se podařilo činnost těchto divizí, 
a to Divize Academia nakladatelství (DAN); Divize správy majetku a služeb (DSMS) a Divize 
informačních technologií (DIT) konsolidovat a posilovat, jak to ostatně dokládají jejich dílčí 
hodnoticí zprávy. 
 
Zkvalitnění činností a služeb poskytovaných SSČ ve sledovaném a hodnoceném období (2010 
až 2014) bylo mimořádné. Ředitelství jakožto ústřední pracoviště Střediska společných 
činností AVČR plnilo statutem svěřené úkoly na výborné úrovni jak dovnitř SSČ, tak zejména 
vůči podporovaným ústavům a pracovištím AV ČR.“ 
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VIII. Informace o kontrolních akcích 

V roce 2016 bylo realizováno celkem osm kontrolních akcí.  Celkem sedm kontrolních šetření 
připadalo na plánované akce pro uvedený rok, jedna kontrola byla mimořádná. Manažer 
kontroly  průběžně poskytoval odborné konzultace zaměstnancům na různém organizačním 
stupni řízení. Výsledky z ukončených kontrolních akcí jsou prezentovány v písemné podobě 
v závěrečných zprávách.  Zprávy (v případě potřeby) obsahují rovněž návrhy doporučení 
k nápravě zjištěného stavu. Níže je uvedena základní charakteristika jednotlivých plánovaných 
a zároveň realizovaných kontrolních šetření v roce 2016. 
 
Provoz „manažerských vozů“ 
Kontrolovaný organizační útvar: Organizace jako celek 
 
Účel kontrolní akce: 
Prověření, jakým způsobem jsou provozována motorová vozidla svěřená do užívání vedoucím 
zaměstnancům SSČ. Důraz při kontrolním šetření byl kladen na ověření hospodárnosti 
a účelnosti provozování těchto motorových vozidel. Dále byla prověřována existence, 
aktuálnost a dodržování vnitřních předpisů organizace v této oblasti.  
 
Pracovní cesty zaměstnanců 
Kontrolovaný organizační útvar: Organizace jako celek 
 
Účel kontrolní akce: 
Analýza účelnosti a hospodárnosti pracovních cest  zaměstnanců  SSČ. Dále dodržování 
obecně platných a interních předpisů v této oblasti, identifikace aktuálnosti interních norem. 
Kontrolnímu šetření byly podrobeny jak tuzemské, tak zahraniční pracovní cesty. 
 
Veřejné zakázky I. 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize vnějších vztahů 
 
Účel kontrolní akce: 
Ověření, zda  veřejné zakázky zadávané v SSČ jsou realizovány v souladu s obecně 
závaznými a interními předpisy a zda jsou dodržovány zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Vlastní kontrolní šetření bylo zaměřeno na zakázky 
realizované v rámci akcí při příležitosti 125. výročí založení AV ČR.   
 
Nakládání s neupotřebitelným majetkem 
Kontrolovaný organizační útvar: Ekonomický úsek, Divize správy majetku a služeb, Divize 
informačních technologií 
 
Účel kontrolní akce: 
Prověření, jakým způsobem organizace vyřazuje neupotřebitelný majetek. Zejména byl 
posuzován systém a kritéria hospodárnosti tohoto procesu. Součástí kontrolní akce bylo 
zhodnocení souladu s obecnými předpisy a interními normami organizace.         
 
Smluvní agenda 
Kontrolovaný organizační útvar: Organizace jako celek 
 
Účel kontrolní akce: 
Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje smluvní agendu a její evidenci v interní 
aplikaci („Registr smluv“), a zároveň zda a jak se daří aplikovat zákon o registru smluv 
(č. 340/2015 Sb.) do praxe v SSČ. Součástí kontrolní akce bylo zhodnocení souladu 
s obecnými předpisy a interními normami organizace.   
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Vedení spisové služby 
Kontrolovaný organizační útvar: Organizace jako celek 
 
Účel kontrolní akce: 
Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje vedení spisové služby. Důraz byl kladen na 
nakládání s dokumenty (včetně identifikace jejich existence), jež jsou v evidenci elektronické 
spisové služby vedeny jako „vyřízené“ a u kterých zároveň nebylo realizováno skartační řízení.  
 
Veřejné zakázky II. 
Kontrolovaný organizační útvar: Administrativně správní odbor a vybrané organizační útvary 
 
Účel kontrolní akce: 
Ověření, zda veřejné zakázky zadávané v SSČ jsou realizovány v souladu s obecně 
závaznými a interními předpisy a zda byly dodržovány zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Dále bylo kontrolní šetření zaměřeno na nastavení 
metodických postupů pro zadávání veřejných zakázek realizovaných podle nového zákona 
č.134/2016 Sb.   
 

V roce 2016 se v PÚ  uskutečnily  dvě externí kontroly: 

Pražská správa sociální zabezpečení: Kontrolované období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2016 
– protokol bez nálezu (PID:16/01903) 

Všeobecná zdravotní pojišťovna: Kontrolované období od 1. 6. 2012 do 31. 3. 2016 
– z kontroly vyplynul přeplatek ve výši 1709 Kč z důvodu chybného nahlášení zaměstnance 
(PID: 16/01017). 
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IX. Ekonomické informace ovlivňující hospodaření SSČ 
a předpokládaný vývoj pracoviště 

 
SSČ v roce 2016 plnilo Program výzkumné a odborné činnosti na léta 2012–2017. Kontinuita 
financování SSČ je zajištěna v souladu s metodikou financování veřejných výzkumných 
institucí zřízených AV ČR na základě výsledků interního hodnocení pracoviště v rámci AV ČR. 
AV ČR dokončila v zimě 2016 hodnocení infrastrukturní činnosti SSČ za léta 2010–2014. 
Výsledky hodnocení byly vynikající a jsou součástí samostatné části výroční zprávy. Výsledky  
spolu s nárůstem rozpočtu AV ČR pozitivně ovlivnily hospodaření SSČ v příštích letech. Došlo 
k navýšení institucionální podpory určené na koncepční rozvoj výzkumné organizace o 12,6 
mil. Kč s cílem podpořit nové aktivity a využívání nových moderních technologií v SSČ, dále 
AV ČR přistoupila k vhodnějšímu strukturálnímu rozložení institucionálního financování 
s cílem stabilizovat prioritní dlouhodobé směry rozvoje SSČ. 

Ke dni schválení výroční zprávy za rok 2016 nejsou známy žádné skutečnosti ohrožující 
budoucí existenci organizace jako veřejné výzkumné instituce podporující infrastrukturu 
výzkumu a vývoje v AV ČR. SSČ bude i nadále rozvíjet činnosti uvedené ve změněné zřizovací 
listině v souladu se střednědobou koncepcí a Programem výzkumné a odborné činnosti na 
léta 2012–2017. Dále se bude SSČ soustředit na závěry interního hodnocení AV ČR 
zaměřeného na výsledky a kvalitu infrastrukturní činnosti SSČ. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2016 

    Pořizovací ceny v tis. Kč  

Nehmotný majetek             87 463  

Pozemky            316 899  

Umělecká díla               8 812  

Stavby         1 161 154  

Movité věci            213 021  

Drobný hmotný majetek             28 449  

Nedokončený hmotný majetek             43 643  

Finanční majetek               5 600  
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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 založeno na principu třídění odpadů v místě vzniku a původci je 
shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, např. 
sklo, papír, plast, kov, jsou dále předávány odborným firmám k následnému využití jako 
druhotné suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit z odpadu ty složky, které by 
svými nebezpečnými vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat s nimi 
v režimu nebezpečného odpadu. V roce 2016 bylo v objektech SSČ zaměstnanci sesbíráno 
cca 70 kg drobného domácího elektroodpadu (baterie a drobné elektrospotřebiče), i který 
následně zdarma  likviduje odborná firma v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. 
 
Péče o krajinu a přírodu 
Zeleň uvnitř areálů SSČ tvoří velkou část ploch. Největší část zaujímá – v podobě travnatých 
ploch a 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 
zušlechťovat zeleň, a proto se v koordinaci s bezpečnostními požadavky vysazují na 
vhodných plochách okrasné rostliny a stromy. Velmi významná je péče o zvláště chráněné 
území – zámecký  park Liblice se Slatinnou loukou,  se vžitým názvem Zámecká obora. 
Součásti tohoto území je nejen Naučná stezka se 12 zastaveními, dvě turistické trasy, ale též 
honitba Honební společnosti Hubert. Již několik let zde probíhá za přispění dotačních fondů 
EU zásadní regenerace zeleně. Výhledově je společně s obcí Liblice a pracovišti AV ČR 
plánovaná realizace interaktivní expozice živé přírody. 
 
Odpadní vody 
Kanalizační sítě v budovách SSČ jsou převážně zakončeny do veřejné stokové sítě. Není-li 
veřejná stoková síť k dispozici, je kanalizace zakončena čistírnami odpadních vod. Splaškové 
vody  se čistí  v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpají přes mikrosíťový 
bubnový filtr do recipientu. 
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XI. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 

V roce 2016 byla v oblasti pracovněprávních vztahů organizace a řízení zavedena do praxe 
nová verze interních předpisů: Organizační řád, Mzdový řád a Příkaz ředitele (dále jen PŘ) 
Struktura pracovních pozic. Nové interní předpisy  reflektovaly  změny v organizační struktuře 
SSČ. Nové podněty řadových zaměstnanců i vedoucích pracovníků se každoročně 
zapracovávají také do aktualizované verze Kolektivní smlouvy, která vzniká na základě jednání 
zaměstnanců a Odborové organizace SSČ. 

Další oblast, vzdělávání zaměstnanců SSČ, navazuje na systém hodnocení zaměstnanců a na 
jejich aktuální potřeby vzdělávání. Každoročně se na základě hodnocení vytváří Plán 
vzdělávání zaměstnanců SSČ, který se následně v průběhu roku postupně uskutečňuje.  
V roce 2016 byla za účelem zefektivnění systému vzdělávání vytvořena nová elektronická 
aplikace Vzdělávání zaměstnanců, kam nadřízení mohou zapisovat konkrétní vzdělávací 
potřeby svých podřízených. 

V průběhu roku 2016 byly zaměstnancům nabízeny nejen návštěvy externích odborných kurzů 
či seminářů na rozšíření kvalifikace, ale zároveň byly organizovány cykly seminářů šitých na 
míru podle potřeb zaměstnanců přímo u zaměstnavatele. Některé odborné vzdělávací aktivity 
byly v roce 2016 uskutečněny vlastními silami v rámci Učící se organizace; jejich podíl  se 
oproti předchozímu roku výrazně navýšil. V průběhu roku 2016 bylo navíc připraveno několik 
workshopů a setkání, které sloužily k předávání relevantních informací mezi zaměstnanci, 
zlepšení spolupráce a hledání nových řešení v tematických oblastech, které se SSČ týkají 
(např. oblast veřejných zakázek, právní oblast, výstupy z Hodnocení SSČ za období 2010–
2014 apod.).  

Dlouhodobé a systematické interní vzdělávání managementu SSČ bylo v roce 2016 rozšířeno 
z úrovně TOP managementu o dvě další skupiny na úrovni středního managementu.  Na konci 
roku se začalo připravovat vzdělávání zcela nové skupiny, tzv. klíčových osob a nižšího 
managementu.  

V jazykové přípravě  měli zaměstnanci možnost nejen navštěvovat skupinové  kurzy  cizího 
jazyka na ÚJČ, ale pro vybrané pracovníky organizace byl připraven systém pokračování ve 
vzdělávání cizích jazyků individuální formou. Pro zaměstnance  KCL a ZHT byla připravena 
skupinová výuka cizího jazyka přímo na místě. 

SSČ  průběžně využívá  moderní trendy  při úpravě a zlepšování pracovních podmínek 
zaměstnanců, aby jim umožnilo poskytovat  optimální výkon.  Prakticky je využívána pružná 
pracovní doba (s kombinací základního a volitelného intervalu pracovní doby), možnost práce 
z domova, úprava pracovních úvazků pro matky s dětmi, zaměstnanci   mají  zároveň možnost 
umístit děti do vlastního předškolního zařízení. 

V roce 2016  se dále  rozvíjel  adaptační proces nových zaměstnanců, který  zajišťují  vlastní 
zaměstnanci SSČ. V neposlední řadě  se rozšířilo  použití metod personálního controllingu za 
účelem měření efektivnosti výkonu ve vztahu k osobním nákladům. 
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Příloha č. 1 Přehled titulů vydaných v roce 2016 
 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou Ediční rady AV ČR. Vydáno bylo celkem 
115 publikací, 20 titulů edice Věda kolem nás včetně pěti dotisků a 17 titulů Strategie AV21 
včetně osmi dotisků. 
 
Informatika, matematika, technika, architektura 
Punčochář M.: Nedaleko nekonečna. 260 s. (ve spolupráci s ÚCHP). ISBN 978-80-200-2538-8. * 
Rasmussen S. E.: Jak vnímat architekturu. 220 s. ISBN 978-80-200-2598-2. * 
Zýka V.: Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami. 180 s. ISBN 978-80-200-2557-9. * 
 
Biologie, medicína, ekologie, geologie 
Balážová A.: Rozmnožování z pohledu evoluce. 188 s. (ve spolupráci s BÚ, ÚEB). ISBN 978-80-200-
2590-6. * 
Doležel J.: Může genetika zachránit lidstvo před hladem? 32 s. (ve spolupráci s ÚEB). ISBN 978-80-
200-2645-3. 
Dolný A., Harabiš F., Bárta D.: Vážky České republiky. 344 s. ISBN 978-80-200-2503-6. * 
Flegr J.: Zamrzlá evoluce, 2. vydání. 340 s. ISBN 978-80-200-2528-9. 
Hudec K., Dungel J.: Atlas ptáků ČR. 252 s. ISBN 978-80-200-1989-9. 2. dotisk 
Komárek S.: Mimikry a příbuzné jevy. 368 s. ISBN 978-80-200-2595-1. 
Macek J., Procházka J, Traxler L.: Motýli a housenky střední Evropy III. Píďalkovití. ISBN 978-80-200-
2009-3. * 3. dotisk 
Maštera J., Zavadil V., Dvořák J.: Vajíčka a larvy obojživelníků ČR. 180 s. ISBN 978-80-200-2399-5. * 
1. dotisk 
Pokorný P.: Afrika zevnitř. 384 s. (ve spolupráci s UK). ISBN 978-80-200-2627-9. * 
Šťastný K., Hudec K.: Ptáci 1. 792 s. ISBN 978-80-200-2575-3. * 3., doplněné a přepracované vydání 
Zajíček P.: Jeskyně České republiky na historických mapách, 188 s. ISBN 978-80-200-2561-6. * 
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 
Beránek O., Ostřanský B.: Islámský stát. 296 s. (ve spolupráci s OÚ). ISBN 978-80-200-2654-5. 
Beránek O., Ostřanský B.: Stíny minaretů. 276 s. (ve spolupráci s OÚ). ISBN 978-80-200-2630-9. 
Hermann R.: Konečná stanice Islámský stát? 116 s. ISBN 978-80-200-2607-1. 
Jaspers K.: Atomová bomba a budoucnost lidstva. 596 s. ISBN 978-80-200-2626-2. 
Müllerová H., Černý D., Doležal A.: Kapitoly o právech zvířat. 800 s. (ve spolupráci s ÚSP). ISBN 978-
80-200-2601-9. 
Pithart P.: Po Devětaosmdesátém. 450 s. ISBN 978-80-200-2504-3. 1. dotisk 
 
Filozofie, sociologie, religionistika, psychologie 
Čech L.: Írán a kultura mučednictví. 480 s. ISBN 978-80-200-2546-3. * 
Černý V.: Po stopách 'Ádů. 336 s. ISBN 978-80-200-2518-0. * 
Černý D.: Princip dvojího účinku. 248 s. (ve spolupráci s ÚSP). ISBN 978-80-200-2605-7. 
Ibn Síná (Avicenna): Láska jako cesta k Bohu. 192 s. 978-80-200-2577-7. * 
Materna P.: Hovory o pojmu. 160 s. (ve spolupráci s FLÚ). ISBN 978-80-200-2536-4. * 
Gans D.: Ratolest Davidova. 692 s. ISBN 978-80-200-2535-7. 
Lacan J.: Imaginárno a symbolično. 216 s. (za podpory IFP). ISBN 978-80-200-2520-3. 
Mendel M.: Arabské jaro. 352 s. ISBN 978-80-200-2474-9. * 1. dotisk 
Novotný L.: Euroskepticismus ve střední Evropě. 216 s. ISBN 978-80-200-2619-4. 
Ondráš F.: Maqámy. 198 s. ISBN 978-80-200-2570-8. * 
Shlaim A.: Izrael a Palestina. 380 s. ISBN 978-80-200-2544-9. * 
Šedinová J.: David Gans. 280 s. ISBN 978-80-200-2547-0. 
Zoufalá M.: Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky. 304 s. (za podpory NFOH a ve 
spolupráci s FF UK). ISBN 978-80-200-2597-5. 
 
Historie, archeologie 
Bárta M.: Příběh civilizace. 360 s. (ve spolupráci s FF UK a GA ČR). ISBN 978-80-200-2613-2. 
Brych V., Rendek J.: Hrady, zámky a tvrze západních Čech. 616 s. ISBN 978-80-200-2329-2. * 
Burleigh M.: Morální dilema. 732 s. ISBN 978-80-200-2552-4. 
Clarková K.: Moskva, čtvrtý Řím. 626 s. ISBN 978-80-200-2589-0. 
Greenblattová R. L.: Aby vyprávěli svým dětem. 320 s. ISBN 978-80-200-2541-8. 
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Hlaváček P.: Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918–1948. 840 s. ISBN 978-80-200-2606-
4. 
Holý M.: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500–1700). 632 s. (ve spolupráci s HÚ a za 
podpory GA ČR). ISBN 978-80-200-2591-3. 
Hurbanič M.: Konstantinopol 626. 744 s. (ve spolupráci s SLÚ). ISBN 978-80-200-2559-3. * 
Kolář O.: Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky. 292 s. ISBN 
978-80-200-2617-0. 
Koura P.: Swingaři a potápky v protektorátní noci. 924 s. ISBN 978-80-200-2634-7. * 
Kuna M. a kol.: Archeologický atlas ČR, 2. vydání. 517 s. (ve spolupráci s ARÚ). ISBN 978-80-200-
2526-5. * 1. dotisk 
Kyncl V.: Lidice. 604 s. (ve spolupráci s HÚ a GA ČR). ISBN 978-80-200-2482-4. 
Kyncl V., Padevět J.: Ležáky a odboj ve východních Čechách. 272 s. (ve spolupráci s HÚ). ISBN 978-
80-200-2633-0. 
Lukeš M.: Špionážní případy. 188 s. ISBN 978-80-200-2529-6. 
Makariusová M.: Biografický slovník českých zemí 19 (Fu–Gn). 200 s. (ve spolupráci s HÚ). ISBN 
978-80-200-2625-5. 
Padevět J.: Krvavé léto 1945. 696 s. ISBN 978-80-200-2600-2. 
Petrbok V., Petrasová T., Machalíková P.: Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české 
kultuře 19. století. 356 s. (ve spolupráci s ÚČL a ÚDU). ISBN 978-80-200-2562-3. * 
Pernes J.: Zprávy z Prahy 1953. 412 s. (ve spolupráci s ÚSD). ISBN 978-80-200-2568-5. * 
Plachý J., Pejčoch I.: Velké kriminální případy. 236 s. ISBN 978-80-200-2554-8. 
Pojar M.: T. G. Masaryk a židovství. 304 s. (ve spolupráci s MÚA). ISBN 978-80-200-2571-5. 
Pujmanová O., Jínová A.: Osobnost v pozadí. 444 s. (ve spolupráci MÚA). ISBN 978-80-200-2602-6. 
Šebek J.: Za Boha, národ, pořádek. 464 s. (ve spolupráci s HÚ a GA ČR). ISBN 978-80-200-2576-0. 
Radil T.: Ve čtrnácti sám v Osvětimi. 736 s. (ve spolupráci s FGÚ). ISBN 978-80-200-1555-6. 1. dotisk 
Radil T.: Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech. 240 s. (ve spolupráci s FGÚ a GA ČR). ISBN 978-
80-200-2643-9. 
Roubal P.: Československé spartakiády. 408 s. (ve spolupráci s ÚSD a GA ČR). ISBN 978-80-200-
2537-1. 
Semotanová E.: Akademický atlas českých dějin, 2. vydání, 590 s. (ve spolupráci s HÚ a GA ČR). 
ISBN 978-80-200-2574-6. * 
Stehlík M.: Babické vraždy 1951. 256 s. ISBN 978-80-200-2593-7. 
Svoboda J.: Dolní Věstonice – Pavlov. 400 s. (ve spolupráci s ARÚB). ISBN 978-80-200-2550-0. 
Ševeček O., Jemelka M.: Tovární města Baťova koncernu. 912 s. (ve spolupráci s FLÚ a MÚA). 
ISBN 978-80-200-2635-4. Šmahel F.: Ve znamení císaře Karla IV. a mistra Jana Husa. 40 s. (ve 
spolupráci s FLÚ). ISBN 978-80-200-2615-6. 
Šmejkal P., Padevět J.: Anthropoid – průvodce. 200 s. ISBN 978-80-200-2555-5. 
Šmejkal P., Padevět J.: Anthropoid – průvodce. 200 s. ISBN 978-80-200-2555-5. 1. dotisk 
Šmejkal P., Padevět J.: Anthropoid – Guide. 200 s. ISBN 978-80-200-2563-0. 
Šmejkal P., Padevět J.: Anthropoid – Ein historicher Reiseführer. 200 s. ISBN 978-80-200-2564-7. 
Šoukal J.: Slasti a strasti letních bytů. 188 s. ISBN 978-80-200-2611-8. 
Veselá L.: Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu a jeho knihovna. 440 s. (ve spolupráci 
s KNAV a s podporou GA ČR). ISBN 978-80-200-2545-6. * 
Vošahlíková P.: Rákoska v dílně lidskosti. 312 s. (ve spolupráci s HÚ). ISBN 978-80-200-2533-3. * 
 
Hudba, divadlo, film 
Bobková Valentová K., Bočková A., Jacková M.: Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. 
Theatrum neolatinum sv. 1. 648 s. (ve spolupráci s ÚČL a HÚ). ISBN 978-80-200-2515-9. * 
Ference A.: Německé divadelní, hudební, pěvecké a umělecké spolky v Olomouci v letech 1918 až 
1938. 284 s. (ve spolupráci s JU). ISBN 978-80-200-2587-6. 
Jacková M.: Nejmírnější Pallas. Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií. 484 s. (ve 
spolupráci s ÚČL). ISBN 978-80-200-2516-6. 
Jedličková B.: Ženy na rozcestí. 320 s. (ve spolupráci s HÚ). ISBN 978-80-200-2459-6. 1. dotisk 
Jedličková B.: Ženy na rozcestí. 2., doplněné vydání. 248 s. ISBN 978-80-200-2636-1. 
Klosová M.: Divadelní svět J. A. Komenského. 284 s. (ve spolupráci s FLÚ a s podporou GA ČR). 
ISBN 978-80-200-2618-7. * 
Taylor R.: Filmová propaganda. 432 s. ISBN 978-80-200-2534-0. * 
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Jazykověda a literární věda 
Bachmannová J.: Slovník podkrkonošského nářečí. 480 s. (ve spolupráci s ÚJČ). ISBN 978-80-200-
2505-0. 
Filipec J.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 648 s. (ve spolupráci s ÚJČ). 978-80-200-
1080-3. dotisk  
Hjelmslev L.: O základech teorie jazyka. 220 s. ISBN 978-80-200-2609-5. * 
Hoffmannová J.: Stylistika mluvené a psané češtiny. 512 s. (ve spolupráci s ÚJČ). ISBN 978-80-200-
2566-1. 
Hrdina M.: Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891. 
528 s. (ve spolupráci s ÚČL). ISBN 978-80-200-2525-8.  
Nagy L.: In memoriam. 208 s. (ve spolupráci s JU). ISBN 978-80-200-2586-9. 
Petrbok V.: Arnošt Vilém Kraus (1859–1943). 548 s. (ve spolupráci s ÚČL). ISBN 978-80-200-2521-0. 
* 
Piorecká K., Piorecký K.: Praha avantgardní. 568 s. (ve spolupráci s ÚČL). ISBN 978-80-200-2442-8. * 
2. dotisk 
Piorecká K.: Psaní na dotek. Materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885–1989. 352 
s. (ve spolupráci s ÚČL). ISBN 978-80-200-2616-3. 
Piorecký K.: Česká literatura a nová média. 300 s. (ve spolupráci s ÚČL a za podpory GA ČR). ISBN 
978-80-200-2578-4. 
Pravdová M.: Čeština nově od A do Ž. 148 s. (ve spolupráci s ÚJČ). ISBN 978-80-200-2560-9. 
Pravdová M.: Čeština nově od A do Ž. 148 s. (ve spolupráci s ÚJČ). ISBN 978-80-200-2560-9. 1. 
dotisk 
Pravdová M.: Akademická příručka českého jazyka. 536 s. (ve spolupráci s ÚJČ). ISBN 978-80-200-
2327-8. 2. dotisk * 
Říhová Z.: Vprostřed davu. 264 s. (ve spolupráci s ÚČL). ISBN 978-80-200-2549-4. * 
Svobodová I.: Psaní velkých písmen v češtině. 352 s. (ve spolupráci s ÚJČ). ISBN 978-80-200-2513-
5. 
Škrabalová I.: Jaroslav Šalda. Portrét titána tisku. 220 s. ISBN 978-80-200-2531-9. * 
Štěpán P.: Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného. 372 s. (ve spolupráci s ÚJČ a GA 
ČR). ISBN 978-80-200-2523-4. 
Štícha F.: O nepřesnosti našeho vyjadřování. 316 s. (ve spolupráci s ÚJČ). ISBN 978-80-200-2603-3. 
Yakimova Kaplická V.: Literární kánon a překračování hranic. 196 s. (ve spolupráci s JU). ISBN 978-
80-200-2585-2. 
 
Umění 
Chlíbec J.: Bernardinské slunce nad českými zeměmi. 312 s. (ve spolupráci s ÚDU a s podporou GA 
ČR). ISBN 978-80-200-2556-2. 
Knobloch I.: Design v českých zemích 1900–2000. 660 s. (ve spolupráci s UPM a MKČR) ISBN 978-
80-200-2612-5. * 
Slavíček L.: Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich 
spolupracovníků z příbuzných oborů. 1808 s. (ve spolupráci s ÚDU a GA ČR). ISBN 978-80-200-
2094-9. * 
 
Věda a společnost, publicistika 
Kasper T., Kasperová D.: Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR  
v letech 1918–1933. 268 s. ISBN 978-80-200-2624-8. 
Kol.: Sborník Academia 1966–2016. 344 s. ISBN 978-80-200-2548-7. 
Komárek S.: Evropa na rozcestí. 400 s. ISBN 978-80-200-2510-4. 1. dotisk 
Komárek S.: Země spatřené. 268 s. ISBN 978-80-200-2588-3. 
Kundra O.: Meda Mládková. 180 s. ISBN 978-80-200-2420-6. 4. dotisk 
Moravec V.: Média v tekutých časech. 192 s. ISBN 978-80-200-2572-2. 
Pokorný P.: Od evangelia k evangeliím. 228 s. (ve spolupráci s GA ČR). ISBN 978-80-200-2610-1. 
Svatoňová K.: Medienwissenschaft. 412 s. ISBN 978-80-200-2565-4. 
 
Krásná literatura 
Cervantes y Saavedra M.: Persiles a Sigismunda. 380 s. ISBN 978-80-200-2539-5. 
Hájek z Libočan V., Linka J.: Kronika česká. 1448 s. (ve spolupráci s ÚČL). ISBN 978-80-200-2255-4. 
* 2. dotisk 
Koestler A.: Šíp do nebe. 424 s. ISBN 978-80-200-2551-7. 
Kraus I.: Ve vlastních názorech se shodnu s každým. 132 s. ISBN 978-80-200-2640-8. 
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Macura V.: Ten, který bude. 648 s. ISBN 978-80-200-2648-4. 
Shakespeare W.: Dílo. 2., doplněné vydání. 1682 s. ISBN 978-80-200-2512-8. 
Vergilius: Georgica. Zpěvy rolnické. 228 s. ISBN 978-80-200-2558-6. 
Zátopkovi, D. a E.: Náš život pod pěti kruhy. 604 s. ISBN 978-80-200-2599-9. 
 
Věda kolem nás  
Julie Jančárková: Nikolaj Lvovič Okuněv, 20 s., vydáno pro SLÚ 
Milan Řípa: Historie výzkumu řízené termojaderné fúze v ČR. 28 s., vydáno pro ÚFP 
Ivana Štětinová: ScholarOne systém, 20 s., vydáno pro ÚEB 
Ivo Vacík: Vznik areálu ČSAV v Praze-Krči, 20 s., vydáno pro MBÚ 
Václav Cílek: O popularizaci vědy, 20 s., vydáno pro GLÚ 
Richard Lhotský: Mikrořasy – solární továrna v jedné buňce, 34 s., vydáno pro MBÚ 
Vladimír Vavřínek: František Dvorník, 20 s., vydáno pro SLÚ 
Eva Semotanová: Historical Geography Research Centre, 20 s., vydáno pro HÚ 
Markéta Ireinová, Hana Konečná: Slovník nářečí českého jazyka. 20 s., vydáno pro ÚJČ 
Lenka Jungmannová, Libor Vodička: České drama v letech 1989–2010, 20 s., vydáno pro ÚČL 
Slavomír Entler, Jan Mlynář: Spoutání slunce. 24 s., vydáno pro ÚFP 
Magdalena Bendová: Několik vět, které nelze zakázat. 20 s., vydáno pro ÚCHP 
Milan Řípa: Evropskou termojadernou fúzi rozvířil Wirbelrohr. 20 s., vydáno pro ÚCHP 
V. Exnerová: Democracy Contested: China, Central Asia and the Middle East. 20 s., vydáno pro OÚ 
L. Čižmárová: Jak se jmenuje naše vlast. 24 s., vydáno pro ÚJČ 
 
Dotisky Věda kolem nás:  
Robert Ibrahim: Báseň a počítač, 20 s., vydáno pro ÚČL 
Kateřina Piorecká, Pavel Janáček, Literárněvědná bohemistika a ÚČL, 20 s., vydáno pro ÚČL 
Pavel Peterka, Vláknové lasery, 20 s., vydáno pro ÚFE 
Ondřej Beránek, Oriental institute, 20 s., vydáno pro OÚ 
Markéta Pravdová, Jazyková poradna, 20 s., vydáno pro ÚJČ 
 
Strategie AV21 
Tomáš Navrátil: Rtuť v životním prostředí? 20 s. Vydáno pro GLÚ 
Tomáš Cajthaml, Zdena Hrsinová Křesinová: Hormonální látky kolem nás: hrozba 21. století. 20 s. 
Vydáno pro MBÚ 
David Černý: Práva zvířat: filozoficko-právní perspektiva. 52 s. Vydáno pro ÚSP 
Pavel Jurajda, Zdeněk Adámek: Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR. 20 s. Vydáno pro ÚBO 
David Černý, Adam Doležal: Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti. 36 s. Vydáno pro 
ÚSP 
Jaroslav Spížek: Boj s rezistencí na antibiotika. 32 s. Vydáno pro MBÚ 
Karel Piorecký: Ostrovy spolehlivého poznání. 118 s. Vydáno pro ÚČL 
Olga Bičáková a kol.: Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování. 58 s. Vydáno 
pro ÚSMH 
Tomáš Navrátil: Lesní potok. 52 s. Vydáno pro GLÚ 
 
Dotisky Strategie AV21: 
Miloslav Šimek: Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze zemědělství – nutné zlo? 20 
s., vydáno pro BC 
David Černý: Eutanazie – ano či ne?, 44 s., vydáno pro ÚSP 
Miloslav Šimek: Živá půda. 20 s., vydáno pro BC 
Tomáš Navrátil: Rtuť v životním prostředí. 20 s., vydáno pro GLÚ 
Tomáš Cajthaml: Hormonální látky kolem nás. 20 s., vydáno pro MBÚ 
Pavel Jurajda: Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR. 20 s., vydáno pro ÚBO 
David Černý: Práva zvířat: filozoficko-právní perspektiva. 52 s., vydáno pro ÚSP 
David Černý: Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti. 36 s., vydáno pro ÚSP 
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Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 PRAHA 1, Česká republika

Rozvaha
IČO Sestaveno k  31.12.2016 Zpracováno v souladu s

vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

60457856 (v tis. Kč, s přesností na celá čísla)

Položka
Číslo 
řádku

Stav

Název k 01.01.2016

A.Dlouhodobý majetek celkem 001 1 337 931

 I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 81 568

   2.Software 004 73 702

   3.Ocenitelná práva 005 6 980

   4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 626

   5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 260

   6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008 0

 II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 1 726 377

   1.Pozemky 011 316 734

   2.Umělecká díla, předměty a sbírky 012 8 795

   3.Stavby 013 1 146 861

   4.Hmotné  movité věci a jejich soubory 014 204 270

   7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 29 417

   8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 175

   9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 20 126

 III.Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 5 600

   6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 5 600

 IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 028 -475 615

   2.Oprávky k softwaru 030 -65 401

   3.Oprávky k ocenitelným právům 031 -2 079

   4.Oprávky k DDNM 032 -626

   5.Oprávky k ostatnímu DNM 033 -260

   6.Oprávky ke stavbám 034 -231 904

   7.Oprávky k sam. movitým věcem a souborům hm. mov. věcí 035 -145 753

   10.Oprávky k DDHM 038 -29 417

   11.Oprávky k ostatnímu DHM 039 -175

B.Krátkodobý majetek celkem 040 155 742

 I.Zásoby celkem 041 42 493

   1.Materiál na skladě 042 1 681

   3.Nedokončená výroba 044 4 200

   5.Výrobky 046 26 735

   7.Zboží na skladě a v prodejnách 048 9 876

 II.Pohledávky celkem 051 35 211

   1.Odběratelé 052 11 836

   4.Poskytnuté provozní zálohy 055 8 533

   5.Ostatní pohledávky 056 41

   6.Pohledávky za zaměstnanci 057 35

   8.Daň z příjmů 059 4 190

   10.Daň z přidané hodnoty 061 -531

   11.Ostatní daně a poplatky 062 50

   12.Nároky na dotace a ost. zúčtování SR 063 275

   17.Jiné pohledávky 068 6 270

   18.Dohadné účty aktivní 069 4 714

   19.Opravná položka k pohledávkám 070 -201

 III.Krátkodobý finanční majetek  celkem 071 75 557

   1.Peněžní prostředky v pokladně 072 1 003

   2.Ceniny 073 24

   3.Peněžní prostředky na účtech 074 74 530

   7.Peníze na cestě 078 0

 IV.Jiná aktiva celkem 079 2 481

   1.Náklady příštích období 080 2 481

AKTIVA CELKEM 082 1 493 673
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1. Právní subjektivita 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen „SSČ“) jako samostatný právní subjekt 
neziskového charakteru je pokračovatelem Střediska služeb AV ČR, které bylo zřízeno usnesením 
20. zasedání Výboru pro řízení pracovišť ČSAV ze dne 29.03.1991, a to s účinností od 01.05.1991. 
Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen „zákon o v. v. i.“) 
se SSČ s účinností od 01.01.2007 stalo veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Akademií věd ČR. 
 

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

Hlavní činnost 
Předmětem hlavní činnosti je zajišťování infrastruktury výzkumu pro Akademii věd České republiky 
a její pracoviště, zejména popularizace a propagace vědy, vydávání a distribuce vědeckých a 
vědecko-populárních publikací pod zn. Academia  a další vydavatelská činnost, polygrafická výroba, 
výroba a poskytování audiovizuálních děl, zajišťování mezinárodní spolupráce, pořádání vědeckých 
konferencí, odborných kurzů a školení, provozování kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání 
veletrhů zaměřených na podporu vědy a vzdělávání, pořádání kulturních produkcí, výstav a 
obdobných akcí, právní podpora, metodická činnost v oblasti průmyslově právní ochrany, služby 
v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy, správa a základní údržba nemovitostí,  
provozování ubytovacích a stravovacích zařízení, investorsko-inženýrské a provozní činnosti, péče 
o děti v dětských skupinách a jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, správa sítí a databank, správa 
a rozvoj ekonomického informačního systému, poskytování software, poradenství v oblasti 
informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a tvorba a správa 
webových portálů. Svou činností SSČ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití 
výsledků vědeckého výzkumu v praxi.  
 

Další a jiná činnost 
Předmětem jiné činnosti SSČ je provozování knihkupectví, internetových knihkupectví, antikvariátů 
a literárních kaváren, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve svých zařízeních, nákup a 
prodej zboží, reklamní činnost a marketing, výroba a poskytování audiovizuálních děl, poskytování 
kulturně-vzdělávacích služeb, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 
a obdobných akcí a zprostředkování obchodu a služeb pro subjekty mimo Akademii věd České 
republiky a její pracoviště. V rámci jiné činnosti SSČ dále zajišťuje správu a údržbu nemovitostí a 
správu bytů, bytových domů a ubytoven. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská 
oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí 
přesáhnout 40 % pracovní kapacity SSČ.  
 
SSČ neprovozuje žádnou další činnost dle zákona o v. v. i.  
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3. Statutární a řídící orgány  

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

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

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

  
 
 
k 31.12.2016 
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5. Účetnictví 
 
Účetnictví SSČ je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a Českými účetními 
standardy, v platném znění. 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především: 

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

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

 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých, případně v tis. Kč. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka se sestavuje k 31.12.2016. 
 
Účetnictví jako celek je zpracováno v systému iFIS, část prvotních dokladů a jejich zaúčtování je 
zpracováváno v systému MS Navision (Divize Academia nakladatelství). Systém iFIS je 
aktualizován denní datovou dávkou ze systému MS Navision. 
 
Účetní záznamy jsou uchovávány ve fyzické i elektronické formě dle Spisového a skartačního řádu 
SSČ. 
 
Způsob úschovy účetních záznamů se řídí Spisovým a skartačním řádem SSČ. Elektronické úložiště 
účetních záznamů je na centrálním serveru a je pravidelně každý den zálohováno na fyzická média. 
Fyzické účetní záznamy jsou uchovávány v archivech SSČ na jednotlivých pracovištích, účetní 
výkazy, hlavní knihy a ceníky jsou uchovávány v sídle organizace.  
 
Ochrana elektronických záznamů je prováděna formou zabezpečeného přístupu na server. 
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Způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku 
 
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je vyšší než 40 tis. Kč u hmotného a 60 tis. Kč u nehmotného majetku v jednotlivém případě. 
 
Nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou zvýšenou o náklady související s jeho 
pořízením. 
Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou na základě znaleckého 
posudku. 
 
SSČ nepřeceňuje svůj 28% obchodní podíl ve firmě BBM ekvivalencí, neboť není obchodní 
společností a nevztahuje se na něj tedy § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

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 2016 nebyly tvořeny rezervy na opravy hmotného majetku ani opravné položky.  
 

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

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

g) SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31.12.2016.   
h) Kurzové zisky a ztráty z přepočtu účtových skupin 21, 22 a 26 se účtují podle povahy buď do 

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

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

 

Výsledek hospodaření 
 
Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 
 
Rada SSČ dne 25.05.2016 schválila rozdělení zisku za rok 2015 takto:  
 
Rezervní fond     8 844 531,63 Kč 
Sociální fond                 500 000,00 Kč 
Fond reprodukce majetku    7 546 100,87 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření za rok 2016 
 
SSČ vytvořilo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 15 787 639 Kč. 
 
- za hlavní činnost    -12 683 869 Kč 
- za hospodářskou činnost    28 471 508 Kč 
 
Použití zisku bude schvalovat Rada pracoviště. 
 
 
 
Po rozvahovém dni nebyly zaznamenány žádné významné skutečnosti ovlivňující hospodaření SSČ 
v roce 2016. 
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6. Personální vztahy 
 
 
V roce 2016 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 296, z toho byly prostřednictvím 
institucionálních prostředků pokryty náklady na 172,7 zaměstnance. 
 
Celkové hrubé mzdové náklady dosáhly 188 477 tis. Kč včetně nákladů dnů nemocenského pojištění 
(DNP), které činí 270 tis. Kč, při průměrné mzdě 34 338 Kč. 
 

 

Stavy zaměstnanců - Průměrný přepočtený počet v roce 2016 
    
        

Organizační jednotka 
TH 

PRACOVNÍK 
PROVOZNÍ 

PRACOVNÍK 
Celkem 

47100000 - SSČ AV ČR, v.v.i. 182,3  113,7  296,0  
47101000 – Řízení vrcholové 8,0 - 8,0
47102000 – PSÚ celkem 31,8                             -  31,8  

47103000 - Divize informačních technologií 31,7  0,9 32,6
47104000 - Divize správy majetku a služeb 28,8  12,2 41,0
47105000 - Divize konf. a  hot. zařízení (DKHZ) 19,7 61,8 81,5
47106000 - Divize Academia nakladatelství (DAN) 27,2 38,8 66,0
47107000 - Divize vnějších vztahů (DVV) 35,1 - 35,1

 
 
 
  

Přehled osobních nákladů za rok 2016 
    

v tis. Kč 
hlavní 

činnost 
jiná činnost CELKEM 

A.III. 9   Mzdové náklady 108 671  29 025  137 696  
A.III.10. Zákonné sociální pojištění 34 822       9 768  44 590  
A.III.11. Ostatní sociální pojištění                -                 -                  -  
A.III.12. Zákonné sociální náklady         5 617          574         6 191  
A.III.13. Ostatní sociální náklady         -            -  - 

CELKEM 149 110  39 367  

 
  

188 477 
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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.  
 
Není známa účast členů řídících a kontrolních orgánů v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela 
za vykazované účetní období obchodní smlouvy. Účetní jednotka neposkytuje zálohy, závdavky ani 
úvěry členům řídících a kontrolních orgánů. 

Odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům  
 
V roce 2016 byly vyplaceny odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům v celkové výši 156 tis. 
Kč. 
 

8. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
 
Při zajištění daňového základu je postupováno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o dani 
z příjmu v platném znění a dle § 20 tohoto zákona jsou uplatňovány položky snižující základ daně. 
 
 

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

Dlouhodobý majetek 
 

Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31.12.2016 

 

 Pořizovací 
ceny v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 87 463
Software 77 370
Ocenitelná práva            8 326  
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             626  
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                260  
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 881
  
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 771 978
Pozemky 316 899  
Umělecká díla, předměty, sbírky 8 812
Stavby       1 161 154  
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 213 021  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 274  
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 175  
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 43 643  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0  
  

Dlouhodobý finanční majetek celkem 5 600  
  

Dlouhodobý majetek celkem vč. oprávek 1 350 583  
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Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dosáhl výše 43 643 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné 
stavby, kde jsou největší položkou: 
- Výstavba ubytovny v Krči ve výši 41 820  
- Rekonstrukce suterénu Lanna          700  
- Rekonstrukce jednacího sálu Lanna 400  
- Terasa depandence Třešť       239  
- Zateplení Lysolaje        178  
- Rekonstrukce suterénu Národní       128  
- Zateplení Mazanka bytové domy      104  
 

Dlouhodobý finanční majetek 
Dlouhodobý finanční majetek ve výši 5 600 tis. Kč je tvořen od roku 2009 podílem ve firmě BBM, 
spol. s r. o., IČO: 40755592, se sídlem  Kocínova 138/5, Písek, ve výši 28% vlastního kapitálu. 
Základní kapitál je ve výši 3 200 tis. Kč, fondy ze zisku tvoří 47 tis. Kč, nerozdělený výsledek 
minulých let 7 710 tis. Kč a zisk za rok 2016 ve výši 935 tis. Kč. 

Zásoby 
Zásoby celkem 49 488 tis. Kč se skládají: 
- ze zásob vlastních výrobků ve výši 32 604 tis. Kč, které jsou tvořeny výhradně knižními tituly 

vydanými DAN. Nedokončená výroba ve výši 5 405 tis. Kč. 
- ze zboží na skladě ve výši 9 882 tis. Kč jedná se o sklady prodejen DAN.  
- z materiálu na skladě ve výši 1 597 tis. Kč, zde jsou především sklady potravin v ubytovacích 

zařízeních.  

 

Pohledávky 
Celkové pohledávky k 31.12.2016 činily 32 991 tis. Kč.  
 
Struktura pohledávek v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Provozní zálohy     5 507  
Odběratelé      9 057 
Prodej knih v DAN      4 056 
Dohadné položky     2 303 
Zálohy na daň z příjmů    5 729 
Služby bytový fond     6 446 
 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti, na které jsou vytvořeny zákonné opravné položky, činí celkem 262 
tis. Kč.   
Kladná hodnota ve výši 275 tis. Kč na řádku II.12 Rozvahy „Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
se státním rozpočtem“ je tvořena pohledávkou vystavenou na Akademii věd ČR za neuhrazený 
nájem a služby MUDr. Dančevové v objektu AV ČR Hybernská.    
V roce 2016 byla nedaňově odepsána pohledávka ve výši 613 000 Kč z roku 2004. 
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Závazky 
 
Celkové krátkodobé závazky k 31.12.2016 činily 63 007 tis. Kč. 
 
 
Struktura závazků v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Divize nakladatelství Academia     4 056 
Dodavatelé provozní     15 968 
Přijaté zálohy     12 433 
Dohadné položky    14 704 
Zaměstnanci mzdy splatné v 1/17      8 472 
Sociální a zdravotní poj. Mzdy  1/17     4 895 
Zálohová daň       1 539 
 
Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění činily 4 899 tis. Kč, přičemž se jedná o běžné 
závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2016 splatné k 06.01.2017: 
- závazky ze sociálního pojištění           3 416 tis. Kč, 
- závazky ze zdravotního pojištění          1 483 tis. Kč.  
 
Dohadné položky v částce 14 704 tis. Kč jsou tvořeny hlavně elektrickou energií a plynem ze 
všech budov v celé ČR, které má SSČ ve svém vlastnictví. Jedná se především o budovy Národní, 
Wiehlův dům, Hotel Mazanka, Vila Lanna a Marna v Praze, Zámek Třešť a Liblice, rekreační budovy 
Mísečky a Sloup v Čechách a 5 knihkupectví Academia. 
 
Účetní jednotka nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu k 31.12.2016 ani 
žádné závazky vůči Správě sociálního zabezpečení a ani zdravotním pojišťovnám.  

Zálohy 
SSČ neeviduje žádné dlouhodobé zálohy v roce 2016.  
 
Fondy 
 
Sociální fond (SF)     v tis. Kč 
Počáteční stav SF k 01.01.2016    2 605 
Změna SF v průběhu roku 2016       95 
Konečný stav SF k 31.12.2016  2 700 
 
SSČ čerpalo sociální fond zejména na příspěvek na stravování, dárkové poukázky, příspěvky na 
penzijní připojištění a na setkání zaměstnanců. Do sociálního fondu byla rozhodnutím Rady 
pracoviště doplněna část zisku roku 2015 ve výši 500 tis. Kč. 
 
 
Rezervní fond 
Rada SSČ na svém zasedání dne 25.05.2016 schválila rozdělení zisku roku 2015 a přidělila do 
rezervního fondu částku 8 844 531,63 Kč. V roce 2016 nebylo z fondu čerpáno. Celkový zůstatek 
ve fondu činí 13 745 980,06 Kč. 
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Fond účelově určených prostředků 
 
Fond účelově určených prostředků byl v roce 2016 tvořen v celkové částce 3 125 000 Kč, převodem 
neinvestičních dotačních prostředků v celkové výši 2 900 000 Kč na popularizaci a medializaci vědy, 
darem 10 000 Kč na reklamu na lednové představení v Národním divadle a darem na knižní tituly 
v částce 215 tis. Kč.  
 
Fond účelově určených prostředků byl během roku 2016 čerpán v celkové výši 4 822 700 Kč: 
 
- Čerpání inst. prostředků na podporu VO    4 632 700 Kč 
- Akce novoroční představení AV ČR               10 195 Kč 
- Vydání knižních titulů          180 000 Kč 
 
 
Fond reprodukce majetku 
V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle 
§ 25 odst. 2 písm. a) a b) čerpalo SSČ fond reprodukce majetku v roce 2016 v celkové hodnotě 
10193 tis. Kč. Do fondu byla rozhodnutím Rady pracoviště doplněna část zisku roku 2015 ve výši 
7 546 100,87 Kč. 
 
Provozní dotace 

     v tis. Kč 

Provozní dotace (AV ČR) 213 767

  podpora výzkumných organizací podle zhodnocení dosažených výsledků 71 006

  dotace na činnost AV ČR 140 328

Dohadná položka na nevydané publikace Academia 2 433

Ostatní provozní dotace níže uvedené (poskytovatelem není AV ČR) 6 020

 Wiehlův dům, oprava střechy 464

 OPPA Mazánek 99

 Restaurátorské práce Liblice                  108

 Network Call 120

                 Projekt Euraxess T.O.P. II. -84

  Projekt Euraxess T.O.P. III. 5 313

Provozní dotace celkem (položka B.VII.29 Výkazu zisku a ztrát) 220 220

        

Investiční dotace celkem 47 726

 
V roce 2016 byl použit účet 388 - dohadné položky aktivní pro časové rozlišení dotace udělované 
Ediční radou AV ČR a vyúčtování služeb energií. Časové rozlišení výnosů bylo provedeno s cílem 
dodržení § 3 zákona č. 563/1991 Sb. tak, aby související náklady a výnosy byly účtovány ve stejném 
období. 
V projektu Euraxess T.O.P. II byly identifikovány poskytovatelem prostředků neuznatelné náklady 
uplatněné v monitorovací zprávě, a proto byla krácená dotace o částku 84 tis. Kč. 
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10. Nájmy 
 
SSČ pronajímalo v roce 2016 nebytové prostory v celkové výměře 15 360 m2. 
 

11. Podrozvahové účty 
 
Na podrozvahových účtech eviduje SSČ (údaje v Kč): 
 
 
989400  Operativní evidence softwaru   3 779 932,64 
989410   Operativní evidence sociální fond        45 121,50 
989421      Operativní evidence – Praha  49 354 781,25 
989422      Operativní evidence – DAN       2 316 188,16 
989423      Operativní evidence – Liblice    9 151 678,02 
989424      Operativní evidence – Třešť    5 289 917,37 
 
Zůstatky byly ověřeny fyzickou inventarizací. 
 

12. Audit 
 

Odměna přijatá auditorem za rok 2015 za povinný audit roční účetní závěrky činila 127 050 Kč vč. 
DPH. 
 










