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I. Základní informace 
 

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

117 20 Praha 1 
 

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

II. Řídicí, kontrolní výkonné orgány 

Dozorčí rada 
 
Dozorčí rada SSČ má sedm členů. V průběhu roku 2017 se složení Dozorčí rady (dále jen 
„DR“) měnilo, neboť RNDr. Janu Hrušákovi, CSc., předsedovi DR, RNDr. Jiřímu Rákosníkovi, 
CSc., členovi DR, prof. Ing. Pavlu Vlasákovi, DrSc., členovi DR, doc. PhDr. Radomíru Vlčkovi, 
CSc., členovi DR, skončilo funkční období dne 30. 4. 2017 a Ing. Petrovi Bobákovi, CSc., 
místopředsedovi DR, skončilo funkční období 15. 5.2017. 
 
Zřizovatel v souladu s ust. § 15 písm. i) zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval postupně nové členy DR a od 1. 5. 2017, 
resp. 6. 9. 2017, kdy byl jmenován poslední člen DR, pracuje DR v tomto složení: 
 
předsedkyně:  Ing. Petra Broskevičová (SOÚ) 
místopředseda: JUDr. Jiří Malý (SSČ)   od 1. 6. 2017 
členové:   Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)  
   Ing. Zdeňka Grufíková (SSČ) od 1. 5. 2017 do 5. 9. 2017 
   Ing. Marta Arazimová  (ÚFA)  od 6. 9. 2017 
   prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA) 
   prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA) 
   prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.(ÚČL) 
 
tajemnice:  JUDr. Marie Lutovská (SSČ) 
 
Informace o činnosti: 
 
Řádné zasedání DR se v roce 2017 konalo celkem šestkrát, a to 14. 2. 2017, 26. 4. 2017, 6. 6. 
2017, 8. 9. 2017, 25. 10. 2017 a 4. 12. 2017. DR šestkrát rozhodovala formou hlasování per 
rollam. Řádných zasedání DR se pravidelně účastnili JUDr. Jiří Malý do 31. 5. 2017 a od 1. 6. 
2017 Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitelé SSČ, a Ing. Pavel Formáček, ředitel Divize správy 
majetku a služeb. 
 
DR vykonává dohled nad nakládáním s majetkem a hospodařením SSČ, vyjadřuje se 
k návrhům změn zřizovací listiny SSČ, k návrhu rozpočtu a výroční zprávy a k dalším věcem, 
které jí předloží ředitel SSČ nebo zřizovatel. Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, v platném znění, umožňuje členům DR nahlížet do účetních dokladů a dalších 
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dokumentů pracoviště, vyžadovat si vysvětlení a zjišťovat skutečný stav. Před vydáním 
rozhodnutí, popř. stanoviska, se členové DR aktivně účastnili projednávaní 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, především k realizaci hlavní činnosti.  
 
 Ohledně dohledu nad nakládáním s majetkem vydává DR předchozí souhlas k právním 
jednáním, a to v souladu s ust. § 19 odst. 1 písm. b) bod 1.–7. zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, v platném znění, kterými veřejná výzkumná instituce zejména 
nabývala nebo zcizovala majetek, zřizovala věcná práva, sjednávala nebo měnila nájemní 
smlouvy.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           
I. Dozorčí rada udělila v roce 2017 předchozí souhlas k těmto jednáním: 

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

 K uzavření nebo změně 201 smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve vlastnictví. 

 K uzavření smlouvy o nájmu skladových prostor mezi SSČ, jako pronajímatelem,  
a ÚMG jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou prostory o podlahové ploše  
140 m2 v plechovém skladu, který je umístěn na pozemku č. p. 3033/3 k. ú. Krč, to vše ve 
vlastnictví SSČ, na adrese Vídeňská 1083, Praha 4. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou, a to od 1. 4. 2017, s výpovědní lhůtou dva měsíce.  

 K uzavření nájemní smlouvy o užívání plochy potřebné pro umístění technologického 
zařízení (pokrývač mobilního signálu) mezi SSČ, jako pronajímatelem, a Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s., IČO 04084063, jako nájemcem. Předmětem užívání 
je plocha o výměře 10 m2 v suterénu budovy a 3 m2 na plášti a na střeše budovy č. p. 
1009, která je součástí pozemku p. č. 276, k. ú. Staré Město, na adrese Národní 1009/3, 
Praha 1, ve vlastnictví SSČ. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 
3. 2022 s možností jejího prodloužení. 

 K uzavření nájemní smlouvy o užívání prostoru sloužícího podnikání mezi SSČ jako 
pronajímatelem a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČO 04084063, jako 
nájemcem. Předmětem nájmu jsou plochy potřebné pro umístění technologického 
zařízení (technologie pro zajištění sítí a elektronických komunikací) v bytovém domě č. p. 
254, který je součástí pozemku p. č. 4062/4, k. ú. Libeň, ve vlastnictví SSČ, na adrese 
Batličkova 254/3, Praha 8. Jedná se o část střechy budovy o výměře 20 m2 a část 
nástavby na střeše o výměře 6 m2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 6. 
2017 do 31. 5. 2022 s možností jejího prodloužení. 

 K uzavření Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání (literární kavárna)  
v Kulturně-literárním centru Academia Ostrava s paní V. Novotny, místo podnikání 
Stojanovo náměstí 932/6, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČO 44199988. 

 K uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 747 k. ú. Bohnice, obec Praha,  
o výměře 220 m2 za účelem rekreačně-užitkové zahrádky mezi SSČ, jako vlastníkem, 
a nájemcem K. Kubínovou, od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní 
lhůtou. 

 K uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 747 k. ú. Bohnice, obec Praha,  
o výměře 150 m2 za účelem rekreačně-užitkové zahrádky mezi SSČ, jako vlastníkem, 
a nájemcem Evou Ďulíkovou, od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní 
lhůtou.  

 Ke změně nájemní smlouvy uzavřené SSČ dne 31. 12. 2003 o užívání nebytových prostor 
ve Wiehlově domě, Vodičkova 40, Praha 1 s nájemcem K. Vodičkovou, advokátkou, IČO: 
64584038. Dle Dodatku č. 8 ke smlouvě se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2019.  
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 K uzavření nájemní smlouvy o užívání části pozemku p. č. 747 o výměře 225 m2 v k. ú. 
Bohnice, obec Praha, za účelem rekreačně-užitkové zahrádky s M. Halířovou, od 1. 6. 
2017 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pozemek je ve vlastnictví SSČ. 

 K uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o užívání nebytových prostor v budově bez č. 
p. na stavební parcele č. 513/100 v k. ú. Lysolaje, obec Praha, mezi pronajímatelem 
ÚCHP a nájemcem SSČ. Dodatkem se mění užívaná plocha a odpovídajícím způsobem 
se snižuje nájemné. 

 K uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, kanceláře č. 216.2, o podlahové ploše 
13 m2, ve 3. NP v budově na adrese Národní 1009/3, Praha 1, mezi SSČ jako 
pronajímatelem a Kanadskou obchodní komorou v České republice, IČO 25136933, jako 
nájemcem, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce.  

 K uzavření smlouvy č. 013-N/17 o užívání částí parovodních kanálů v Praze 6 mezi Veolia 
Energie Praha, a.s., IČO 03669564, jako pronajímatelem a SSČ jako nájemcem pro 
uložení optického kabelu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na  10 let s možností 
výpovědi.  

 K uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících pro podnikání v ubytovně U2 na adrese 
Vídeňská 1083, Praha 4 mezi SSČ jako vlastníkem a Mateřskou školou Akademie věd 
ČR s.r.o., IČO 248 07 451, jako nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 9. 
2017 do 30. 6. 2018 s možností výpovědí podle podmínek dohodnutých ve smlouvě.  

 K uzavření smlouvy o pronájmu tělocvičny / sportoviště mezi SSČ a Sportovním klubem 
Start Praha z.s. pro potřeby Akademického předškolního centra Lvíček. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou od 4. 10. 2017 do 25. 4. 2018.  

 Ke změně Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání (literární kavárna) na 
adrese nám. Svobody 79/13, Brno, uzavřenou mezi SSČ a BOOK CAFÉ, s.r.o., IČO 
02291169, dne 27. 10. 2015 formou uzavření Dodatku č. 1. 

 K uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o umístění zařízení mezi SSČ, jako uživatelem, 
a ÚFCH JH, jako poskytovatelem, o užívání části nemovitosti, a to budovy č. p. 2155, 
která je součástí pozemku p. č. 4064/7 na adrese Dolejškova 2155/3, Praha 8. Předmětem 
smlouvy je umístění a provozování zařízení – mikrovlnných bezdrátových spojů, antén  
a datových rozvaděčů. Dodatkem č. 6 se prodlužuje trvání smlouvy do 31. 10. 2027, 
ostatní ustanovení se nemění. 

 K uzavření smlouvy č. 013-N/17 o užívání částí parovodních kanálů mezi Veolia Energie 
Praha, a.s., jako poskytovatelem, a SSČ jako uživatelem. Nájemné bude hrazeno 
pololetně. Smlouva se sjednává na dobu 10 let s účinností od 1. 11. 2017 nebo dnem 
zveřejnění v registru smluv.  

 K uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných ve 4. NP (č. 4.02 – 4.07 

a 4.09 – 4.17) na adrese Národní 1009/3, Praha 1, o celkové podlahové ploše 248,52 m
2
 

s nájemcem DRILL B. S., spol. s r. o., IČO 27384462, se sídlem Národní 1011/7, 110 00 
Praha 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce.  

 K uzavření smlouvy o advokátní úschově a uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku ve 
vlastnictví SSČ p. č. 742 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 507 m2, jehož 
součástí je stavba bez č. p. / č. e. (stavba technického vybavení) zapsaného na LV  
č. 2077 v k. ú. Bohnice, obec Praha, mezi SSČ, jako prodávajícím, a V. Sýkorovou jako 
kupující. 

 K uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků ve vlastnictví SSČ kupujícímu L. Křížkovi. 
Předmětem prodeje jsou nemovitosti: p. č. 206 o výměře 201 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je ubytovací zařízení č. p. 28/17 ul. V Sedlci, pozemek p. č. 203 
o výměře 49 m2, ostatní plocha, pozemek p. č. 204 o výměře 2870 m2, ostatní plocha, 
využití zeleň, pozemek p. č. 205 o výměře 81 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
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součástí je budova bez č. p. / č. e., to vše zapsané na LV č. 80, pro k. ú. Sedlec, obec 
Praha. 

 K uzavření Dohody o zrušení věcného břemene užívání vymezené části budovy č. p. 1000 
umístěné na pozemku p. č. 513 v k. ú. Nové Město, obec Praha, na adrese Hybernská 
1000/8, Praha 1 mezi AV ČR a SSČ a jeho výmazu z katastru nemovitostí. 

 K uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na cizích pozemcích mezi SSČ, jako 
vlastníkem pozemků p. č. 1333/67 a p. č. 4064/13 zapsaných na LV č. 13 v k. ú. Libeň, 
obec Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha, a ÚT jako stavebníkem plánované stavby uměleckého díla – pomníku Václava 
Dolejška o rozloze 30,25 m2. Právo stavby se zřizuje na dobu 50 let od vzniku práva 
stavby, a to bezúplatně. 

 K udělení předchozího souhlasu k nabytí účasti SSČ ve spolku Transfera.cz, tj. k podání 
přihlášky a vstupu do spolku Transfera.cz jako přidružený člen spolku. 

 
II. Další činnost DR byla zaměřena na dohled nad hospodařením SSČ AV ČR: 

 DR souhlasila s navrženým postupem pro výběr auditorské firmy pro provedení finančního 
auditu za rok 2017, tj. postupem podle Příkazu ředitele č. 6/2016; výzva k podání nabídky 
byla zaslána více dodavatelům se zkušeností s prováděním auditu ve veřejných 
výzkumných institucích a podle výsledků výběrového řízení a ust. § 17 zák. č. 93/2009 
Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), určila auditora pro 
realizaci povinného auditu účetní závěrky SSČ za rok 2017, a to auditorskou firmu 
DILIGENS, s. r. o., IČO 63674963, a souhlasila s uzavřením smlouvy o provedení 
finančního auditu za rok 2017. 

 Projednala a schválila Zprávu o činnosti DR za rok 2016, projednala Výroční zprávu SSČ 
za rok 2016.  

 Projednala a schválila žádosti o dotace na investiční akce 2018. 

 Projednala rozpočet SSČ na rok 2017 bez připomínek. 

 Provedla hodnocení manažerských schopností ředitele SSČ za rok 2016. 

 DR projednala a souhlasí s předloženým návrhem na stanovení nájemného v bytech ve 
vlastnictví a správě SSČ pro rok 2018 a roky následující. 

 DR schválila záměr SSČ prodat obytný dům č. p. 135, který je součástí pozemku p. č. 
101, o výměře 110 m2, zapsaného na LV 133 pro k. ú. Staré Město, obec Praha, na adrese 
Linhartská ul. 135/4, Praha 1 prostřednictvím realitní kanceláře (dále jen „RK“). Po 
konzultaci s RK zahájit nabídku na ceně, která by neměla být nižší než 32 mil. Kč s tím, 
že v domě jsou obsazeny tři bytové jednotky se smlouvou na dobu neurčitou. 

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

  
Z jednání DR jsou pořizovány zápisy a o projednání a rozhodnutí věcí formou hlasování per 
rollam jsou sepisovány záznamy.  
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Rada pracoviště:  
 
Složení Rady SSČ k 1. 1. 2017 
 
předseda:  Bc. Jiří Padevět (SSČ) 
místopředsedkyně:  Mgr. Václava Šťastná (SSČ) 
členové:  Ing. Zuzana Berková, MBA (SSČ) 
   Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
   Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
   Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
   prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
   Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
   Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
 
tajemnice:   JUDr. Jitka Malá (SSČ) 
 
Informace o činnosti 
 
V průběhu roku 2017 se Rada SSČ sešla na čtyřech řádných zasedáních. Hlasování formou 
per rollam se v roce 2017 uskutečnilo dne 3. 1. 2017, a to ve věci volby předsedy volební 
komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele SSČ. Předsedou volební komise se 
stal Bc. Jiří Padevět. 
 
Na 41. zasedání, dne 15. 2. 2017, Rada SSČ: 
 
 ověřila usnesení o hlasování per rollam ze dne 3. 1. 2017, 
 projednala a schválila návrh rozpočtu pro rok 2017 a návrh usnesení o převodu 

prostředků do Fondu účelově určených prostředků, 
 projednala a přijala návrh usnesení, kterým navrhla předsedovi AV ČR kandidáta na 

funkci ředitele SSČ, a to Ing. Tomáše Wencla, MBA,  
 projednala a přijala návrh úpravy znění Volebního řádu. 
 
Na 42. zasedání, dne 22. 5. 2017, Rada SSČ: 
 
 projednala a schválila Návrh střednědobého výhledu financování SSČ pro roky 2018–2022, 

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření SSČ za rok 2016, Usnesení o rozdělení zisku SSČ 
za rok 2016 a změnu Organizačního řádu, 

 vyjádřila poděkování JUDr. Jiřímu Malému za dosavadní spolupráci a ocenila jeho 
dlouholetý přínos pro SSČ. 

 
Na 43. zasedání, dne 25. 9. 2017, Rada SSČ: 
 
 projednala a schválila nové znění Organizačního řádu a Mzdového řádu SSČ, 
 projednala a schválila návrh změn Pracovního řádu SSČ, 
 přijala informaci o volbě JUDr. Jiřího Malého členem Akademického sněmu AV ČR. 
 
Na 44. zasedání, dne 7. 12. 2017, Rada SSČ:  
 
 projednala a schválila nové znění Organizačního řádu SSČ, návrh změny Jednacího řádu 

Rady a Koncepci SSČ,  
 přijala informaci o řádné kontrole znění Volebního řádu Rady, který je v souladu  

se stávající platnou právní úpravou. 
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Ředitel 
 
V roce 2017 došlo ke změně na pozici ředitele organizace. JUDr. Jiří Malý ukončil své 
působení ve funkci ředitele uplynutím druhého funkčního období k 31. 5. 2017 a nově 
jmenovaný ředitel Ing. Tomáš Wencel, MBA, následně zahájil první rok svého funkčního 
období 1. 6. 2017.  

Ředitel SSČ 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 14 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.  

Nový ředitel SSČ Ing. Tomáš Wencel, MBA, zahájil projekt seznámení pracovišť AV ČR 
s nabídkou služeb SSČ a osobně navštívil osm ředitelů s prezentací činností SSČ. 

V návaznosti na program Strategie AV21 pokračoval úkol rozvoje služeb Centra transferu 
technologií. Ředitel ustavil pracovní skupinu k implementaci nové právní úpravy ochrany 
osobních údajů (tzv. GDPR), organizoval pravidelná setkání k ekonomickým rozborům 
provozu a údržby konferenčních center, řídil činnosti směřující k dokončení stavby, nastavení 
systému a zahájení provozu ubytovny U2 v Krči, pravidelně navštěvoval dislokovaná 
pracoviště v rámci zavedených kontrolních dní.  

V červnu se konalo pravidelné setkání všech zaměstnanců SSČ ve vile Lanna, kde ředitel 
vyhodnotil výsledky minulého a zdůraznil základní cíle organizace dalšího období, poděkoval 
svému předchůdci i všem zaměstnancům za odpovědnou a náročnou práci a ocenil vybrané 
zaměstnance za jejich přínos pro SSČ. 

V prosinci se uskutečnilo setkání managementu SSČ ve vile Lanna, kde ředitel shrnul 
dosažené výsledky v roce 2017 a seznámil přítomné vedoucí pracovníky s Koncepcí činnosti 
SSČ pro roky 2018 a 2019. V následné diskusi byly projednány zejména problematické body 
aktuálních témat veřejného registru smluv, veřejných zakázek a GDPR. 

Ředitel pracoviště v roce 2017 vydal pět příkazů ředitele, nový Organizační řád a změnu 
Mzdového i Pracovního řádu. 

Ředitel SSČ poskytl rozhovor časopisu Průmysl dnes, kde byl v čísle 5/2017 otištěn článek  
o infrastrukturních aktivitách SSČ.  
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III. Organizační struktura 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační struktura SSČ k 31. 12. 2017 

 

Změny v organizační struktuře SSČ AV ČR 

V průběhu roku 2017 se v oblasti organizace a řízení uskutečnily další změny směřující 
k dokončování procesů optimalizace, které byly zahájeny v předchozích letech. Tyto aktivity 
se projevovaly ve změnách napříč organizační strukturou SSČ v průběhu celého roku. 
 
Organizační změny k 01/2017: 
 
 v Divizi správy majetku a služeb (DSMS) došlo ke sloučení dvou odborů: Provozního 

odboru (PRO) a Odboru správy majetku (OSM), novým zastřešujícím útvarem se stal 
Provozní odbor (PRO), 

 v Divizi správy majetku a služeb (DSMS) vznikla dvě nová oddělení: Oddělení správy 
nemovitostí (OSN) a Oddělení vnitřní správy (OVS), 

 přímo pod ředitelem SSČ vznikl zcela nový úsek: Poradenský a správní úsek (PSÚ), který 
zastřešil samostatné odbory: Právní odbor (PO), Administrativně správní odbor (ASO)  
a Centrum transferu technologií (CeTTAV), 

 v Centru transferu technologií (CeTTAV) bylo zřízeno několik zcela nových pozic za 
účelem naplnění cílů projektu Academic TTO. 

 
 



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SSČ za rok 2017 
 

11 
 

Organizační změny k 06/2017: 
 
 po obměně na pozici ředitele došlo v SSČ ke změnám pracovní náplně těchto útvarů: 

Sekretariát ředitele (SŘ), Poradenský a správní úsek (PSÚ), Ekonomický úsek (EÚ)  
a Divize vnějších vztahů (DVV). 

Organizační změny k 11/2017: 
 
 došlo k novému vymezení poradních orgánů ředitele – zejména Porady vedení SSČ, 
 v návaznosti na přípravy aplikace nové směrnice v oblasti ochrany osobních údajů byla 

v Útvaru kontroly a řízení rizik (ÚKŘR) zřízena nová pozice pověřence GDPR, 
 v Ekonomickém úseku (EÚ) se  Finanční oddělení (FO) změnilo na Finanční odbor (FO), 
 v důsledku prodeje objektu Sedlec byl vyjmut útvar Penzion Sedlec z organizační struktury 

Divize konferenčních a hotelových zařízení (DKHZ), 
 v Divizi Nakladatelství Academia (DAN) byl zřízen nový útvar: Technická redakce (TR), 

která je přímo podřízena řediteli divize. 
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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 a navazující Koncepce činností pro roky 2017–2019. 
Konkrétní informace k dílčím aktivitám a výsledkům v hlavní činnosti jsou uvedeny 
u konkrétních útvarů v jednotlivých kapitolách této zprávy. Níže je uveden pouze stručný 
přehled hlavních směrů činností SSČ vycházejících z daného programu. 
 
ÚSEK ŘEDITELE (ÚŘ) – aktuálně Ekonomický úsek (EÚ), Poradenský a správní úsek (PSÚ), 
Personální úsek (PÚ) 

V uplynulém období se podařilo realizovat většinu doporučení z jednání s předsedou AV ČR, 
a to stabilizovat hospodaření vily Lanna pomocí účelově určené dotace k hospodářskému 
výsledku, přesunout některé položky rozpočtu z mandatorních výdajů AV ČR přímo do 
institucionální dotace SSČ, což zajistilo jistotu financování pro konferenční centra, oficiální 
časopisy AV ČR, nakladatelství Academia, časopis ŽIVA a další, stabilizovat tým odboru 
informačních systémů dofinancováním jejich osobních nákladů pravidelnou dotací ke konci 
roku či prodat penzion v Sedlci. 
 
Pro vnitřní řízení byl vytvořen systém pravidelného podrobného ekonomického měsíčního 
reportingu a zároveň online podpora některých ekonomických a rozhodovacích procesů 
pomocí systému Microsoft Sharepoint. K zajištění dostatečného cash-flow a úspoře dotačních 
prostředků využívá SSČ, v souladu se zřizovací listinou, ve volné kapacitě jinou činnost 
a poskytuje některé služby subjektům mimo pracoviště AV ČR.  
 
V rámci personálního řízení se zjednodušil proces hodnocení zaměstnanců a rozvinul se 
systém sledování benefitů na zaměstnance s cílem podporovat klíčové pracovníky 
v jednotlivých útvarech. 
 
SSČ pokračovalo, pro cca 45 pracovišť AV ČR, v realizaci aukcí energií na komoditní burze. 
Ve dvou předškolních zařízeních poskytovalo SSČ vzdělávání pro děti zaměstnanců pracovišť 
AV ČR. 
 
Činnost Centra transferu technologií (CeTTAV) byla úspěšně realizována v rámci Strategie 
AV21 (tedy mimo tento Program), pro niž se podařilo zajistit majoritní finanční zdroj z OP VVV 
MŠMT v rámci projektu Academic TTO. Aktivními partnery projektu je 16 vědeckých pracovišť 
AV ČR. CeTTAV prostřednictvím svých aktivit, financovaných z prostředků AV ČR, 
zabezpečovalo podporu KAV (v rámci Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační 
sférou nebo Rady pro využívání duševního vlastnictví), zpracovávalo odborná stanoviska pro 
členy AR a Majetkovou komisi. Zajišťovalo odborná školení pro pracovníky pracovišť AV ČR. 
 
DIVIZE ACADEMIA NAKLADATELSTVÍ (DAN) 

Pozornost DAN se soustředila na minimalizaci nákladů na provoz knihkupectví a nákladů na 
výrobu publikací. V případě knihkupectví SSČ soustavně vyjednávalo co nejvýhodnější 
obchodní podmínky, při přípravě a vydávání publikací  usilovalo o snižování nákladů, 
především při realizaci veřejné zakázky na tisk publikací, která umožnila významně snížit cenu 
tisku. Během prodeje publikací se dařilo zlepšovat  obchodní bilanci, samozřejmě pouze 
u komerčněji zaměřených titulů. Nakladatelství vydává stabilně kolem 100 titulů ročně. V roce 
2017 se podařilo umístit řadu titulů DAN na mezinárodní prodejní portály a rozšířit síť knihoven, 
které přes DAN řeší akvizici. Během roku 2017 bylo v provozu Moravské informační centrum 
AV ČR v Brně a připravovalo se Informační centrum AV ČR v Ostravě. 
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DIVIZE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (DIT) 

DIT provozuje tři systémy (iFIS, VERSO, EG) jakožto součásti EIS, které jejich dodavatelé 
každoročně aktualizují. Odbor informačních systémů (OIS) zajišťuje, aby případná dočasná 
nedostupnost měla na uživatele co nejmenší dosah. OIS zpracovává potřebné analýzy, testuje 
nové funkcionality v prostředí AV ČR před jejich nasazením do ostrého provozu, organizuje 
školení pro koncové uživatele a osobně podporuje implementaci změn na pracovištích (první 
zpracování mezd, první podání výkazů na MF ČR). V roce 2017  se uskutečnila aktualizace 
mzdového a personálního systému.  
 
Díky úzké spolupráci na rozvoji systému iFIS s jeho dodavatelem, společností BBM, spol.  
s r.o., jsou rozvojové náměty a požadavky pocházející z prostředí AV ČR zahrnuty do 
Centrálních rozvojových projektů (CRP) vysokých škol financovaných MŠMT.  
 
Při realizaci projektů, které řeší zajištění provozu a bezpečnosti páteřní sítě AV ČR a SSČ, 
jsou využívány zdroje z fondu rozvoje sdružení CESNET. 
 
DIVIZE KONFERENČNÍCH A HOTELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (DKHZ) 

DKHZ významným způsobem upřednostňuje rezervace termínů pro AV ČR před komerční 
klientelou. Kvalita služeb je podle množství pozitivních reakcí, nejen akademických hostů, 
standardně velmi vysoká. DKHZ získala několik ocenění v oblasti cestovního ruchu  
a hotelnictví. Významné navýšení výnosů o 13 % v roce 2017 přispělo k přiblížení vyrovnaného 
provozního hospodaření všech divizních zařízení a u dvou ke splnění tohoto cíle. Vyšší stupeň 
optimalizace a efektivnosti byl dosažen i uzavřením provozu (prodejem) penzionu Sedlec. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
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DIVIZE SPRÁVY MAJETKU A SLUŽEB (DSMS) 

DSMS průběžně sleduje vývoj trhu a pravidelně předkládá AV ČR návrh stanovení nájemného 
v bytech ve vlastnictví a správě SSČ. V roce 2017 byl prodán ztrátový penzion Sedlec 
a nepotřebný pozemek v areálu V Zámcích. Naopak byly koupeny strategické pozemky před 
areálem Zámeckého Hotelu Třešť (ZHT). Byl tím získán rozvojový pozemek s hlavní 
příjezdovou cestou a odstraněna chátrající výrobní hala před budovou ZHT. 
 
V uvedeném období byly využity programy státní podpory na revitalizaci bytových domů 
i dalšího nemovitého majetku, např. při zateplení bytových domů v oblasti Mazanka,  výměně 
oken a zateplení domu se startovacími byty v ulici Rozvojová a výměně oken včetně zateplení 
fasády v bytovém domě v ulici Patočkova, to vše za podpory SFŽP – zelená úsporám. 
 
DIVIZE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (DVV) 

DVV se v uplynulém období soustředila na upevnění postavení AV ČR jako významné, 
prestižní, důvěryhodné vědecké instituce nejen v ČR, ale i v zahraničí. Činila tak 
prostřednictvím vědecko-popularizačních projektů podporovaných z českých i evropských 
fondů, z operačních či komunitárních programů. DVV v současnosti zastává klíčovou roli 
v oblasti popularizace a medializace vědy nejen v rámci AV ČR, ale především ve vztahu 
k veřejnosti. V dotčeném období realizovala největší popularizační akce v České republice 
(Veletrh vědy a Týden vědy a techniky AV ČR). Současně byla po celou dobu tradičním 
organizátorem všech významných společenských aktivit a velkokapacitních mediálních 
projektů AV ČR. Vytyčeným cílům napomáhá také aktivitami, jimiž popularizuje významné 
výsledky a špičkové osobnosti české vědy. Od roku 2017 DVV vydává nová oficiální periodika, 
která v tištěné a elektronické podobě šíří poznatky o vědě a dění v AV ČR, slouží k interní 
potřebě i k propagaci AV ČR navenek a archivačním účelům. Od roku 2017 má na starosti 
kompletní správu sociálních médií AV ČR. Rovněž zajišťuje audiovizuální tvorbu pro potřeby 
AV ČR a zabezpečuje provoz konferenčních sálů v budově AV ČR. 
 
DVV po celou dobu aktivně využívala externí zdroje financování, a to především ve formě 
spolupráce se sponzory a partnery popularizačních aktivit v souladu s Koncepcí fundraisingu 
pro roky 2016–2018. V uplynulém období předložila DVV v národních i mezinárodních 
programech čtyři projektové záměry pro oblast mobility zahraničních vědeckých pracovníků a 
následně získala dotace pro činnost EURAXESS centra Česká republika. V prosinci 2017 byly 
podány dva projektové záměry na MŠMT pro oblast podpory nadaných studentů a vzdělávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerská spolupráce – Týden vědy a techniky 
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Administrativní, poradenská a provozní činnost 

Veřejné zakázky 

V roce 2017 začali veřejní zadavatelé naplno aplikovat v praxi Zákon o zadávání veřejných 
zakázek, který vstoupil v účinnost k 1. 10 2016. Z tohoto pohledu je třeba zmínit, že v průběhu 
roku 2017 bylo nutné sledovat vydávané metodické pokyny a stanoviska MMR či ÚOHS. 
V květnu a červenci pak byly provedeny drobné úpravy v samotném Zákoně. Z výše 
uvedeného vyplývá, že v roce 2017 se museli pracovníci zabývající se veřejnými zakázkami 
průběžně vzdělávat, aby nedocházelo k pochybení zadavatele z neznalosti Zákona 
a výkladové praxe.  
 
SSČ prostřednictvím Administrativně správního odboru (ASO) v průběhu roku informovalo 
jednotlivé zadavatelské útvary o novinkách v oblasti veřejných zakázek. Shrnutí 
nejdůležitějších novinek a příklady dobré praxe zadávání veřejných zakázek byly obsahem 
listopadového workshopu, který ASO již tradičně uspořádal. V rámci vnitřní metodiky byly, na 
základě zkušeností z praxe, aktualizovány metodické postupy, stanoviska a vzorové 
dokumenty. Pro zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců ASO v průběhu roku rozesílal 
elektronickou verzi časopisu Veřejné zakázky. 
 
ASO v roce 2017 pokračoval v administraci všech podlimitních a nadlimitních veřejných 
zakázek. Úspěšně pokračovala archivace zakázek, do archivu byla předána většina veřejných 
zakázek za rok 2016. Opětovně bylo pro zadání veřejné zakázky využito i elektronické tržiště. 
K všestranné spokojenosti pokračovala spolupráce s pracovišti AV ČR. Pro ÚTIA byly 
administrovány čtyři veřejné zakázky, pro ÚČL tři, pro BC ASO uspořádal odborný workshop. 
ASO taktéž pravidelně poskytoval odborné konzultace i dalším pracovištím AV ČR. 
 
V roce 2018 lze očekávat případné drobné změny ve vnitřních postupech, a to na základě 
aktualizovaných metodik MMR a výkladů ze strany ÚOHS. Nadále by měla pokračovat 
spolupráce s pracovišti AV ČR, konkrétně ÚTIA a ÚČL,  při administraci veřejných zakázek. 
Důležitým datem bude 18. říjen 2018, od kdy bude mít zadavatel povinnost plně využívat 
elektronické komunikace s dodavateli včetně elektronického přijímání nabídek. S ohledem na 
tuto skutečnost se tak dá předpokládat zavedení Národního elektronického nástroje. Na to se 
již ASO začal připravovat tím, že se zúčastnil odborného školení k tomuto programu na MMR. 

Registr smluv 

V roce 2017 vstoupily v platnost sankční podmínky Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). SSČ se v průběhu první poloviny roku snažilo nastavit a zdokonalit postupy 
a systém zveřejňování smluv v registru smluv Ministerstva vnitra. Byly k tomu uzpůsobeny 
vnitřní ekonomické systémy a moduly v iFIS a Navision, byla vytvořena vnitřní metodika 
k postupu zveřejňování smluv v SSČ a v rámci workshopů byli s touto složitou problematikou 
vzděláváni a seznamováni odpovědní zaměstnanci. V roce 2017 bylo v registru smluv 
Ministerstva vnitra uveřejněno cca 780 smluv.  

Nákup energií 

SSČ zajišťovalo pro pracoviště AV ČR centralizovaný nákup energií na Českomoravské 
komoditní burze v Kladně. V roce 2017 se nákupu zúčastnilo 30 pracovišť AV ČR přímo 
a dalších 15 prostřednictvím sdružených dodávek do areálů, dále Divadlo Minor a 13 veřejných 
vysokých škol, s celkovým objemem elektřiny a plynu v hodnotě 156 mil. Kč, což umožnilo 
opětovné dosažení velmi výhodných cen pro všechny účastníky aukcí. Podrobnější informace 
lze nalézt na webových stránkách http://energie.avcr.cz. 
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Předškolní zařízení 

Personální úsek (PÚ) zajišťuje péči a vzdělávání pro děti zaměstnanců pracovišť AV ČR, a to 
provozováním Akademického předškolního centra (APC), jehož součástí 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 
prostřednictvím MŠ Creative (MŠC), kde je pro děti rezervován počet míst odpovídající 
aktuální poptávce. 
 
Celkem v roce 2017 docházelo do třídy Mazánek 38 dětí, do třídy Lvíček 39 dětí a předškolní 
zařízení v Brně využilo 26 dětí. 
 
V Praze v roce 2017  stoupla poptávka po využití předškolního zařízení APC. Vzrůstající zájem 
byl zaznamenán především u třídy Mazánek, protože její kapacitu naplňují zejména děti 
stážistů. V roce 2017 docházelo do třídy Mazánek celkem devět dětí z jiných států, např. 
z Číny, Itálie, Ruska či Francie. Multikulturní prostředí klade zvýšené nároky na pedagogický 
personál, který se v roce 2018 proškolí v oblasti vzdělávání předškolních dětí z jiného 
kulturního prostředí; předpokládá se, že  vědci ze zahraničí budou mít o předškolní zařízení 
v Hotelu Mazanka zájem i v následujících letech. 
 
V roce 2017 byl v době letních prázdnin provoz ve Lvíčku i Mazánku rozdělen na jednotlivé 
tematické týdny, které byly zaměřeny na děti ve věku od 2,5 do 5 let a od 4,5 do 7,5 let, aby 
bylo možné vyhovět požadavkům rodičů a umístit do APC i děti starší 6 let. 
Vzhledem k tomu, že během prázdnin využily děti z jiných předškolních zařízení kapacity APC 
z více než 60 %, ve Lvíčku to bylo 19 dětí a v Mazánku 16, bude se v tomto způsobu plánování 
letního provozu pokračovat i v roce 2018. 
 
Všechna předškolní zařízení APC i MŠC se vyznačují tím, že je nevyužívá pouze jedno,  
popř. několik pracovišť AV ČR. Za pracoviště většinou využívá služeb jedno až dvě děti rodičů 
– vědeckých pracovníků. Celkově jsou tedy předškolní zařízení v Praze a Brně využívána 
zaměstnanci napříč všemi pracovišti AV ČR. 
 
K největším zájemcům patří FLÚ a SOÚ – třída Lvíček, Praha 1; FZÚ a ÚFCH JH – třída 
Mazánek, Praha 8; ÚBO a BFÚ – MŠ Creative, Brno. 
 
V APC i MŠC se aktuálně  připravují na transformaci těchto zařízení na dětské skupiny, jelikož 
tento formát podporuje  legislativa  a následně bude možné zúčastnit se dotovaných projektů 
z operačních programů. 
 
V roce 2017, v souvislosti s dokončením stavby Ubytovny U2 v Praze 4 – Krči, vznikla právě 
v tomto objektu nová třída Mateřské školy ÚMG. Personální úsek pomohl s přípravou nové 
třídy, zajištěním vybavení i získáním potřebných povolení. Třída v září 2017 zahájila provoz, 
který je plně v gesci ÚMG. 
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Transfer technologií 

Centrum transferu technologií (CeTTAV) v roce 2017 zahájilo řešení projektu Academic TTO 
podpořeného dotací z OP VVV poskytovatele MŠMT. Do projektu je kromě SSČ aktivně 
zapojeno také dalších 16 vědeckých pracovišť AV ČR. Kromě toho CeTTAV zabezpečovalo 
také odbornou podporu vedení AV ČR: 
 
 po odborné stránce zajišťovalo činnost Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou 

a aplikační sférou, 
 po odborné i organizační stránce zajišťovalo činnost Rady pro využívání duševního 

vlastnictví a aktivně se podílelo na tvorbě materiálů, které touto radou procházejí,  
 zpracovávalo odborná stanoviska pro členy AR, pro uvedené pomocné orgány AR a pro 

Majetkovou komisi v oblastech souvisejících s transferem znalostí a technologií, ochranou 
duševního vlastnictví a účastí pracovišť AV ĆR v jiných právnických osobách, 

 zpracovávalo koncepční materiály pro jednání AR v rámci své agendy,  
 účastnilo se relevantních odborných diskusí, 
 v rámci své odbornosti poskytovalo věcné podklady pro připomínková řízení, 
 zajišťovalo odborná školení pro zaměstnance pracovišť AV ČR.  

Realizované aktivity v roce 2017: 
 
 workshop pro projektové manažery OP VVV MŠMT (výzva Budování expertních kapacit 

TT) s názvem Realita TT v prostředí VaV, 
 seminář Správa a využívání duševního vlastnictví v prostředí AV ČR, 
 čtyři opakování dvoudenního workshopu Transfer znalostí a technologií … A proč vůbec? 

pro partnerská pracoviště AV ČR, 
 večerní seminář s diskusí na téma Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím 

pracovišť AV ČR pro vědecké pracovníky ÚI, 
 dva workshopy s řediteli pracovišť v areálu Krč za účelem nalezení shody při přípravě 

projektu společné kanceláře TTO, 
 vyjednávání s relevantními subjekty (AVO, univerzity, TA ČR, MŠMT) pro nastavení 

pravidel výkladu pojmů v oblasti interakce akademického prostředí s aplikační sférou, 
 konzultace pro pracoviště AV ČR v oblasti využití duševního vlastnictví a spolupráce 

s aplikační sférou. 

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

Projekty EURAXESS Česká republika a EURAXESS T. O. P. III přispívají k internacionalizaci 
českých výzkumných týmů. EURAXESS ČR je součástí celoevropské sítě center, jejichž 
úkolem je poskytovat informační servis výzkumníkům a posilovat jejich profesní rozvoj 
zejména v oblasti mezinárodní mobility. V národním kontextu představuje pracoviště, jehož 
zkušený tým pomáhá zahraničním odborníkům při vstupu do ČR a v záležitostech 
souvisejících s pobytem. Služby jsou k dispozici i zaměstnavatelům. Zvyšuje informovanost 
o mezinárodní vědecké mobilitě, organizuje semináře, školení, workshopy a společenské 
akce. Dále provozuje portál www.euraxess.cz, jehož součástí je kromě praktických informací 
souvisejících s pobytem v ČR především sekce EURAXESS Jobs, která umožňuje vyhledávat 
volné pracovní pozice v evropském výzkumném prostoru. V roce 2017 bylo vyřízeno 27 321 
dotazů zahraničních výzkumníků a jejich zaměstnavatelů (AV ČR, VŠ), osobní asistenci na 
úřadovnách MV ČR pracovníci EURAXESS poskytli v 4800 případech.  
 
EURAXESS T. O. P. III je komplementárním projektem k EURAXESS ČR. Jeho portfolio 
rozšiřuje 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. 
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Fundraising 

Významnou činnost plní SSČ v oblasti fundraisingu, jímž se snaží soustavně navyšovat podíl 
mimorozpočtových zdrojů pro financování popularizačních a kulturních projektů. Pro lepší 
efektivitu fundraisingu byly za stěžejní vybrány tradiční Veletrh vědy, Týden vědy a techniky 
AV ČR a novoroční představení. Zaměřily se na ně veškeré aktivity pro získání nových 
sponzorů, a to zejména direct mailing a e-mailing, následované telefonickými hovory 
a osobními schůzkami. Hlavní strategie pro stávající partnery spočívala v motivaci partnerství 
ukotvit, případně finanční hodnotu spolupráce navýšit nebo nabízet další projekty AV ČR.  
 
Základním prostředkem k udržení stávajících partnerství byla pravidelná komunikace se 
sponzory. Také v roce 2017 byli pravidelně zváni na akce AV ČR a SSČ,  posílal se jim 
reprezentativní časopis Akademie věd ČR A / Věda a výzkum, na konci roku jim SSČ zaslalo 
novoroční zdravici s nástěnným kalendářem. Významnou změnu v komunikaci se sponzory 
a ve strategii vyhledávání nových partnerů bylo přesunutí vyjednávání o projektech budoucího 
kalendářního roku do období posledních dvou čtvrtletí běžného roku, kdy firmy tvoří a schvalují 
své rozpočty.  
 
SSČ spolupracovalo se 37 prosperujícími společnostmi, jež se podílely na řadě projektů  
a aktivit AV ČR (např.: Zentiva, k. s., Český Aeroholding, a. s., ABF, a. s., Paul Wurth, a. s.,  
a dalšími). Zároveň SSČ jednalo o podpoře konkrétních projektů i pro rok 2018 (např.: Tondach 
Česká republika, s. r. o., Zálesí, a. s., Unipetrol, a. s., a jinými). 

Sekretariát Sdružení moravských pracovišť AV ČR  

Sdružení moravských pracovišť AV ČR (SMP) pořádalo Kurzy základů vědecké práce AV ČR, 
které se  uskutečnily ve čtyřech termínech. Celkem v roce 2017 navštívilo kurzy 152 uchazečů. 
 
SMP se ve spolupráci s pracovišti a pobočkami v Brně podílelo na organizaci Festivalu vědy 
AV ČR v září 2017, který se prvním rokem  konal v nových prostorách u Dopravního hřiště 
Riviera v Brně a který navštívilo přes 5400 lidí, a na Týdnu vědy a techniky AV ČR v listopadu 
2017 s počtem celkem 400 návštěvníků na přednáškách v Literární kavárně a knihkupectví 
Academia a  ve Hvězdárně a planetáriu Brno. 
 
V únoru 2017 SMP zahájilo aktivní spolupráci s PR manažery pracovišť AV ČR,  uskutečnilo 
se několik jednání na téma rozšíření prezentace pracovišť do povědomí veřejnosti. Na základě 
těchto jednání SMP ve spolupráci s Moravským informačním centrem AV (MICAV) umožnilo 
prezentaci materiálů pracovišť v aktivní výloze Knihkupectví Academia v Brně a  realizovalo 
soubor přednášek s názvem Akademická kavárna; konaly se každou třetí středu v měsíci a 
představitelé pracovišť AV ČR na nich prezentovali vědecké úspěchy svých pracovišť. Celkem 
se v roce 2017 uskutečnilo 11 přednášek pracovníků jednotlivých pracovišť AV ČR z různých 
oborů, které navštívilo přibližně 300 zájemců.  
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Právní podpora 

Právní odbor (PO) SSČ v roce 2017 vyřídil celkem 776 záležitostí, z toho pro útvary SSČ 
zpracoval či právně posoudil celkem 594 požadavků, zejména smlouvy a dodatky, veřejné 
zakázky a odborná stanoviska. Pro AV ČR a její pracoviště vypracoval celkem 182 stanovisek 
a dokumentů právního charakteru. Nelze pominout ani četné a pravidelné konzultace a právní 
pomoc těmto subjektům při  běžné denní agendě odboru. Z konkrétních výstupů o počtu 
zajištěných činností a vyřízených věcí lze při srovnání s výsledky z roku 2016 konstatovat 
stabilizovaný počet požadavků. V uplynulém období se též podařilo organizací práce  
a nasazením jednotlivců, včetně vzájemné spolupráce v rámci odboru, zvládnout pracovní 
aktivity i při nedostatečném personálním obsazení a vyhovět tak stále se zvyšujícím nárokům 
na rozsah právních znalostí. PO se např. také významně podílel na metodické činnosti 
aplikace nařízení Evropského parlamentu GDPR, řešení otázek podle zákona o registru smluv 
či zákona o střetu zájmů a jiné. Nadále bylo možné pozitivně a s kladnou zpětnou vazbou 
realizovat a udržet žádoucí spolupráci rovněž vně pracoviště. 
 
Pro potřeby SSČ, AV ČR a jejích dalších pracovišť byly monitorovány platné právní předpisy 
ČR, předpisy EU a mezinárodních smluv, což lze označit jako velmi prospěšnou a pracovišti 
žádanou činnost pro posílení právního vědomí a pomoc subjektům při orientaci v nových 
právních informacích. 
 
V rámci rozšířeného přístupu SSČ po celý rok 2017 pořádalo 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. Dále byla v průběhu 
roku též poskytována právní podpora a realizována potřebná informovanost na Interním 
portálu AV ČR. 

GDPR 

V SSČ byla rovněž zahájena příprava přechodu na uplatňování nových pravidel v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Byl sestaven projektový tým 
složený z vlastních odborníků a přípraven harmonogram postupu v SSČ, na poradě vedení 
byla ke GDPR podána podrobná informace. Na návrh ředitele SSČ byla vytvořena pozice 
pověřence pro ochranu osobních údajů, která byla následně schválena Radou pracoviště 
v Organizačním řádu. Projektový tým zajistil vstupní analýzy z hlediska dopadu GDPR a PO 
analyzoval všechny právně závazné dokumenty SSČ a doporučil věcným útvarům další 
postup. Dále byla provedena rozdílová analýza, tedy porovnání daného stavu s požadovaným 
podle GDPR, analyzována rizika a připraveny návrhy jednotlivých řešení. V rámci 
vzdělávacího cyklu Management vědy a cyklu vzdělávání THS bylo zajištěno školení pro 
pracovníky pracovišť AV ČR. 
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Nakladatelská činnost a časopisy 

Ediční činnost 

SSČ prostřednictvím Nakladatelství Academia (DAN) vydalo během roku 2017 celkem  
118 neperiodických publikací včetně devíti dotisků a pěti monografií publikovaných v rámci 
Strategie AV21. Dále vydalo 34 svazků edice Věda kolem nás, z toho 14 dotisků. V edici 
Strategie AV21 bylo pro pracoviště AV ČR vydáno devět brožur. Ediční rada AV ČR  
z uvedeného počtu neperiodických publikací podpořila 37 titulů. Redakce a výrobní oddělení 
nakladatelství během roku aktivně zpracovávaly přes 200 titulů v různé fázi rozpracovanosti 
(nákup zahraničních práv, překlad titulů, kontrola a kompletace rukopisů, recenze rukopisů, 
redakční příprava, vyjednávání reprodukčních práv, sazba, korektury, předtisková příprava, 
imprimatur a tisk).  
 
Z přírodovědných titulů patří mezi nejzásadnější ediční počiny publikace J. Macek: Blanokřídlí 
české republiky I – Žahadloví; J. Formánek: Hnízda pěvců České republiky; K. Sezemská" 
Názvosloví organických sloučenin (ve spolupráci s PřF UK); E. Strouhal, B. Vachala, 
H. Vymazalová: Lékařství starých Egypťanů II. Vnitřní lékařství (ve spolupráci s FF UK); 
M. Verner: Abúsír. V srdci pyramidových polí;  P. Zajíček: Moravský kras v ponorné řece času 
a další. 
 
Z humanitně zaměřených titulů patří mezi nejvýznamnější bezpochyby tituly P. Agha (ed.): 
Budoucnost státu? (ve spolupráci s ÚSP); B. Balbín: Rozmanitosti z historie království 
českého; M. Bárta, J. Kalous, D. Povolný, J. Sivoš, P. Žáček: Biografický slovník náčelníků 
operativních správ StB v letech 1953–1989 (ve spolupráci s ÚSTR); M. Bárta, M. Kovář a kol.: 
Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě (ve spolupráci s FF UK); 
J. Bažant: Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška (ve spolupráci s ARÚ, 
FLÚ); P. Beran, P. Drulák: Česko na cestě. Zpráva k výročím roku 2018 (ve spolupráci s FLÚ 
a KAV); O. Beránek, P. Cermanová, J. Hrubý: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi (ve 
spolupráci s OÚ); P. Blažek: „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“ Jan Patočka 
v dokumentech Státní bezpečnosti; P. Brodský, K. Spurná, M. Vaculínová: Liber viaticus Jana 
ze Středy. Komentářový svazek a Zmenšená reprodukce (ve spolupráci s Národním muzeem); 
M. Hrdina, E. Bendová, K. Piorecká: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě (ve 
spolupráci s ÚČL); L. Kudrna, F. Čuňas Stárek: „Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 
77 (ve spolupráci s ÚSTR); M. Linková, N. Straková (eds.): Bytová revolta: Jak ženy dělaly 
disent (ve spolupráci se SOÚ); M. Mádl, R. Heisslerová, M. Šeferisová Loudová, Š. Vácha: 
Benediktini. Barokní nástěnná malba v českých zemích (ve spolupráci s ÚDU);  
M. Makariusová: Biografický slovník českých zemí 20 (Go–Gz) (ve spolupráci s HÚ); Z. 
Maršálek: „Česká“, nebo „československá“ armáda? (ve spolupráci s ÚSD); J. Němeček: 
Kapitoly z osvobození Československa 1945 (ve spolupráci s HÚ); V. Papoušek a kol.: Dějiny 
„nové“ moderny. 3. Věk horizontál (ve spolupráci s JU); P. Voit: Český knihtisk mezi pozdní 
gotikou a renesancí II. (ve spolupráci s FF UK). 
 
Velmi populární edicí se stala edice Věda kolem nás. V roce 2017 bylo vydáno celkem  
34 svazků, včetně 14 dotisků úspěšných svazků sloužících k prezentaci vědy, její historie  
a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Edice 
přehledným a srozumitelným způsobem seznamovala adresáty s jednotlivými podobami vědy 
a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem konkrétních pracovišť AV ČR. 
 
V roce 2017 vyšel poslední, 6. svazek rozsáhlého a dlouhodobého edičně nakladatelského 
projektu Umělecké památky Prahy, Velká Praha M–Ž editora D. Prixe. Tímto vydáním byl 
završen úspěšný a mimořádně cenný projekt, připravovaný po celou dobu vědeckými 
pracovníky ÚDU. 
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V nové edici České moderní dějiny, kterou nakladatelství připravuje ve spolupráci s MÚA AV 
ČR, vyšly tři historické monografie, konkrétně Z. Nebřenský: Marx, Engels, Beatles;  
M. Klečacký: Český ministr ve Vídni; T. W. Pavlíček: Výchova kněží v Čechách. 
 
V roce 2017 také pokračovalo vydávání dalších svazků z edice Spisy Stanislava Komárka 
publikací Opšlstisova nadace. 
 
Nejprodávanějšími tituly v roce 2017 byly J. Drahoš, J. Padevět: Věda života s prodanými 2365 
výtisky, dále J. Padevět: Dotek Anthropoidu – 2284 kusů a S. Červená – Stýskání zažehnáno 
s 2163 kusy. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroba publikací a tisk 

V oddělení výroby se velmi osvědčilo obsazení pracovní pozice technické redaktorky a tiskové 
produkční. S přihlédnutím k nárůstu nakladatelsky, graficky a polygraficky náročných publikací 
s rozmanitou strukturou rukopisů se plánuje od roku 2018 rozdělení výroby a technické 
redakce na dvě samostatná oddělení. Technická redakce by se pak rozšířila o dalšího 
technického redaktora. Zefektivní se tím rozdělení práce a bude kladen větší důraz na 
předtiskovou kontrolu i jednotlivé typografické a obrazové korektury. Toto rozdělení  se 
organizačně a provozně připravovalo již od druhé poloviny roku 2017.  
 
Oddělení výroby v rámci zkvalitňování služeb pro pracoviště AV ČR během roku 2017 
navázalo spolupráci s novými externími grafiky, kteří se podíleli a nadále budou podílet na 
grafické přípravě náročných titulů vydávaných mimo edice, na přípravě grafických návrhů 
v případě zřizování nových edic nebo grafické obměně edic stávajících, na zpracování titulů 
standardních edic a řad. Větší počet grafiků dovolil pružněji reagovat především na přípravu 
titulů, u kterých pracoviště AV ČR požadují plnění nestandardních časových termínů.  
 
 Oddělení výroby i v roce 2017 pokračovalo, v rámci udělených výjimek z postupů pro 
zadávání veřejných zakázek, ve vypisování zakázek malého rozsahu výrobního oddělení. 
Kromě již zaběhlé spolupráce s grafiky, kteří pro Nakladatelství Academia úspěšně 
zpracovávali tituly i v uplynulých letech, jsme navázali novou spolupráci s grafickým studiem 
AD Conspiro a studiem WOW spol. s r.o.  
 
Při tisku a knihařském zpracování periodických i neperiodických publikací spolupracovalo 
oddělení výroby s dodavateli, se kterými byla uzavřena rámcová smlouva.  Byly jim zadávány 
dílčí veřejné zakázky na základě minitendrů, přičemž nabídky jednotlivých zhotovitelů byly 
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hodnoceny podle kritéria nejnižší ceny. Za rok 2017 šlo o 109 výzev. Během druhé poloviny 
roku se připravovaly podklady pro vypsání nové výzvy na tisk neperiodických publikací. 
 
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 
Liber Viaticus Jana ze Středy či Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Mimořádné 
pozornosti se dostalo grafickému zpracování, použitým technologiím a materiálů rovněž 
titulům Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, Moravský kras, Abúsir.  
 
Koncepční proměnou prošla též edice Galileo, jež  tak získala novou, modernější a čitelnější 
tvář. Oddělení výroby zajistilo grafickou podobu několika zcela nových edic, a to České 
moderní dějiny ve spolupráci s MÚA, dále Právo, etika, společnost ve spolupráci a ÚSP a FLÚ 
a Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky, které jsou vydávány pro KAV. 

Velkoobchod  

Během roku 2017  se ve skladu Lysolaje konala slevová prodejní akce pro zaměstnance 
pracovišť AV ČR sídlících v areálu. V rámci velkoobchodu pokračovala spolupráce 
s celorepublikovými distribučními společnostmi Kosmas, Pemic a Euromedia a v případě 
několika komerčních titulů se podařilo vyjednat výhradní distribuci titulu s okamžitým 
odkoupením části jeho nákladu. Během roku 2017  se uskutečnila první rámcová jednání 
s ÚCHP o možnosti stavby moderní multifunkční budovy, jejíž součástí by byl i sklad 
velkoobchodu Nakladatelství Academia a která by se nacházela v areálu Lysolaje.  
 
V roce 2017 vstoupilo Nakladatelství Academia na celosvětový prodejní portál Amazon. 
V současné době DAN nabízí své publikace na Amazon.co.uk a Amazon.de. Ředitelé 
pracovišť AV ČR byli informováni o možnosti prezentovat takto na celosvětové prodejní síti 
vědecké výstupy svých pracovišť. 

Marketing a propagace 

K marketingové podpoře vydávaných publikací využívalo Nakladatelství Academia především 
webové stránky www.academia.cz, jejichž návštěvnost se výrazně zvýšila i díky skutečnosti, 
že byly ve druhé polovině roku 2017 sloučeny s e-shopem. Významným marketingovým 
kanálem jsou také profily na sociálních sítích (především Facebook, Twitter). Počet sledujících 
na Facebooku stále narůstá, jejich aktuální počet činí téměř 6000. Nakladatelství Academia 
spravuje na Facebooku i profily důležitých edic (Paměť, 21. století, Atlasy a Průvodci) a rovněž 
facebookový profil edice Strategie AV21 a facebookový profil a webové stránky edice 
popularizačních brožurek Věda kolem nás. Brožurky vycházejí ve spolupráci s jednotlivými 
pracovišti AV ČR, která tak mají příležitost prezentovat výsledky své vědecké činnosti nejširší 
veřejnosti. Do konce roku 2017 vyšlo již 75 sešitů. 
 
Publikace vydané pod značkou Academia jsou často pozitivně recenzovány v příslušných 
rubrikách v periodickém tisku (Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Vesmír, Host, 
Respekt, Reflex, 21. století), na internetových portálech věnujících se literárnímu provozu i na 
portálech zpravodajských (iLiteratura.cz, Právo.cz, Lidovky.cz, iDnes.cz, Novinky.cz, 
Klubknihomolu.cz), stejně tak v Českém rozhlase či České televizi, kde jsou autoři 
Nakladatelství Academia častými hosty publicistických i popularizačních pořadů. 
 
Propagaci vydaných i připravovaných publikací napomáhala již v předchozích letech 
osvědčená spolupráce s popularizačními projekty Science Café a Café Nobel. Nakladatelství 
svými publikacemi podpořilo Studentskou literárněvědnou konferenci pořádanou ÚČL a nově 
také badatelskou soutěž Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989, kterou 
organizovala FF UK. Také v roce 2017 zajistilo nakladatelství prodejní a informační stánek na 
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zasedáních Akademického sněmu AV ČR a na dalších příležitostných akcích jednotlivých 
pracovišť AV ČR. Prodej knih zprostředkovalo nakladatelství též na Mezinárodním 
naratologickém kongresu (European Narratology Network), který uspořádal ÚČL, a rovněž na 
11. sjezdu českých historiků, jenž se konal na Univerzitě Palackého v Olomouci a kde byla 
zastoupena řada dalších pracovišť AV ČR. 
 
Z obchodního i marketingového hlediska byla pro Nakladatelství Academia 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 – Svět knihy 

Získaná ocenění 

V nejprestižnější domácí literární soutěži Magnesia Litera byly v kategorii Litera za literaturu 
faktu nominovány výhradně publikace z Nakladatelství Academia, a to konkrétně knihy Afrika 
zevnitř P. Pokorného (ed.), Design v českých zemích 1900–2000 I. Knoblocha a R. Vondráčka 
a Československé spartakiády P. Roubala, vědeckého pracovníka ÚSD. Posledně jmenovaný 
titul v této kategorii zvítězil.  
 
V cenách Slovník roku patří Academia dlouhodobě k nejúspěšnějším nakladatelstvím, i v roce 
2017 se na předních příčkách umístilo celkem šest publikací. V kategorii Cena poroty za 
encyklopedii přírodovědnou zvítězil atlas A. Dolného, F. Harabiše a D. Bárty: Vážky (Insecta: 
Odonata) České republiky. Kategorii Cena poroty za encyklopedii všeobecnou ovládly tituly 
Nakladatelství Academia zcela. První místo získala publikace I. Knoblocha a R. Vondráčka 
Design v českých zemích 1900–2000, 2. místo patří L. Slavíčkovi (ed.) za Slovník historiků 
umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků 
z příbuzných oborů, vydaný ve spolupráci s ÚDU. Na 3. místě se  umístila kniha Protektorátem 
po stopách parašutistů P. Šmejkala. Publikace Design v českých zemích 1900–2000 zvítězila 
nejen ve své kategorii, ale obsadila také 2. místo v hlavní ceně Slovník roku. Čestné uznání 
získala publikace P. Zajíčka Jeskyně České republiky na historických mapách.  
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Knihy z produkce Academia byly tradičně úspěšné i v Cenách Miroslava Ivanova. Oceněni byli 
P. Roubal z ÚSD za publikaci Československé spartakiády, M. Bárta za Příběh civilizace,  
J. Pernes z ÚSD za Zprávy z Prahy 1953. P. Koura obdržel za knihu Swingaři a potápky 
v protektorátní noci hlavní cenu v kategorii do 39 let.  
 
Cenu Josefa Jungmanna obdržel J. Forbelský za první český překlad knihy Miguela de 
Cervantese y Saavedry Persiles a Sigismunda. V. Jamek, předseda poroty, během 
slavnostního večera také s uznáním promluvil o knize Ratolest Davidova, která v překladu  
J. Šedinové vyšla rovněž v Academii. 
 
V anketě 2×7 publikací a map, kterou každý rok vyhlašuje Asociace publicistů a novinářů 
cestovního ruchu, skončila v kategorii průvodců na druhém místě publikace P. Šmejkala 
Protektorátem po stopách parašutistů. 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze, vědecká rada Fakulty podnikohospodářské, udělila 
ocenění v Soutěži děkana o nejlepší publikaci první místo P. Pernicovi za knihu Nový pohled 
na kulturu. 

Soutěže 

V březnu 2017 se za účasti řady významných hostů uskutečnilo vyhlášení 9. ročníku Cen 
Nakladatelství Academia. Slavnostního vyhlášení se vedle oceněných autorů, překladatelů 
a grafiků zúčastnili zástupci sponzorů a vybraná média. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 58 
titulů, mj. FLÚ, HÚ, MÚA, OÚ, SOÚ a ÚJČ. Knihou roku a absolutním vítězem se stala 
publikace Příběh civilizace autora M. Bárty. Vítěz převzal z rukou tehdejšího předsedy AV ČR 
J. Drahoše křišťálovou plastiku, dílo výtvarníka J. Exnara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ročník Cen Nakladatelství Academia 
 
Současně s vyhlášením Cen Nakladatelství Academia byla zveřejněna jména vítězů   
5. ročníku Studentské soutěže. Do soutěže bylo ve třech kategoriích přihlášeno celkem  
40 prací, vítěze vybrala odborná porota v kategoriích Humanitní a společenské vědy a Vědy  
o živé přírodě a chemické vědy. V kategorii Vědy o neživé přírodě nebyla cena udělena.  
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Zahraniční spolupráce 

Nakladatelství Academia se tradičně zúčastnilo několika významných zahraničních knižních 
veletrhů (Londýn, Frankfurt nad Mohanem a Lipsko). Na všech zmíněných veletrzích byla 
produkce Nakladatelství Academia představena ve společné národní expozici České 
republiky, kterou uspořádalo Ministerstvo kultury ČR. 
  
V rámci zahraniční spolupráce, ať už na pozvání nebo při účasti na zahraničních veletrzích, 
proslovil několik přednášek J. Padevět a byly zorganizovány diskuse o společné spolupráci. 
V červnu to byla přednáška o publikacích Lidice a Ležáky a odboj ve východních v Bukurešti, 
v červenci se pod záštitou nadace Adalberta Stiftera uskutečnila přednáška Souputníci, 
protivníci, sousedé (Weggefährten, Gegner, Nachbarn) v Mnichově na téma česko-
německých vztahů ve 20. století. Na přelomu září a října se při největším skandinávském 
knižním veletrhu v Göteborgu  konalo setkání s velvyslancem České republiky ve Švédsku.  
V polovině října se v Českém centru v Berlíně uskutečnila přednáška věnovaná knize 
Průvodce protektorátní Prahou. 
  
Také v roce 2017 pokračovala úzká spolupráce s Vedou, nakladatelstvím Slovenské akademie 
věd. Na základě této spolupráce se v knihkupectvích Academia prodávaly v roce 2017 
publikace vydané Vedou a v prodejně Vedy v Bratislavě tituly vydané Nakladatelstvím 
Academia, které jsou také pravidelně prezentovány na stánku Vedy během mezinárodního 
knižního veletrhu Bibliotéka v Bratislavě. J. Padevět se v říjnu zúčastnil jako zpravodaj 
hodnocení činnosti nakladatelství Veda. Nadále se rozvíjí spolupráce s Muzeem Slovenského 
národního povstání v Bánské Bystrici a s Ústavem paměti národa v Bratislavě, především  
v rámci prodeje publikací v prodejnách Academia. 
 
Stejně jako v předešlých letech byly i v roce 2017 publikace Nakladatelství Academia hojně 
recenzovány v zahraničním tisku a dalších médiích. První číslo roku 2017 časopisu Litikon 
(literárněvědný časopis vydávaný Katedrou slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre) přineslo recenzi publikace Z. Říhové Vprostřed davu a V. 
Kaplické Yakimové Literární kánon a překračování hranic. V lednu zveřejnil slovenský 
zpravodajský portál Pravda.sk článek věnovaný knize T. Radila Holocaust a Evropa po 
sedmdesáti letech. V únoru byla v německém časopise Bohemia - Zeitschrift für Geschichte 
und Kultur der böhmischen Länder  zveřejněna recenze díla editorek R. Šustrové a L. Hedlové 
Česká paměť. Recenze publikace J. Vybírala Leopold Bauer vyšla v dubnu ve výročním 
sborníku Austrian History Yearbook, který vydává Center for Austrian Studies at the University 
of Minnesota and Cambridge University Press. 
  
V květnu odvysílalo slovenské Rádio Litera pořad věnovaný publikaci J. Demla Moji přátelé  
a smrt. Rovněž v květnu byla otištěna recenze publikace autorů P. Šmejkala a J. Padevěta 
Anthropoid v Deutsche Allgemeine Zeitung. V červnu zveřejnil slovenský informační portál 
o historii HistoryWeb.sk recenze publikací Swingaři a potápky v protektorátní noci (autor  
P. Koura) a Rozpad židovského života (editoři M. Zoufalá a J. Holý); recenzi Swingařů 
převzaltaké portál Medzi knihami. Recenze věnovaná průvodci O. Krušynské Zakarpatí vyšla 
v červnu v ukrajinském deníku Nove žyttja. Další recenze této publikace byla rovněž v červnu 
zveřejněna na webovém portále ukrajinci.sk. Na slovenském zpravodajském portále SME.sk 
vyšla v červnu v rubrice „Kniha týdne“ recenze publikace J. Drábika Fašista. Tuto knihu 
představil a doporučil na slovenském informačním portále Čo čítať? i archeolog B. Kovár  
z Archeologického ústavu SAV.  
 
V srpnu vyšla ve slovenském deníku SME recenze knížky S. Máraie Herbář. V srpnu  byla  
v časopisu LandesEcho publikována i recenze již jmenovaného díla P. Koury Swingaři a 
potápky v protektorátní noci. Recenze  knihy F. Zakarii Obrana liberálního vzdělání vyšla 
koncem září v deníku SME (v tištěné verzi i na webových stránkách). Recenzi věnovanou 
kolektivní monografii Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na 
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české země otiskl v říjnu Wiener Slavistisches Jahrbuch/Vienna Slavic Yearbook. Časopis 
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder otiskl v říjnu recenzi 
díla kolektivu autorů V obecném zájmu, které bylo vydáno ve spolupráci s ÚČL. V říjnu vyšla 
také recenze knihy P. Pitharta Po Devětaosmdesátém, a to v časopise Slavonic and East 
European Review. V listopadu se v Literární kavárně Academia v Praze uskutečnil křest 
průvodce ukrajinské publicistky O. Krušynské Zakarpatí za účasti velvyslance Ukrajiny v 
České republice Y. Perebyjnise. V prosinci otiskl slovenský deník SME recenzi díla kolektivu 
autorů Euroskepticismus ve střední Evropě. Německý časopis Arcadia, Internationale 
Zeitschrift für literarische Kultur otiskl v prosinci recenzi věnovanou publikaci V obecném 
zájmu, která vyšla ve spolupráci s ÚČL. 

Časopis Živa  

Během roku 2017 vyšlo šest řádných čísel časopisu Živa. Všechna byla vydána s rozšířeným 
obsahem, zejména čísla 4, 5 a 6 (vyšlo celkem 348 křídových stran oproti požadovaným  
312 včetně obálky, kulérová příloha byla rozšířena v každém čísle, celkem vyšlo 176 stran 
namísto 96). 
 
V časopise popularizovala výsledky své vědecké práce řada zaměstnanců pracovišť AV ČR, 
vysokých škol a dalších vědecko-výzkumných institucí. Kromě obvyklého tematického obsahu 
Živy pokračoval seriál o aktuálních výsledcích genetických výzkumů rostlin,  i nadále pokračuje 
seriál článků zpřístupňujících moderní poznatky učitelům biologie na středních školách (ve 
formátu obecného přiblížení tématu na křídě, podrobnějšího příspěvku v kuléru a doplňujících 
materiálů přímo pro práci v hodinách na webové stránce), vyšly články seznamující 
s moderními metodami v biologii. V kulérové části pokračovala spolupráce formou Jazykového 
koutku s ÚJČ, kromě výročních článků a recenzí byla publikována řada textů upozorňujících 
na dění v AV ČR. 
 
Doprovodná výstava Fauna České republiky na plakátech propagovala připravovanou knihu 
Nakladatelství Academia Atlas Fauny ČR autorů M. Anděry a J. Sováka; výstava s názvem 
Paralelní mykosvět zase upozornila na monotematické číslo Živy 5/2017 věnované 
mikroskopickým houbám. 
 
V roce 2017, 230. výročí narození zakladatele časopisu J. E. Purkyně, se Živa výrazně podílela 
na uspořádání slavnostní přednášky věnované osobnosti JEP ve spolupráci se Spolkem 
Praha-Cáchy/Aachen, která se uskutečnila v Clam-Gallasově paláci v Praze za účasti čelných 
představitelů AV ČR, MŽP, předsedy České lékařské společnosti JEP Š. Svačiny, zástupců 
Lékařské a Přírodovědecké fakulty UK a dalších hostů z řad veřejnosti. V časopise rovněž 
vyšly články věnované tomuto výročí. 
 
Při příležitosti udělení významného ocenění AV ČR medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci 
vědy předsedovi redakční rady Živy J. Sudovi a šéfredaktorce  J. Šrotové byla Živa 
propagována prostřednictvím České televize, rozhovoru v Českém rozhlasu a článků 
v médiích (např. týdeník Respekt). 
 
Zástupci redakce časopisu Živa se pravidelně účastnili akcí pořádaných AV ČR, Biologické 
olympiády, Zoologických dnů, Letního soustředění středoškolských studentů Arachne, 
konference studentů i vědců Kostelecké inspirování a konference středoškoláků Vědění 
mladým v Pardubicích, a ve spolupráci se Slovenskou zoologickou společností mezinárodního 
kongresu Zoológia v Nitře. Dlouhodobě se Živa prezentuje v Botanické zahradě Liberec 
a spolupracuje s Bulletinem ČSEBR. Během roku 2017 byly pravidelně aktualizovány 
a rozšiřovány i webové stránky Živy. 
  
Ve vile Lanna se jako každým rokem  uskutečnilo slavnostní vyhlášení a udělení Cen časopisu 
Živa. 
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Popularizační časopisy  

V roce 2017 vydalo SSČ čtyři čísla časopisu A / Věda a výzkum. Redakce Odboru 
akademických medií (OAM) se v prvním čísle zaměřila na umělé náhrady budoucnosti, 
hlavním tématem druhého čísla bylo sucho, třetí „Áčko“ se věnovalo mikroskopii a čtvrté jevu 
zvanému betlémská hvězda. Časopis vychází v nákladu 2700–3000 kusů. Vedle „Áčka“ 
vydává redakce popularizační časopis určený především žákům a studentům škol a veřejnosti 
navštěvující popularizační akce AV ČR jako jsou Veletrh vědy a Týden vědy a techniky AV 
ČR. V květnu vyšel pod názvem ABC / Věda pro každého, od listopadu se nazývá AΩ / Věda 
pro každého. Časopis vychází v nákladu 10 000 kusů. Na podzim 2017 publikovala redakce 
v nákladu 600 kusů Ročenku AV ČR 2016–2017, poslední ve stávající podobě. Ke konci roku 
redakce připravila exkluzivní propagační materiál doplňující informační brožury Strategie AV21 
nazvaný Rozhovory s koordinátory Strategie AV21. 
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Stavební, provozní a inženýrská činnost 
 
SSČ prostřednictvím Divize správy majetku a služeb (DSMS) poskytovalo v roce 2017 
podporu vedení AV ČR při posuzování, zpracování a přípravě podkladů pro schvalování plánu 
investičních a neinvestičních akcí v oblasti nové výstavby, rekonstrukcí a nákladných oprav 
objektů v majetku pracovišť AV ČR a obdobně i pro nemovitosti v příslušnosti hospodaření 
AV ČR. Dále zabezpečovalo agendu v oblasti nakládání s nemovitým majetkem SSČ včetně 
podkladů pro rozhodování DR SSČ.  

Zázemí vědecké obci – rozsah poskytovaných služeb – se stále zvyšuje, navíc Divize přichází 
i s novými nabídkami. Pro vedení AV a pro všechna pracoviště AV ČR zajišťovalo SSČ: 
 
 technickou realizaci zasedání Akademického sněmu AV ČR a Akademické rady AV ČR, 
 správu bytového fondu využívaného celou AV ČR, 
 technické zajištění všech akcí, které  se konaly v budovách na Národní (přednášky, 

konference, tiskové konference, školení, výstavy),  
 zpracování podkladů pro Majetkovou komisi, Ekonomickou radu a Bytovou komisi AV ČR, 
 poskytování metodické a poradenské pomoci pracovištím AV ČR a spolupráce s nimi 

především  při jednáních na katastrálních a správních úřadech a investičních akcích, 
 evidenci smluv pracovišť AV ČR pro Ekonomickou radu, 
 zajištění technické podpory investora při stavebních akcích, 
 každoroční aktualizace přehledu pronajatých ploch v objektech pracovišť 

AV ČR a pronajatých ploch subjekty AV ČR v cizích objektech. 
 
V roce 2017 bylo v DSMS připraveno a zahájeno 95 zadávacích řízení na realizaci veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Celkem 92 zadávacích řízení bylo řádně 
dokončeno výběrem zhotovitele. Tyto veřejné zakázky v celkové hodnotě 108 mil. Kč byly také 
v roce 2017 realizovány, resp. jejich realizace bude pokračovat nebo bude dokončena v roce 
2018. 
 
K významným realizovaným veřejným zakázkám patří dokončení výstavby ubytovny pro 
pracovníky AV ČR v areálu Krč, zateplení Hotelu Mazanka a bytových domů Davídkova 
a Rozvojová a oprava a restaurování uliční fasády budovy Národní. Pracovníci DSMS rovněž 
spolupracovali při přípravě a realizaci veřejných zakázek některých pracovišť AV ČR. 
 
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. 
 Průběžné restaurování uměleckých děl v závislosti na výši prostředků. 
 Zajištění výpůjčky obrazů na probíhající výstavy. 
 Příprava a projednání smluv o zřízení věcných břemen, příprava podkladů pro dozorčí radu, 

realizace podání návrhu a následná evidence. 
 Vyhotovení centrální evidence pasportu majetku napříč všech ústavů – přehledy vlastnictví, 

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

majetku, přehledy nájmů včetně aktualizace nájemních smluv. 
 Průběžné zajišťování podkladů pro majetkovou komisi AV ČR pomocí geografického 

informačního systém a současně poskytování výstupů z webového rozhraní 
nemovitosti.avcr.cz, převážně nájmy a pronájmy.  

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

SSČ zabezpečovalo v rámci celého roku 2017 pravidelné služby k zajištění provozu hlavní 
budovy AV ČR na Národní třídě a školicích a rekreačních středisek organizace. Celkem 
Provozní odbor v roce 2017 uskutečnil  45 akcí, mezi něž patřila například montáž chlazení 
vybraných kanceláří, vylepšení dětského hřiště, malování, různé opravy a úpravy vnitřních 
prostor a pravidelné vylepšování standardu školicích a rekreačních zařízení (oprava střechy  
a komínu, zřízení zásobníků vody). 
 
Tak jako v předcházejících letech byly zabezpečovány likvidace pojistných událostí, služby 
telefonní ústředny a podatelny pro SSČ, KNAV a KAV. V oblasti bezpečnosti práce se 
průběžně konala vstupní školení nových pracovníků SSČ a KAV ve smyslu zákona o PO  
a vyhlášky BOZP, byla zpracována aktualizace dokumentace požární ochrany a BOZP, 
koordinována spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů PO a BOZP podle platných 
norem. Pozornost byla věnována realizaci činností spojených s ochranou životního prostředí 
a k zajištění civilní ochrany v AV ČR podle pokynů HZS MV ČR. 

 
SSČ dále technicky a organizačně zajišťovalo zasedání Akademického sněmu v Národním 
domě, požadavky SSČ, KAV i pracovišť AV ČR na autoprovoz včetně školení řidičů, plán 
obnovy autoprovozu a podílelo se na logistice při dislokačních změnách zaměstnanců KAV  
a KNAV, přesunech materiálu a majetku.  
 
SSČ vykonávalo technickou a ekonomickou správu v areálu Jilská-Husova na základě 
mandátní smlouvy, v objektu Hybernská zajišťovalo technickou a ekonomickou správu na 
základě smlouvy o správě nemovitostí pro PSÚ a ÚJČ a  zabezpečovalo komplexní správu 
vlastního objektu v areálu Krč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasedání Akademického sněmu AV ČR – prosinec 2017 
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Stavební a inženýrská činnost 

SSČ realizovalo v průběhu roku 2017 celkem 26 stavebních akcí,  jak v rámci investic, tak 
i v oblasti nákladné údržby a opravy. 
 
Hlavní budova AV ČR: 
 oprava fasády směrem do Národní třídy, včetně oprav sousoší na střeše, 
 opravy dešťových kanalizací, izolace a celkové předláždění dvora Violy. 
 
Zámecký hotel Třešť: 
 oprava střechy víceúčelové haly, 
 oprava kašny, 
 relaxační zóna u dependance. 
 
Konferenční centrum – zámek Liblice: 
 oprava omítek zídky na parkovišti a před salla terrenou, 
 oprava střechy stodoly, 
 oprava stěn fresky na terase, 
 kácení stromů napadených škůdci, 
 oprava plotu kolem obory, 
 rekonstrukce koupelen a sociálních zařízení, 
 oplocení a úpravy obory. 
 
Vila Lanna: 
 oprava a čištění terasy v 1. patře, 
 úpravy WC v přízemí, 
 1. etapa úprav suterénu, odvlhčení, zemní práce, sanace zdiva. 
 
Hotel Mazanka: 
 celkové zateplení objektu a oprava fasády. 
 
Penzion Marna: 
 úpravy oplocení. 
 
Areál Krč: 
 dokončení výstavby ubytovny U2, včetně vybavení. 
 
SSČ připravovalo i projektové dokumentace a studie na plánované stavební akce a úpravy. 
Jednalo se především o stavební úpravy v objektu zámku Třešť (úprava rybníčku, vybavení 
veřejných prostor, Geopark) a v objektu konferenčního centra – zámku Liblice (úpravy parku, 
odvlhčení západního přístavku, výměna stoupaček a kanalizace, pivovar).  
 
V rámci inženýrské činnosti pro pracoviště AV ČR došlo k zateplení vybraných místností 
objektu Husova-Jilská a výměně oken v čelní fasádě budovy Jilská 1. V objektu Valentinská 
probíhaly opravy a rekonstrukce bytů.  
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Informační technologie 
 
SSČ v oblasti informačních technologií v roce 2017 zajišťovalo stejně jako v letech minulých 
správu a servis IT služeb pro KAV, SSČ, pražskou část PSÚ a BTÚ. Nedílnou součástí činností 
bylo poskytování a správa síťové infrastruktury, provoz a podpora ekonomických systémů 
a provoz a podpora systému pro správu a administraci webových portálů nejen pro vlastní 
potřebu, ale i pro pracoviště AV ČR. SSČ dále zajišťovalo administrativu Komise pro 
informační technologie AV ČR, správu adresového prostoru IPv4 a IPv6 pro sítě AV ČR  
a podílelo se na činnosti sdružení CESNET a PASNET a na poskytování a připojení pracovišť 
AV ČR do těchto sítí. Ve spolupráci s CESNET zajišťovalo správu serverových certifikátů  
a systému eduID a provoz bezpečnostního týmu CAS-CSIRT. 

Ekonomické a informační systémy 

SSČ věnovalo podstatnou část své činnosti správě ekonomických informačních systémů (EIS) 
a podpoře uživatelů z pracovišť AV ČR. Jednalo se 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).  Průběžně probíhala metodická podpora a různá školení uživatelů systémů 
a několik prezentací pro potenciální a nové uživatele VERSO. V roce 2017 došlo ke zcela 
zásadnímu vývoji ve firmě dodavatele systému Elanor Global, a tudíž bylo SSČ nuceno ve 
druhé polovině roku 2017 implementovat aktualizovaný systém na 44 pracovišť AV ČR. Dále 
v průběhu roku 2017 došlo k migraci databáze všech systémů EIS na verzi Oracle 12c.  
 
V systému VERSO došlo k nasazení nového modulu „Podpisová kniha“, který slouží jako 
centrální bod pro schvalování v oběhových modulech, kde jsou na jednom místě záznamy ke 
schválení z modulů žádanek, likvidačních listů, nepřítomností a cestovních příkazů. V modulu 
„Likvidační listy“ byly nasazeny nové sestavy; „Audit procesů schvalování“ slouží k celkovému 
auditu schvalovacích procesů v rámci likvidace faktur a závazků. V modulu „Manažerský IS“, 
„Mzdové sestavy“ vznikla nová sestava s názvem „Vyplacené prostředky zaměstnancům ze 
všech pracovišť“. Ta zobrazuje veškeré vyplacené prostředky zaměstnanců bez ohledu na 
středisko, které je uvedeno ve filtru sestavy nebo na které má uživatel zobrazující sestavu 
právo nahlížet. Přihlašovací stránky VERSO a sestavy v modulu „Služby řešitelům“ byly 
přeloženy do anglického jazyka. Byl vytvořen nový portlet oblíbené stránky v modu „Nástěnka“, 
která usnadní přístupy uživatelů do jednotlivých sestav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisová kniha v sytému VERSO 
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V systému iFIS v  začátku roku pokračovaly práce na dokončení výkazů PKP, které za rok 
2016 muselo povinně odevzdat více než 30 pracovišť AV ČR. V období od dubna do července 
2017 se  konaly workshopy s cílem individuálně s každým pracovištěm nastavit parametry 
tohoto výkazu, implementovat kontrolní mechanismy a samo odevzdání výkazu do CSÚIS. 
Všechna dotčená pracoviště měla povinnost výkaz s daty za rok 2016 odevzdat nejpozději do 
31. 7. 2017. V souvislosti s výkazy PKP probíhaly i přípravné práce se dvěma novými 
pracovišti, kterých se tato vykazovací povinnost nově týkala od roku 2017. V rámci modulu 
„Finance“ došlo k rozšíření funkcí o automatické párování závazků v cizí měně s úhradou, 
rozšíření infookna u prvotního dokladu o úroveň kontroly vyžadující potvrzení o přečtení 
informace. V rámci snahy o zefektivnění práce na „Hlavní knize“ byly provedeny úpravy 
párování na HK a dále možnost zobrazení a tisk účtového rozvrhu podle období. V souvislosti 
se zákonem č. 25/2017 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 272/2017 Sb. započaly přípravné práce  
a analýzy nového výkazu „Přehled peněžních příjmů a výdajů“, který se týká všech pracovišť 
AV ČR s měsíční/čtvrtletní periodicitou (periodicita odevzdávání vychází z překročení 
vyhláškou určené hladiny významnosti) počínaje lednem 2018. Došlo k participaci na 
implementaci modulu „Spisová služba“ na FZÚ s cílem rozšířit tento modul na více úseků 
pracoviště a nahradit jejich původní spisové služby. 

Servis a podpora 

SSČ v oblasti IT infrastruktury  zajišťovalo servis, podporu a správu IT technologií všech lokalit 
a uživatelů SSČ, KAV a pobočky PSÚ v Praze a částečně i pro BTÚ. Zabezpečilo IT služby 
(doména, pošta, síťové disky apod.), cloudové služby (Exchange Online, SharePoint, 
Office365), servis tiskáren vč. provozu tiskového serveru, technický provoz docházkového 
systému ANeT, technickou podporou inventarizace prostřednictvím čárových kódů. Dále 
zajišťovalo provoz webového portálu SSČ umožňujícího vzdálený přístup k aplikacím, provoz 
cca 235 virtuálních serverů, provoz informačních systému SSČ a KAV (Fidelio, Gastro, IIKO, 
OK Base, Múzo atd.), zajistilo zálohování veškerých kritických serverů a aplikací napříč 
infrastrukturou SSČ.  
 
SSČ technicky zabezpečilo Akademické sněmy, Týden vědy a techniky AV ČR a další 
akademické akce a spravovalo centrální serverovnu Mazanka i ostatní serverovny (Národní, 
Liblice, Třešť), včetně rozšiřování virtualizace.  
 
Zásadní význam a neodmyslitelnou činností bylo neustálé zvyšování bezpečnosti sítě proti 
vnějším a vnitřním útokům, včetně ochrany proti nežádoucí e-mailové komunikaci a postupná 
modernizace hardwaru (disková pole, servery) a softwarového prostředí (virtualizace, 
Windows Server), včetně zvyšování dostupnosti aplikací. 
 
V roce 2017 byly dále řešeny tyto úkoly: 
 
 E-way CRM, 
 výměna zálohovacího serveru, 
 aktualizace technologie Horizon, 
 migrace SQL serveru 2008 -> 2016, 
 úpravy serverovny Národní nad rámec rekonstrukce provedené v roce 2016, 
 nasazení Office 365, 
 aktualizace VMware na verzi 6.5, 
 výměna pokladen v DAN za tenké klienty – testování a pilotní nasazení, 
 zajištění obnovy výpočetní techniky v SSČ 2017. 



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SSČ za rok 2017 
 

33 
 

Správa sítí 

Hlavním úkolem bylo pokračování v modernizaci páteřních uzlů sítě AV ČR tak, aby 
vyhovovaly standardům moderního protokolu IPv6 při přenosové rychlosti 10Gbps. Průběžně 
se řešila i nezbytná administrativní, servisní a konzultační činnost v síti AV ČR a správa sítě 
EDUROAM.  
 
V roce 2017 došlo  ke kabelové úpravě v serverovně Národní a přesunu serverové technologie, 
včetně vyklizení malé serverovny. Byla dokončena optická síť Mazanka a  zmodernizovány 
páteřní uzly Florenc, KAV, Hotel Mazanka, byl vybudován nový páteřní uzel ÚFCH JH. Došlo 
k výměně přístupových prvků switche a Wi-Fi podle plánu „modernizace HW 2017“, byly 
zmodernizovány přístupové routery v lokalitách DAN a také FW v lokalitě WD. Byly 
aktualizovány  servisní smlouva Cisco 2017–2018, smlouva pro MW technologie a servisní 
smlouva na koncové prvky sítě AV ČR. 
 
Kromě hlavních úkolů se uskutečnily i tyto významné akce: 
 
 pokračoval projekt Připojení AV ČR ke struktuře EduID, 
 konzultační činnost a technická podpora při rozšiřování systému EDUROAM v areálu Krč, 
 konzultační a technická podpora při nasazování nového FW pro areál Krč, 
 modernizace MW připojení pro ubytovací zařízení AV, Na Marně, Praha 6, 
 konzultační činnost při rozšíření a změně IPv6 adresního rozsahu AV ČR, 
 odborný seminář pro správce sítí ústavů AV ČR, 
 lektorská činnost v kurzech Základy vědecké práce, 
 odborná činnost ve sdružení PASNET, 
 odborná činnost ve Fondu Rozvoje sdružení CESNET, 
 průběžné doplňování informací do geoportálu SSČ. 

Serverová infrastruktura 

Hlavním úkolem SSČ byla v roce 2017 technická správa datového centra Mazanka, 
spojená s nezbytnou administrativní a servisní činností a zajišťování technické podpory 
uživatelům Ekonomického informačního systému a správy jeho serverů.  
 
V roce 2017  se dále, jako nejdůležitější, řešily tyto úkoly: 

 příprava infrastruktury pro Oracle 11g SE a migrace databáze Elanor Global, 
 rozšíření farmy terminálových serverů pro Elanor Global, 
 rozšíření diskového pole V5000 o expanze a migrace provozních dat, 
 koordinace a spolupráce na migraci provozu EIS na Oracle 12c EE, 
 využití datového úložiště V7000 pro účely LABu a záloh, 
 vyřazení nevyužitého HW v serverovně MAZANKA, 
 nasazení monitorovacího systému Zabbix – uzel MAZANKA, 
 instalace a testování systému Ansible pro správu serverové infrastruktury, 
 příprava podkladů pro VZ obnovu serverového řešení 2018. 

Správa webů  

SSČ v oblasti webových služeb poskytovalo pro pracoviště AV ČR širokou škálu služeb, která 
zahrnovala komplexní realizace webových projektů na míru (webové prezentace a portály 
ústavní, webové prezentace a portály projektové a vědecké, celoakademické i ústavní 
intranety a interní webové prezentace a portály, nejrůznější webové databázové aplikace, 
elektronické obchody – např. s publikacemi, webové systémy na různých platformách, 
nejrůznější newslettery, registrační systémy a mnoho dalších), jejich technickou správu, 
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komplexní či dílčí aktualizace stávajících projektů a v neposlední řadě i zaškolování a podporu 
uživatelů, redaktorů, editorů a správců  projektů pro jejich zadavatele. V rámci těchto služeb 
poskytovalo i registrace a správu domén pro webové projekty, správu centrální domény 
avcr.cz a jejích poddomén. 
 
Pro realizaci, provoz a potřeby veškerých webových akademických projektů provozuje SSČ 
centrální akademický publikační a redakční systém – CMS (content management system), 
systém pro správu webových projektů, a to včetně komplexní podpory a servisu. Výhodou 
CMS systému je možnost průběžného mnohaletého vývoje nejen tohoto systému, ale i jeho 
modulů a funkcí na míru a podle požadavků AV ČR, pro kterou jsou projekty 
realizovány. V roce 2017 se přestal používat  původní OCMS7 a vývoj se intenzivně zaměřil 
na zdokonalování OCMS9 a pokračující kvalitní podporu OCMS7, ve kterém jsou weby  
i nadále provozovány.  
 
V roce 2017 byly řešeny následující úkoly: 
 
 nové práce na hlavním webu AV ČR, který sdružuje několik stávajících webů, opakovaná 

restrukturalizace a změna koncepce tohoto webu, jeho struktury a zejména hlavních 
funkčních částí. Opakované přeprogramování modulů tohoto webu, vývoj nových na míru. 

 Týden vědy a techniky AV ČR, Týden mozku, Jarní exkurze do světa vědy, Veletrh vědy – 
webová díla a/nebo registrační aplikace – vývoj na míru. 

 Rekonstrukce a modernizace dílčích ústavních webů (např. započetí rekonstrukce ÚJF, 
pokračování prací na ÚŽFG, dokončení zpracování webu ÚTAM a jiné). 

 Ústavní projektové dílčí prezentace (např. ÚT – web sbírky pro pomník Václava Dolejška, 
web ASÚ Vesmír pro lidstvo – zahájení prací a jiné). 

 E-shopy (např. OÚ, zahájení prací na e-shopu FLÚ). 
 MÚA – web TGM – kompletní realizace interaktivního webového díla s plánem navazujících 

programátorských prací pro rok 2018, ARÚB – zahájení programování databáze pro 
Přehled výzkumů a jiné. 

 
Celkově SSČ provozovalo, spravovalo či hostovalo 189 webových projektů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Webové stránky 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. 
SSČ usiluje, aby přiblížilo vědu laikům, ukázalo jim výsledky jednotlivých vědních oborů, 
představilo pracoviště, v nichž vznikají, a také vědce při bádání. Zájem o vědu se snaží vzbudit 
nejen mezi laickou veřejností, žáky a studenty, ale i u dětí útlého věku. 
 
SSČ zaznamenávalo stanoviska odborníků z AV ČR k aktuálnímu dění doma i v zahraničí 
a participaci jejích institucí na akcích orgánů státní a veřejné správy. SSČ se na konání akcí 
také spolupodílelo, mnohé z nich dokonce iniciovalo. Jako nejvýznamnější pracoviště AV ČR 
v oblasti popularizace a medializace vědy 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. Klíčové heslo „Středisko 
společných činností“ bylo v médiích za rok 2017 citováno 70×. 
 
O popularizačních akcích se veřejnost dozvídala také prostřednictvím webových stránek – 
www.tydenvedy.cz zaznamenaly 84 000 návštěv (zobrazeno 117 500 stránek), 
www.veletrhvedy.czz 40 000 návštěv (108 000).  
 
Významnou podporu v popularizaci vědy poskytovaly sociální sítě (Facebook, Twitter, 
Instagram). Jeden z osvědčených kanálů, server YouTube, pravidelně zveřejňoval reportáže 
z popularizačních akcí, ale také edukativní projekty. Velký úspěch zaznamenal soubor 
vzdělávacích videí NEZkreslená věda, který dosáhl sledovanosti v řádu statisíců.  
 
Díky rozšířené spolupráci AV ČR s Českou televizí pokračovala aktivní součinnost s Redakcí 
vědy, pro kterou SSČ vytvořilo zázemí, aby prostřednictvím DVV zajistilo efektivní spolupráci 
na denní bázi. V roce 2017 se AV ČR prezentovala v televizi více než 380×. 
 
Tradičně značný zájem návštěvníků i médií vyvolal již 19. ročník Týdne mozku; cyklus 
přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách se jako 
obvykle konal v termínu od 13. do 17. března 2017. Akce je součástí tzv. Brain Awareness 
Week (BAW) – celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech 
výzkumu mozku. Program sestávající z 15 přednášek připravily ÚEM, Česká společnost pro 
neurovědy a SSČ. Oživily jej i doprovodné akce – výstava Mozek v akci, Memory park, večerní 
přednášky pro veřejnost a další. Týden mozku navštívilo přes 2500 zájemců; zaznamenal na 
50 mediálních výstupů, včetně TV reportáží a živých vstupů.  
 
Pod hlavičkou Jarních exkurzí do světa vědy 2017 se v květnu a červnu uskutečnilo přes 
40 akcí, na kterých participovalo 21 pracovišť AV ČR. Akce se, vedle sídla AV ČR na Národní 
třídě v Praze, konaly v jednotlivých pracovištích a v partnerských organizacích. Návštěvnost 
činila 10 786 účastníků. Vedle Dnů otevřených dveří pracovišť AV ČR byl program některých 
z nich spojen s celosvětovými aktivitami jako například oslavou Světového dne životního 
prostředí v BC. V době konání projektu se v budově AV ČR na Národní třídě v Praze 
uskutečnila Muzejní noc, k níž se SSČ aktivně připojilo. 
 
Ve dnech od 8. do 10. června 2017 SSČ zorganizovalo na výstavišti PVA EXPO Praha 
v Letňanech Veletrh vědy. Během tří dnů předvedlo 80 vystavovatelů na 8000 m2 výstavní 
plochy nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy, s nimiž se seznámilo na 17 000 
návštěvníků. Do největší populárně-naučné akce svého druhu v České republice, která 
představila výsledky práce českých vědeckých elit, se mimo akademická pracoviště AV ČR 
zapojily univerzity, firmy a science centra. Doprovodný program nabídl panelové diskuse  
s odborníky, zónu pro pedagogy či promítání filmů v Keplerově sále. Mezi další novinky patřily 
kariérní den MayDay Career Days, jenž upozornil na možnost pracovního uplatnění ve 
vědecko-výzkumné sféře v ČR i zahraničí, multimediální show Vesmír s P. Liškou  
a P. Suchanem, koutek veselé vědy pro děti a virtuální realita AV ČR.  
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Jednou z nejvýznamnějších popularizačních aktivit SSČ je vědecký festival Týden vědy 
a techniky AV ČR, který v roce 2017 představil novou koncepci – vrátil se k původní délce 
trvání po dobu jednoho týdne, získal nový vizuální styl. Změny se projevily i v programu 
v budově AV ČR na Národní třídě, který byl zpracován do podoby pět plus dva víkendové dny. 
Všední dny náležely aktuálním tématům – potravinám budoucnosti, superlaserům, medicíně, 
nanotechnologiím, robotice a umělé inteligenci. Každé z nich mělo svého ambasadora, 
významnou osobnost české vědy. Víkend patřil rodinám s dětmi.  
 
Poutavý program připravila moravská pracoviště AV ČR v Brně, kde se uskutečnilo přes 
50 akcí. Velký zájem byl například o science show se známým vědcem a popularizátorem vědy 
M. Londesboroughem.  
 
Během Týdne vědy a techniky AV ČR, který se konal od 6. do 12. listopadu 2017, se 
uskutečnilo 659 akcí, jež navštívilo 48 331 návštěvníků. Do realizace se zapojilo všech 
54 pracovišť AV ČR a dalších 50 partnerských a spolupracujících organizací. Mezi 
nejatraktivnější festivalové formáty patřily tradičně Dny otevřených dveří pracovišť AV ČR 
a partnerů festivalu, panelové diskuse, vědecká stand-up show nebo úniková hra. Hostem 
festivalu byl P. Kacerle – tvůrce vizuálních efektů ve filmech jako Iron Man 3 nebo Thor.  
Festival zaznamenal 144 mediálních výstupů v tištěných médiích, televizích i rádiu. Počet 
fanoušků na Facebooku překročil 7000, velký zájem byl o Youtube kanál, na který se živě 
přenášely přednášky ze sídla AV ČR na Národní třídě v Praze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týden vědy a techniky 2017 

 
Podobně jako v předchozích letech se představila fotosoutěž Věda fotogenická, sestavená 
z fotografií zaměstnanců AV ČR. Výstupy byly reprezentativní kalendář z vybraných snímků  
a výstava, která zavítala na nejrůznější místa ČR i zahraničí (Bratislava či Taiwan). V roce 
2017 se přihlásilo 89 zaměstnanců z 27 pracovišť AV ČR s rekordním počtem 205 fotografií. 
 
V roce 2017 se na pražském Žofíně uskutečnily dvě slavnostní přednášky z cyklu Akademie 
věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Předposlední, LASER: supernástroj člověka 
21. století, přednesl 13. března 2017 T. Mocek, čtvrtou – Právo a vlastnictví v tenzi mezi 
stabilitou a proměnlivostí zákonodárství přednesl K. Eliáš z ÚSP 2. října 2017. 
 



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SSČ za rok 2017 
 

37 
 

Výstavy v Galerii Věda a umění představují jedinečnou prezentaci vědeckých výzkumů 
a projektů pracovišť AV ČR (například v kontextu Strategie AV21). V roce 2017 se uskutečnily 
čtyři: Ohrožená architektura města Mosulu (OÚ), AD INFINITUM (ASÚ), Neviditelný most. 
Milada Blekastadová (1917–2003) (FLÚ a Elg, z. s.) a Nástroje poznání – KUK (ÚPT). 
 
Pod hlavičkou projektu Nebojte se vědy se ve školním roce 2016–2017 konaly přednášky, 
které svou náročností a tematickým zaměřením odpovídaly koncepci středoškolských osnov. 
Projekt byl realizován s novou grafikou, webem a upraveným názvem.  
 
Newsletter AV ČR informoval elektronickou formou o aktivitách SSČ a zval na akce, jakými 
byly Veletrh vědy, Týden mozku, Jarní exkurze do světa vědy, Týden vědy a techniky AV ČR 
a výstavy. Referoval rovněž o nově vydaných titulech magazínu A / Věda a výzkum a AΩ / 
Věda pro každého.  
 
SSČ se významně podílelo i na kontinuální správě webových stránek AV ČR, plnilo aktualitami 
titulní stranu i jednotlivé rubriky a zabezpečovalo pro ně též hlavní zprávu (tzv. karusel). 
Zajišťovalo fotodokumentaci oficiálních akcí a spravovalo fotogalerii AV ČR přístupnou na 
www.zonerama.com/AVCR.  
 
Na konci roku 2017 SSČ převzalo správu veškerých sociálních sítí AV ČR – tedy Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, jejichž prostřednictvím popularizuje činnost AV ČR a jejích 
pracovišť i akce pro veřejnost.  
 
SSČ již dlouhá léta významně participuje na vzdělávání studentů středních a vysokých škol 
prostřednictvím projektu Otevřená věda AV ČR. Ten se za dobu své existence stal natolik 
žádanou aktivitou, že jeho kapacity zdaleka nestačí pokrýt zájem všech studentů. Jde o soubor 
vědeckých stáží na výzkumných pracovištích AV ČR, kde se mladí lidé se zájmem o vědu 
a výzkum pod vedením odborníků zapojují do vědecké činnosti. V roce 2017 se uskutečnilo 
100 vědeckých stáží; na 37 pracovištích pracovalo 100 studentů, stáže trvající 10 měsíců se 
realizovaly v přírodovědných, technických i humanitních oborech. Součástí byly rovněž 
odborné kurzy, které studentům pomáhaly s přípravou na vědeckou kariéru. Pod hlavičkou 
Otevřené vědy se uskutečnily dva vzdělávací semináře, na nichž se mladí lidé dozvěděli, jak 
přistoupit k veřejnému projevu a sebeprezentaci před publikem, jak uspět při přijímacím 
pohovoru, jak vytvořit úspěšnou prezentaci, jak graficky zpracovat vědecký poster a jak 
pracovat s vědeckými zdroji. Studenti si také vyzkoušeli popularizaci vědy v praxi, a to přímo 
na Veletrhu vědy, na kterém asistovali na stáncích pracovišť AV ČR.  
 
V polovině srpna se v Českém ráji uskutečnil Letní vědecký kemp pro učitele základních 
a středních škol. Akce, která se konala již počtvrté,  byla součástí projektu Otevřená věda. 
Odborný program připravili lektoři z BC, ÚFCH JH, ÚEB, Matematicko-fyzikální fakulty UK 
a Přírodovědecké fakulty UK.  
 
SSČ se také věnovalo vzdělávání pedagogů přírodovědných, technických i humanitních oborů 
(viz například Škola českého jazyka a literatury).  
 
Pod hlavičkou projektu Otevřená věda vznikly také popularizační výstavy o osobnostech české 
vědy. Anglickou verzi výstavy o českých vědcích a vědkyních na Festivalu vzájemných 
inspirací 2017 zahájila vernisáž na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu 10. října 
2017. Festival představil americké veřejnosti rovněž osobnost objevitele zákonů dědičnosti  
J. G. Mendela a jeho přínos genetickému výzkumu.  
 
Popularizační výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy a České vědkyně a jejich přínosy nejen 
české vědě se prezentovaly nezvyklou formou karikatur, jejichž autorem je ilustrátor  
P. Ponáhlý. Osobité grafické zpracování přiblížilo významné historické a současné vědecké 
osobnosti a objevy s humorem a nadsázkou.  
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Popularizačně-vzdělávací cyklus NEZkreslená věda představil formou krátkých animovaných 
videí zajímavé vědecké jevy (nejen) studentům a pedagogům středních škol. Všemi 30 díly 
provází nezaměnitelný komentář P. Lišky. SSČ šířilo videa do škol v České republice, 
prezentovalo se jimi na filmových festivalech, v kinech (Ponrepo dětem) i na YouTube kanálu 
Otevřené vědy, kde je zhlédlo již přes 1 500 000 diváků. 
 
Již řadu let SSČ pořádá osvědčený a zavedený projekt Management vědy. Také v roce 2017 
se ředitelé pracovišť AV ČR jeho prostřednictvím školili, aby se lépe orientovali ve složitém 
legislativním a ekonomickém prostředí. Management vědy byl koncipován ve formě pěti 
dvoudenních setkání, která se konala v Zámeckém hotelu Třešť, účastnilo se ho  
32 posluchačů rozdělených do dvou skupin v závislosti na délce ředitelské praxe. Semináře 
jim napomáhají zvládat náročné úkoly, protože přibližují dovednosti, které při stávající odborné 
přípravě většinou neměli možnost získat. Vzrůstající zájem svědčí o úspěšnosti projektu. 
 
SSČ v roce 2017 opět pro AV ČR zabezpečovalo technické zázemí při konferencích 
a pronájmy sálů v budově na Národní třídě v Praze. Studio OAT zajišťovalo tvorbu 
audiovizuálních záznamů významných akcí pracovišť AV ČR, poskytovalo produkční 
i postprodukční audiovizuální služby, vytvářelo prezentační spoty, reportáže i dokumentární 
filmy, a to především v souvislosti s programy Strategie AV21 a potřebami pracovišť AV ČR. 
Významně se tak podílelo na popularizaci vědecké činnosti vědců AV ČR. 
 
Audiovizuální výstupy Studia OAT sdílely nejen webové stránky pracovišť AV ČR, ale také 
zpravodajské servery (například Aktualne.cz, iHned.cz). Vědecké reportáže přejímala též další 
média (Česká televize, Český rozhlas). Vysokou sledovanost měla produkce umístěná na 
webových kanálech YouTube a Facebook. V roce 2017 pokračovala výroba, televizní vysílání 
i internetové šíření informací z velkých akademických akcí, jako jsou Týden mozku, Veletrh 
vědy či festival Týden vědy a techniky AV ČR, pro který Studio OAT vytvořilo propagační spoty 
či speciální medailonky vědců. 
 
V roce 2017 vzniklo dalších 12 dílů měsíčníku Magazín Česká věda – televizního 
a internetového magazínu, který veřejnost seznamuje s prací vědců AV ČR. Pořad sestává 
z reportáží o vědeckých metodách či výsledcích, medailonků vědců, představuje knižní 
novinky Nakladatelství Academia s diváckou soutěží apod. Měsíčník vysílá několik televizních 
stanic (Kino Svět, TV NOE, Regionální TV, TV Praha, TV OIK). Šířen je prostřednictvím 
satelitního, terestrického, kabelového i IPTV vysílání. Pořad se vysílal s celkovou denní 
sledovaností vyšší než 200 tisíc domácností. Každý díl magazínu byl odvysílán minimálně 20×.  
 
Studio OAT dále vyrobilo vědecké reportáže z pracovišť a laboratoří AV ČR. Reportáže jsou 
určeny nejen pro laickou veřejnost, ale i pro vědce, kteří je využívají při prezentaci své práce.  
 
V roce 2017 vznikly další díly televizního dokumentárního cyklu Tiché hrozby (součást 
programu Strategie AV21 Přírodní hrozby). Populárně-vědecké dokumenty mapují přírodní 
hrozby v České republice a přibližují vědecké poznání a metody, které mohou negativní 
důsledky přírodních procesů zastavit či omezit. Dokončené díly – Krajina v pohybu, 
Zemětřesné roje a Blízký vesmír – zhlédli diváci u příležitosti akcí AV ČR, jako je Veletrh vědy 
či Týden vědy a techniky AV ČR nebo při projekcích ve školách a kulturních zařízeních 
(například knihovny) po celé ČR. Následovaly diskuse s tvůrci a vědci, kteří na dokumentech 
spolupracovali. Cyklus Tiché hrozby měl premiéru na filmovém festivalu Academia film 
Olomouc 2017. Dokumentární film Pohyby o vědecké expedici na Špicberky se v roce 2017 
promítal na domácích i zahraničních festivalech a získal odborná ocenění.  
 
Vedle této činnosti a běžné agendy spravovalo Studio OAT Youtube kanál Akademie věd (viz 
www.youtube.com/user/oatavcr) a facebookovou stránku Česká věda (viz 
www.facebook.com/ceskaveda), na hlavní akademický web www.avcr.cz přispívalo každý 
týden.  
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Křty, besedy, prodejní akce a souvislosti s vydáváním nových knih 

Také v roce 2017 byly osvědčeným marketingovým nástrojem propagační akce pořádané  
u příležitosti vydání knih (křty, autogramiády, diskusní pořady, přednášky), tematické prodejní 
akce nebo výstavy pořádané časopisem Živa. V pražském i brněnském knihkupectví 
Academia se konaly přednášky v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, v Brně pak ve 
spolupráci s jednotlivými pracovišti AV ČR i další tematické přednášky v průběhu celého roku. 
V Literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze se uskutečnily desítky 
propagačních akcí, v samém začátku roku například uvedení knihy T. Radila Holocaust  
a Evropa po sedmdesáti letech za účasti R. Zahradníka, čestného předsedy AV ČR. Rovněž 
v lednu se konalo slavnostní uvedení publikace L. Slavíčka a kolektivu autorů Slovník historiků 
umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků 
z příbuzných oborů ve spolupráci s ÚDU. Z jarních akcí je možno zmínit křest dvoujazyčné 
publikace Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant Anatomy A. Luxe  
a kolektivu autorů. Mezi nejvýznamnějšími  událostmi pořádanými během podzimní sezony je 
třeba zmínit slavnostní uvedení díla D. Prixe (ed.) Umělecké památky Prahy. Velká Praha M–
Ž ve spolupráci s ÚDU. Propagační akce se nekonaly pouze v síti knihkupectví Academia, ale 
i v dalších prostorách. Příkladem může být uvedení knihy M. Kuny Antonín Dvořák v Muzeu 
Antonína Dvořáka ve spolupráci s Národním muzeem a Společností Antonína Dvořáka.  
 
Knihkupectví Academia během roku 2017 opět pravidelně zajišťovala prodej při  akcích 
pořádaných jednotlivými pracovišti AV ČR, včetně dalších divizí SSČ. V roce 2017 šlo  
především o: prodej na přednáškách Zoologické dny v Brně, které tradičně pořádají ÚBO, 
Ústav botaniky a zoologie PřF MU a Česká zoologická společnost, prodej na akcích Týdne 
vědy a techniky AV ČR v Praze, Brně a Ostravě, prodej publikací během přednášek Škola 
českého jazyka a literatury, které pořádá SSČ ve spolupráci s ÚJČ a ÚČL. 
 
Pracovníci knihkupectví se během roku 2017 jako obvykle 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 doplňující přednášená 
témata. Za zmínku stojí i sleva na knihy, nabízená při akcích pořádaných AV ČR. 
 
Mezi nejvýznamnější popularizační a propagační akce nakladatelství Academia patřily  Týden 
mozku, Noc literatury (pořádaná Českým centrem), Veletrh vědy, Škola českého jazyka, 
konference Forum 2000, největší vědecký festival Týden vědy a techniky AV ČR a přednášky 
zaměstnanců pracovišť AV ČR v rámci Akademické kavárny v knihkupectví Academia Brno. 
 
V roce 2017 opět pokračovala dlouhodobě úspěšná propagační akce Měsíc s pracovištěm, 
kdy  SSČ nabízí pracovištím AV ČR zdarma měsíční pronájem výlohy knihkupectví ve 
Vodičkově ulici, ve které pracoviště prezentuje výsledky své práce a svoji činnost. Vedle toho 
mají zaměstnanci pracoviště v daném měsíci slevu 25 % na  veškerý sortiment prodejny 
a možnost uspořádat v kavárně propagační nebo společenskou akci. Během roku 2017 tuto 
nabídku využily: SOÚ, MÚA, EÚ, ÚTIA, MÚ, ÚDU, KNAV, FLÚ. 
 
Možnost představit široké veřejnosti svoji činnost mají také pracoviště AV ČR v Brně v rámci 
MICAV. Svoji činnost prezentovala formou prezentace ve výloze a zároveň přednáškou  
v Literární kavárně knihkupectví tato pracoviště AV ČR: ÚPT, BÚ, PSÚ, HÚ, ÚFM a ARÚB. 
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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 v úrovni ČSN EN ISO 9001:2000 tuzemským 
i zahraničním hostům, především z pracovišť AV ČR. DKHZ jako provozovatelka 
konferenčních a hotelových služeb je držitelkou 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 35 pracovišť AV ČR.  
 
SSČ zabezpečovalo a organizovalo pro AV ČR mnoho významných akcí. V divizních 
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 2017 bylo poskytnuto ubytování téměř 3 tisícům akademických hostů. 
Velkou část tvořili cizinci. 425 akademických akcí se zúčastnilo přes 13 tisíc hostů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zařízení jsou také orientována na veřejnost (Dny otevřených dveří v rámci Dnů evropského 
kulturního dědictví, Dětské sportovní dny, Noc hotelů). Významná je i podpora příslušných 
obcí a měst.  
 
V roce 2017 byl za podpory vedení SSČ realizován projekt obnovy „Klientských karet“, 
připravený ve spolupráci s personalisty jednotlivých pracovišť AV ČR. V rámci agenturní 
činnosti se v listopadu 2017  uskutečnila mezinárodní konference pro 300 osob mimo vlastní 
zařízení SSČ. Byla navázána spolupráce s GFÚ a následně realizovány dvě odborné výstavy 
v KCL a ZHT spojené s přednáškami pro studenty místních škol. SSČ se pravidelně účastní 
tuzemských veletrhů (svatební veletrhy – Svatební EXPO, Svatební dny v hotelu Clarion)  
i zahraničních veletrhů (ITB Berlin) v rámci propagace vlastních zařízení.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Středisko
Počet pokojů 

k dispozici

Celková roční 
ubytovací 
kapacita

Prodané 
pokoje

Průměrná 
obsazenost v %

Počet ubytovaných 
hostů AV ČR

Počet 
ubytovaných hostů 

ostatní

Počet 
ubytovaných hostů 

celkem

KCL 53 19 345 5 614 29 641 5 484 6 125

ZHT 59 21 535 6 547 30 426 4 609 5 035

VL 24 8 760 3 425 39 1 242 757 1 999

PM 11 4 015 1 771 44 184 0 184

PS 10 3 650 3 011 83 10 0 10

HM 81 29 565 24 657 83 226 298 524

CELKEM 238 86 870 45 025 51 2 729 11 148 13 877

DKHZ 2017 - ubytovací služby
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Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 

www.zamek-liblice.cz 
 
KCL je tradičním místem pro pořádání vědeckých konferencí, workshopů a setkání elitních 
zaměstnanců pracovišť AV ČR i jejich zahraničních hostů. Zámek poskytuje komplexní servis, 
zázemí a technickou podporu. Těší se velké oblibě u organizátorů i návštěvníků jednotlivých 
akcí. 
 
KCL již tradičně organizovalo řadu významných akademických konferencí s mezinárodní 
účastí. Za všechny lze zmínit: 10th Symposium on Anaerobic Microbiology ISAM ÚŽFG, 
Retropath 2017 Ústavu molekulární genetiky nebo AMND - Conference on Animal Models for 
Neurodegenerative Diseases 2017. Kromě akademických akcí KCL hostilo také několik 
významných diplomatických a politických setkání (zasedání rady krajů – hejtmanů ČR, 
pravidelné setkání politiků z ČR a SR Jagello 2000 apod.). 
 
V roce 2017 byly v KCL realizovány tyto projekty: 
 
 rekonstrukce tří koupelen v hotelových pokojích v hlavní zámecké budově, 
 rekonstrukce brány u zahradního apartmánu, 
 oprava oplocení kolem parkoviště pro hosty, 
 oprava cestiček v zámeckém parku, 
 1. etapa projektu oplocení zámecké obory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opravené cesty v zámeckém parku 
 
KCL je také významným partnerem regionální správy. V roce 2017 tak KCL rozšířilo spolupráci 
s městem Mělník a podílelo se na programu Mělnického kulturního léta. Pokračovaly aktivity 
v rámci ROP – Sdružení obcí Kokořínska. Ve spolupráci s obcí Liblice a Byšice byla 
uspořádána řada kulturních a společensky významných akcí. 
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Zámecký hotel Třešť (ZHT) 

www.zamek-trest.cz 
 
V rámci naplňování vize a cílů organizace patří ZHT mezi strategicky důležitá střediska, která 
pravidelně naplňují potřeby zaměstnanců pracovišť AV ČR. Hlavní činnost je zaměřena na 
cílovou skupinu osob z prostředí AV ČR, slouží jako zázemí pro podporu rozvoje a vzdělávání 
managementu a klíčových pracovníků AV ČR. Je ideálním místem pro vědecká setkávání  
a organizace konferencí na mezinárodní úrovni. Zámek je díky své poloze, pohostinnosti 
a přátelské atmosféře také místem pro letní i zimní rekreace a pobyty zaměstnanců AV ČR.  
 
V průběhu roku byly realizovány tyto významné projekty: 
 
 v návaznosti na opravu páteřní Fritzovy ulice byly zadány ke zpracování studie 

proveditelnosti na sanaci rybníka a na biodiverzitu s vypracováním podkladů na čerpání 
dotace z operačního programu životního prostředí ve spolupráci s AOPK ČR, 

 zpracování projektu Vstupní severní brána do Geoparku Vysočina, jenž vznikl ve spolupráci 
s GFÚ, s cílem vybudovat naučnou stezku a síť cest v parku; projekt vznikl ve spolupráci 
s Regionem Renesance v rámci partnerství s městem Třešť a česko-rakouské spolupráce 
na čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

 došlo k propojení jednolůžkových pokojů na dependance s cílem zvýšit ubytovací kapacitu, 
 byla zrestaurována zámecká kašna, 
 byla dokončena rekonstrukce relaxační zóny u dependance, která se proměnila na 

multifunkční, částečně zastřešené místo, vhodné pro letní předzahrádku, outdoor 
tembuildingové akce, cateringové akce a další, 

 ve spolupráci s DSMS byla zadána revize projektu na generální rekonstrukci hlavní budovy 
včetně studie a vizualizace rekonstrukce interiérů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opravená kašna v Třešti 
 
V průběhu roku 2017 se ZHT opětovně stal dějištěm setkání mnoha významných hostů nejen 
z AV ČR, ale i politické scény dalších partnerů. Významnou propagační akcí, přesahující 
hranice města, je již každoroční tradiční Dřevořezání a Betlémská cesta.  
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Vila Lanna (VL) 

www.vila-lanna.cz 
 
Organizačně pod správu Vily Lanna (VL) patří Penzion Marna (PM) a Penzion Sedlec (PS). 
Služby těchto zařízení byly poskytovány zejména pro AV ČR, vysoké školy, státní orgány 
a společnosti spjaté s AV ČR. VL a PM jsou i nadále oblíbenými ubytovacími zařízeními mnoha 
pracovišť AV ČR. Vedle ubytování poskytuje VL kompletní konferenční, gastronomické 
a cateringové služby.  
 
V roce 2017 se ve VL setkávaly, tak jako každým rokem, osobnosti české a světové vědy. 
Uskutečnilo se zde např. setkání bývalých předsedů AV ČR při slavnostním obědě, pod 
záštitou EURAXESS se konal Výtvarný ateliér – akce pro děti a rodiče zahraničních vědců, 
předání cen Otty Wichterleho, tradiční setkání představitelů AV ČR s Diplomatickým sborem 
– Academic Prague. Významná akce byla oslava založení ÚJČ. Již tradiční je předávání cen 
AV ČR nebo časopisu Živa.  I nadále byly zajišťovány cateringové služby pro BIOCEV ve 
Vestci u Prahy. Na tradici navázaly  také Velikonoční a Vánoční jarmark, určené hlavně 
zaměstnancům AV ČR. VL společně s GSN je i nadále jediným dodavatelem cateringu pro 
akce konané v budově AV ČR na Národní třídě.  
 
Z plánovaných akcí byla provedena rekonstrukce pánských toalet ve vstupní dvoraně 
a  uskutečnila se další etapa restaurování starožitného nábytku. Za plného provozu byla 
provedena I. etapa výstavby nového konferenčního sálu „Konírna“ pod Pavilonem  
B. V souladu s plánem revitalizace zahrady byly zasázeny tři lípy. Rozšířen byl také stávající 
kamerový systém.  

Penzion Marna (PM) 

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

Penzion Sedlec (PS) 

www.penzion-sedlec.cz 
 
Malokapacitní ubytovací zařízení výhradně využívala akademická obec k dlouhodobým 
pobytům svých zaměstnanců a hostů. 
 
 Ke dni 31. 5. 2017 byl provoz penzionu ukončen a následně v srpnu 2017 byl vystěhován 
veškerý inventář.  Všichni hosté byli o této skutečnosti předem řádně informováni. Nabídnutou 
pomoc ohledně vyhledání nového ubytování klienti  nevyužili. 
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Hotel Mazanka (HM) 

www.hotel-mazanka.cz 
 
Hotel Mazanka i v roce 2017 poskytoval hlavně dlouhodobé ubytování pro zahraniční klientelu 
pracovišť AV ČR. Nevyužitá ubytovací kapacita byla účelně nabídnuta ke krátkodobým 
pobytům AV ČR nebo veřejnosti.  
 
V letním období roku 2017 (červen – září) se v hotelu uskutečnila jedna z největších 
stavebních akcí posledních let, a to zateplování budovy za plného provozu. Z bezpečnostních 
důvodů byla ubytovací kapacita snížena o několik pokojů. O časovém harmonogramu stavby 
byla jednotlivá akademická pracoviště včas informována. Také hostům byly prostřednictvím 
pracovníků recepce poskytnuté vždy aktuální informace. Mimo tuto akci  se v průběhu roku 
dělaly drobné údržbářské a opravářské práce (instalatérské, elektrikářské aj.), aby byl zajištěn 
kvalitní a bezproblémový pobyt ubytovaných hostů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zateplení hotelu Mazanka 
 
Již tradičně se v květnu 2017 (25. května) uskutečnila v hotelu akce pod názvem Setkání se 
zástupci pracovišť AV ČR v Hotelu Mazanka, na němž se sešlo vedení hotelu se zástupci 
pracovišť AV ČR, kteří se starají o zajištění ubytování pro pracovníky, hosty, stážisty svého 
pracoviště. Účelem setkání bylo především získání zpětné vazby a zjištění spokojenosti hostů 
se službami HM.  
 
V rámci zajištění i udržení kvality a úrovně poskytovaných služeb se v případě potřeby 
vyměňovaly v kuchyňkách i apartmánech elektrické spotřebiče (rychlovarné konvice, varné 
desky, ventilátory),  vodovodní baterie (dřezové, v koupelnách) a také se dělaly drobnější 
opravy nábytku, dveří a podlahových krytin. 
 
Ke zvýšení bezpečnosti hostů a ochrany majetku sloužil rozšířený a modernizovaný kamerový 
systém se záznamem, který monitoruje nejen blízké okolí hotelu, ale hlavně prostor recepce. 
 
Hotel poskytoval celkové pokrytí signálem Wi-Fi, které se setkalo s kladnou odezvou hostů. 
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Také v roce 2017  našla v HM zázemí dětská skupina předškolních dětí Mazánek. Fungovala 
v celodenním režimu, se zajištěním stravování, po celý týden. V zimních měsících byly také 
využívány vnitřní prostory hotelu (zasedací místnost) pro dětské aktivity (cvičení, dílničky, 
besídky – Mikuláš, Vánoce apod.). Provoz venkovního dětského koutku byl v letních měsících 
částečně omezen kvůli stavebním pracím na objektu. 
 
Zasedací místnost v 1. NP byla celoročně využívána pro semináře a školení, včetně zapůjčení 
techniky a přípravy občerstvení. U několika akcí bylo ve spolupráci s VL také zajištěno 
stravování formou kompletních poledních menu.  
  
V loňském roce bylo též  poskytnuto parkování v areálu hotelu, a to nejen pracovníkům 
a hostům ÚTIA, ale i dalším akademickým pracovištím.  
 
HM je certifikovaným zařízením v systému Hotelstars Union podle oficiální jednotné klasifikace 
ubytovacích zařízení v ČR pro Hotel Garni **Superior, s platností do roku 2021. Každoročně 
prochází auditem hygienického systému HACCP ubytovacího provozu. Hotel se připojil 
v zimních i jarních měsících 2017 k mezinárodním akcím Hodina Země a Noc hotelů, za 
výrazné podpory AHR ČR.  

Gastronomické služby Národní (GSN) 

www.gs.narodni3.cz 
 
Služby jsou určeny pro zaměstnance pracovišť AV ČR sídlící v hlavní budově, ale také pro 
zaměstnance zde  působících firem, jejich hosty, pro všechny návštěvníky budovy i pro 
účastníky konferencí, seminářů probíhajících v konferenčních sálech. 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. K dispozici je připojení k Wi-Fi. Výzdobu tvoří práce dětí z dětské skupiny Lvíček. 
 
V hodnoceném období byla kapacita Bistra navýšena o další místa, byly dokoupeny rautové 
stolky na akce pořádané v sálech. Byl dokoupen chladicí a ohřívací vůz na vydávání pokrmů 
při akcích. Úspěšnou propagační akcí se stalo Vánoční setkání pro zaměstnance AV ČR. 
 
Občerstvovací gastronomický servis se stal standardně vyhledávanou službou podporující 
dobré pracovní podmínky zaměstnanců AV ČR a účelně komfortní službou pro všechny 
příchozí. Cateringové služby byly poskytovány na různých akcích v budově AV ČR i mimo ni 
významným institucím a společnostem. (např.: E.ON, ÚJČ, FGÚ, FZÚ, MŠMT, B.i.d. services, 
Czech In s.r.o., TC, ÚI, Albatros Media a.s., ČHMÚ, SG Geotechnika, FLÚ, ÚSMH, MV 
Consult, Debbie Orf, Metcenas, Národní památkový ústav, ÚSP, HÚ, Magistrát hl. města 
Prahy, Gukon Konstrukce s.r.o., ÚJF a mnohé další). 
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V. Hodnocení jiné činnosti 

Knihkupectví Academia a e-shop 
 
SSČ zajišťuje prodej nejen vlastních publikací, ale i publikací jiných renomovaných nakladatelů 
a doplňkového sortimentu, a to prostřednictvím prodejen v Praze, Brně a Kulturně-literárního 
centra v Ostravě. V Praze na Václavském náměstí provozuje naše největší knihkupectví, další 
dvě na Národní třídě a v ulici Na Florenci. V Brně je knihkupectví situováno na náměstí 
Svobody,  v Ostravě se Kulturně-literární centrum nachází v Zámecké ulici. 
 
Od 1. 1. 2016 je v provozu Moravské informační centrum AV ČR (MICAV), které je 
provozováno v Knihkupectví Academia v Brně. MICAV spolupracovalo i během roku 2017 se 
Sekretariátem sdružení moravských pracovišť na pořádání přednášek pro veřejnost v kavárně 
knihkupectví, čímž se zapojilo do popularizace vědy a vědeckých pracovišť AV ČR. 
 
V roce 2017 jsme se zaměřili na přípravu zřízení Informačního centra AV ČR v Ostravě, které 
po otevření v roce 2018 nabídne nejen informace o ostravských pracovištích AV ČR, ale  
i o fungování a výstupech dalších pracovišť. 
 
E-shop 
 
V roce 2017 byl sloučen e-shop www.academiaknihy.cz s webem Nakladatelství Academia. 
Oba původní weby se tak od poloviny roku 2017 provozují pod jednou adresou 
www.academia.cz. Webové stránky jsou plně responzivní. Změna v přístupnosti webových 
stránek a e-shopu znamenala nejen zvýšení prodeje publikací, ale i jednodušší přístup 
zákazníků k informacím z celé AV ČR. Oproti roku 2016 byl zaznamenán nárůst prodeje  
o 4 %, a oproti roku 2014, kdy Academia ještě provozovala původní e-shop o 40 %. 
 

Bytové hospodářství 
 
SSČ vlastní a spravuje celkem 333 bytových jednotek, a to v Praze 1 – Linhartská 4, v Praze 
4 – Mirotická 771 a Zbudovská 764 (SSČ je členem příslušného SVJ), v Praze 6 – Patočkova 
1419/39, Rozvojová 246/4, 247/6 a 252/3 (jde o startovací byty), Říčanova 737/41, v Praze 8 
– areál Mazanka (celkem 217 bytových jednotek v 7 objektech), U Libeňského pivovaru 
1333/3, Větrušická 1808/1, v Praze 9 – Boletická 87 a v Praze 10 je členem SVJ Strančická 
(dvě bytové jednotky). Dále SSČ disponuje třemi ubytovacími jednotkami v ubytovně U1 
v Praze 4 – Krči, které jsou k dispozici zaměstnancům jednotlivých pracovišť AV ČR. 
 
Hlavním úkolem odboru bytů a ubytovacích zařízení je zajišťovat kvalitní bydlení pro 
zaměstnance pracovišť AV ČR a připravovat podklady pro jednání Bytové komise AV ČR, 
která projednává přidělování startovacích nebo standardních bytů žadatelům a dále schvaluje 
prodlužování stávajících nájemních smluv. 
 
Závazným předpisem pro přidělování těchto bytů a vybraných ubytovacích jednotek žadatelům 
z řad zaměstnanců pracovišť AV ČR, který respektuje příslušná ustanovení NOZ  
a prováděcích předpisů týkajících se 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 2017 bylo Bytové komisi AV ČR předloženo celkem 43 žádostí o přidělení startovacích 
bytů, 217 žádostí o přidělení standardních bytů, dvě žádosti o přidělení ubytovací jednotky 
v ubytovně U1 v Praze Krči. V návaznosti na předložené žádosti bylo přiděleno celkem  
11 startovacích bytů (osm garsoniér, jeden byt 2+kk a dva byty 2+0) a 27 standardních bytů 
(devět bytů 3+1, dva byty 2+1, dva byty 2+kk, osm bytů 1+1, čtyři byty 1+0 a dvě garsoniéry). 
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Bytová komise dále schválila 158 žádostí o prodloužení nájmu standardních a startovacích 
bytů. Vyhověno bylo též třem žádostem o ukončení nájmu dohodou. Se 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 2017 bylo řešeno celkem 262 žádostí o přidělení 
standardních bytů, startovacích bytů či ubytovacích jednotek. Počet žádostí vzrostl oproti roku 
2016 o 123 žádostí, což dokladuje pokračující trend výrazně se zvyšující poptávky po volných 
bytech ze strany zaměstnanců pracovišť AV ČR.  
  
Byty ve vlastnictví SSČ vykazují obsazenost na úrovni 97 %. Krátkodobě jsou byty neobsazené 
pouze v případě změny v osobě nájemce, a to po dobu nutnou pro rekonstrukci bytu nebo jeho 
přípravy k nastěhování včetně doby nutné k odsouhlasení nového nájemce a nájemní smlouvy 
orgány AV ČR a SSČ. 
 
Pozitivní vývoj v obsazenosti bytů dokládá i růst čistých výnosů z nájemného. Na této 
skutečnosti se podílí jednak zvýšení obsazenosti bytového fondu a jednak navýšení 
nájemného, realizovaného v letech 2015 a 2016 u některých z bytových objektů. 
    
Proto, aby bylo pro zaměstnance pracovišť AV ČR, a nejen pro ně, zabezpečeno kvalitní 
bydlení na standardní úrovni, zajišťuje SSČ správu a údržbu celého bytového fondu ve 
vlastnictví SSČ. 
 
Vedle pravidelného zajišťování dodávek služeb (energie, dodávky vody a TUV, odvoz odpadu, 
úklidové práce, servis výtahů, pravidelné opravy a revize) a vyúčtování těchto služeb 
nájemcům (bez reklamací ze strany nájemců) byly v roce 2017 realizovány následující 
stavební akce a údržba bytového fondu:  

 11 komplexních rekonstrukcí bytových jednotek, 
 čtyři rekonstrukce bytových jader, 
 zateplení objektu Rozvojová 252/3, Praha 6, 
 zateplení objektu Davídkova 2101/91 – 2103/95, Praha 8, 
 začaly projektové a inženýrské činnosti (včetně žádostí o dotaci z programu Zelená 

úsporám) s přípravou zateplení objektů Batličkova a U Slovanky, Praha 8, 
 výstavba kontejnerových stání v areálu Mazanka v Praze 8. 

 
Výše uvedená údržba je hrazena z vlastních zdrojů SSČ. Zateplení objektu Rozvojová 
a Davídkova za podpory dotace Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí ČR ve 
výši okolo dvou milionů korun. 
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
 
Konferenční centrum AV ČR – Zámek Liblice (KCL) 
 
www.zamek-liblice.cz 
 
Zámek Liblice obhájil v roce 2017 mezinárodní certifikaci hotelu v kategorii 4*, čímž potvrdil, 
že v rámci své vedlejší činnosti bude i v následujících letech poskytovat kvalitní servis také pro 
hosty z komerční sféry. S využitím neustále se rozšiřující nabídky doprovodných programů 
a pečlivému sledování trendů zajišťovalo KCL v roce 2017 řadu významných setkání 
významných českých i nadnárodních společností, a to včetně zabezpečení komplexního 
servisu a zázemí. Výsledkem je řada udělených pochval nejen od klientů, ale také například 
zisk ocenění Hotel roku 2017 (3. místo) ve Středočeském kraji. 
 
KCL i nadále potvrzuje pověst jednoho z nejlepších míst pro pořádání svateb. V roce 2017 si 
v Zámecké zahradě nebo v Mramorovém sále řeklo své ano 49 párů. Změnou prošla cenová 
politika v rámci svatební nabídky. Omezení počtu svatebních obřadů a  zvýšení kvality  
a obratu z těchto akcí výrazně přispělo k vyrovnanému hospodaření KCL.  
 
Velký nárůst zaznamenal prodej ubytovací kapacity individuální klientele. V roce 2017 KCL 
spustilo vlastní rezervační formulář na www.zamek-liblice.cz. Rozšířila se nabídka pobytových 
a relaxačních balíčků, jejíž prodej stoupl meziročně o 30 %. Pro individuální klientelu zámek 
nabízí 53 pokojů (20 v hlavní zámecké budově, 32 v depandancích a jeden zahradní apartmá), 
restauraci s letní terasou, vinný bar s letní terasou, lobby bar se zimní zahradou, wellness, 
parkovací stání, bezplatné připojení k internetu, půjčovnu kol, koloběžek, sportovní vyžití – 
volejbal, stolní tenis, trampolína, pétanque, kriket, rybolov nebo vyjížďky na koních. 
 
V roce 2017 se KCL více zaměřilo na kvalitu poskytovaných služeb a servírovaných pokrmů 
v oblasti „food and beverage“. Rozšířila se nabídka vlastních produktů z kolekce Chateau 
Liblice – vlastní značka kávy, vína, pečených čajů, vlastní pečivo a také paštiky.  
 
Zázemí, kterým KCL disponuje, vybízí k pořádání různých druhů kulturních a společenských 
akcí. I proto se zde uskutečnil koncert hudebních kapel Pozdní sběr a Petr Bende v rámci 
turné po zámcích ČR nebo také 1. ročník Dne medu, který KCL spoluorganizovalo s obcí 
Liblice. I nadále se velký důraz klade na tradice a historii zámku a jeho okolí. V roce 2017 
uplynulo 10 let od otevření zámku pro veřejnost a při této příležitosti byl v KCL v rámci 
Evropských dnů dědictví slavnostně prezentovaný stříbrný „liblický poklad“, který do té doby 
měl své dočasné místo v Lanově Vile v Praze. 
 
Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
 
www.zamek-trest.cz 
 
U jiné činnosti v ZHT je primárním cílem naplňovat cíle, vize a strategii organizace, ale zároveň 
zajišťovat ekonomickou podporu hlavní činnosti, nabízet volnou kapacitu – nevyužitou v hlavní 
činnosti a zabezpečit provoz v období konferenční mimosezóny. ZHT v této oblasti těží 
z kapacity a variability konferenčních prostor i velké ubytovací kapacity. Jako jeden z mála 
hotelů na Vysočině vlastní oficiální mezinárodní jednotnou certifikaci 3*** superior. Celý areál 
včetně anglického parku lze využívat nejen k rekreaci, ale i k outdoorovým aktivitám  
a teambuildingovým akcím.  
 
V rámci zvyšování kvality služeb a upevňování dodavatelsko-odběratelských vztahů byl 
nastaven CRM – tedy propracovaný systém péče o zákazníky a komunikaci s nimi. Nezbytnou 
součástí řízení je také pravidelná zpětná vazba, reference hostů, zvyšující se poměr 
vracejících se zákazníků, vedení pravidelných operativních porad a další. Reference a přání 
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hostů vedly k posílení nabídky pobytových balíčků, které kromě posílení obsazenosti hotelu 
zvýšily také návštěvnost restaurace a hotelového wellness centra. Restaurace byla doplněna 
o portfolio mezinárodních vín a sezónní nabídku 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. V sektoru tříhvězdičkových hotelů se podařilo v porovnání s rokem 2016 
dosáhnout vyšší průměrné obsazenosti o 3,2 % (zdroj: Fidelio ZHT), 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 hotel podporoval několik akcí, které Třešť pořádala –  Dětský den, Dřevořezání, 
Ples města Třešť apod. 
 
Součástí je i udržování tradic při pořádání různých sezónních kulturně-společenských  
a gastronomických akcí, které pomáhají přilákat na zámek hosty z Třešti a okolí (Betlémská 
cesta, Vepřové hody, Velikonoce, Jazzový koncert, Sportovní dny, Velikonoce, koncerty vážné 
hudby, výstavy obrazů, Svatomartinské hody, Silvestr a další). 
 
Vila Lanna (VL) 
 
www.vila-lanna.cz 
 
Vila Lanna se využívá v rámci hlavní činnosti jako reprezentační zařízení pro orgány  
a pracoviště AV ČR. Volná kapacita se následně nabízí významným partnerům AV ČR a také 
veřejnosti. VL si vybrala například VŠCHT jako místo pro slavnostní galavečery – vždy s účastí 
250 osob. I nadále pokračuje spolupráce s ambasádou Čínské lidové republiky, přičemž 
ubytování, zejména v historické části budovy, se velmi často pro jejich hosty často využívá i 
při jiných příležitostech. O vzrůstající popularitě vily svědčí i téměř 30 svateb. Prestižní akcí 
pro vilu bylo benefiční odpoledne pro Nadační fond Hippokrates s účastí přes 70 hostů. VL 
byla zařazena do 3. ročníku festivalu otevřených architektonicky pozoruhodných budov Open 
House Praha 2017. Za jediný den VL navštívilo 1040 návštěvníků. Dále pokračoval tradiční 
„Salon“ společnosti Societates Honorabilis Vespertina Pragensis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vila Lanna 
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VI. Strategie AV21 

V rámci Strategie AV21 se SSČ v roce 2017 zapojilo do programu Infrastrukturní podpora 
vědy, a to jmenovitě ve třech oblastech:  
 
 činnost Centra transferu technologií AV ČR,  
 medializace a propagace Strategie AV21, 
 vydávání brožur a monografii z pracovišť AV ČR ve zvláštní edici Strategie AV21. 

 
Činnost Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV) 
 
CeTTAV je průřezovou aktivitou Strategie AV21. Poskytuje především podporu v oblasti 
koordinace uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi a otázek spjatých s ochranou 
duševního vlastnictví v podobě analýz, stanovisek a konzultací včetně systémových. 
  
CeTTAV zahájilo v roce 2017 projekt vytvoření dlouhodobě udržitelného systému vzdělávání 
expertů transferu technologií a znalostí na pracovištích AV. Vytvoření tohoto systému je jedním 
z hlavních úkolů, které CeTTAV při založení dostalo: 
  
Realizované dovednostní tréninky pro pracoviště AV ČR v oboru TT: 
 
 seminář na téma Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím, 
 seminář na téma Duševní vlastnictví a jeho využívání, 
 seminář na téma Motivace pro TT. 
 
SSČ prostřednictvím CeTTAV zajišťovalo rovněž zázemí pro pomocné orgány AV ČR, které 
se zabývají nakládáním s duševním vlastnictvím a podporou spolupráce s aplikační sférou. 
Pro Majetkovou komisi AV ČR zpracovalo analýzu případu majetkové účasti pracovišť  
v právnických osobách. Pracovištím AV ČR poskytovalo konzultace v širokém spektru otázek 
a konkrétních problémů ochrany duševního vlastnictví a jeho dalšího využití. 
 
Medializace a propagace Strategie AV21  
 
Popularizační aktivity, coby další průřezová aktivita Strategie AV21, realizovala především 
DVV. Hlavním cílem bylo podpořit stěžejní témata Strategie AV21 a jednotlivé programy 
přiblížit odborné i laické veřejnosti různými formami a prostředky. Zároveň bylo nutné dát 
Strategii AV21 jednotnou formu a vizuální styl.  
 
Přehled popularizačních projektů: 
 
 návrh loga a jednotného vizuálního stylu, 
 představení a prezentace programů Strategie AV21, 
 publikace Rozhovory s koordinátory Strategie AV21, 
 slavnostní přednášky z cyklu Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu,  
 výroba a distribuce reportáží a spotů o vědeckých aktivitách v rámci programů SAV 21, 
 úniková hra s tématy Strategie AV 21, 
 výstava Dům nanohrůzy, 
 virtuální realita – prezentace programu Strategie AV21 formou virtuální reality, 
 Nezkreslená věda IV, 
 cyklus populárně-vědeckých dokumentů Tiché hrozby, 
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Vydávání brožur a monografií Strategie AV 21 
 
SSČ prostřednictvím Nakladatelství Academia vydalo v rámci edice Strategie AV21 dalších 
devět brožur a pět monografií. Brožury i monografie představují vítanou možnost, jak odbornou 
i laickou veřejnost a média seznámit s tématy Strategie AV21. Edice přibližují cíle a výsledky 
vědecké práce v oblastech, které se přímo dotýkají společenského života v současnosti. 
 

Název brožury Autor Program Strategie AV21 

Vztah obyvatel k přírodě a její 
ochraně. Sociologická perspektiva 

K. Vojtíšková, V. 
Patočková, R. Mikešová

Rozmanitost života a zdraví 
ekosystémů 

Symbolika a prezentace 
karlovského majestátu A. Lojek 

Evropa-a-stát: mezi-
barbarstvím a civilizací 

Není éčko jako éčko 
O. Šolcová, M. 
Matějková Potraviny pro budoucnost 

Na prahu svobody J. Němeček a kol. Paměť v digitálním věku 

Invazivní druhy komárů jako 
potenciální riziko pro biodiverzitu a 
přenos nebezpečných nákaz I. Rudolf, O. Šebesta 

Rozmanitost života a zdraví 
ekosystémů 

Výzkum pro energetiku: vybraná 
témata 

E. Pelikán, M. Bendová, 
P. Procházka a kol. 

Účinná proměna a skladování 
energie 

Mikroorganismy v lesních 
ekosystémech: diverzita, dynamika 
a funkce 

P. Baldrian, T. 
Mašínová 

Rozmanitost života a zdraví 
ekosystémů 

Sesuvy – podceňované nebezpečí? H. Müllerová Přírodní hrozby 

Včela medonosná – stárnutí v 
programovatelném módu 

R. Čapková 
Frydrychová 

Rozmanitost života a zdraví 
ekosystémů 

Název monografie Autor Program SAV21 

Budoucnost státu? Petr Agha (ed.) 
Evropa-a-stát: mezi-
barbarstvím a civilizací 

Perseus & Medusa Jan Bažant 
Evropa-a-stát: mezi-
barbarstvím a civilizací 

Jedno slunce na nebi, jeden vládce 
na zemi 

O. Beránek, P. 
Cermanová, J. Hrubý 

Evropa-a-stát: mezi-
barbarstvím a civilizací 

Eutanazie a rozhodnutí na konci 
života A. Doležal 

Efektivní veřejné politiky a 
současná společnost 

Krajina a lidé 
J. Fanta, P. Petřík, J. 
Macková 

Rozmanitost života a zdraví 
ekosystémů 
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VII. Informace o kontrolních akcích 

V roce 2017 bylo v SSČ realizováno celkem devět vnitřních kontrolních akcí. Z tohoto počtu 
připadalo sedm kontrolních šetření na plánované akce pro uvedený rok, dvě kontroly byly 
realizovány jako mimořádné. Manažer kontroly rovněž průběžně poskytoval odborné 
konzultace zaměstnancům na různém organizačním stupni řízení. Výsledky z ukončených 
kontrolních akcí jsou prezentovány v závěrečných zprávách. Uvedené zprávy (v případě 
potřeby) obsahují rovněž návrhy doporučení k nápravě zjištěného stavu. Níže uvádíme 
základní charakteristiku uskutečněných kontrolních šetření v roce 2017. 
 
Financování a provoz předškolních zařízení SSČ 
Kontrolovaný organizační útvar: Personální úsek (PÚ). 
 
Účel kontrolní akce: 
Ověřit zejména transparentnost veřejné zakázky na provozovatele vybraných předškolních 
zařízení ve SSČ. Dále analyzovat způsob financování provozu (se zaměřením na zdroje) 
a budoucí vývoj v této oblasti.  
 
Pracovní cesty zaměstnanců 
Kontrolovaný organizační útvar: Ekonomický úsek (EÚ) a vybrané organizační útvary. 
 
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. 
 
Vyúčtování dotací Ediční rady 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize nakladatelství Academia (DAN). 
 
Účel kontrolní akce: 
Analýza způsobu a úspěšnosti získávání dotačních finančních prostředků na vydávání 
vědecké a vědecko-populární literatury včetně způsobu vyúčtování této dotace. Dále 
identifikace slabých míst v potenciálních možnostech při získávání dotačních prostředků. 
Součástí kontrolní akce byla revize dodržování interních norem AV ČR v této oblasti.  
 
Dodržování zákoníku práce 
Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek. 
 
Účel kontrolní akce: 
Prověření dodržování vybraných ustanovení zákoníku práce a vnitřních norem organizace. 
Zejména ověření způsobu aplikace různých typů rozvržení pracovní doby, dodržování 
přestávek mezi směnami a zaměstnávání osob na dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr. Nedílnou součástí kontrolní akce byla revize aktuálního stavu vnitřních předpisů 
v kontrolované oblasti.  
 
Opravy a údržba bytů ve vlastnictví SSČ 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize správy majetku a služeb (DVV). 
 
Účel kontrolní akce: 
Prověření, jakým způsobem se v organizaci realizuje systém rekonstrukcí bytů (bytových 
jader). Zejména byl kladen důraz na způsob posuzování aktuálnosti rekonstrukcí 
a stanovování priorit v čase (plánování jednotlivých akcí). Součástí kontrolní akce bylo na 
vybraném vzorku konkrétních rekonstrukcí prověřit výběr dodavatele stavebních prací 
(veřejnou zakázku).  
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Vzdělávání zaměstnanců 
Kontrolovaný organizační útvar: Personální úsek (PÚ). 
 
Účel kontrolní akce: 
Prověření, jaký je aktuální stav systému vzdělávání zaměstnanců v organizaci. V této 
souvislosti byl zejména ověřován způsob a možnosti vzdělávání zaměstnanců. V návaznosti 
dále byla ověřována hospodárnost a účelnost vynaložených finančních prostředků. Výsledky 
kontrolního šetření byly analyzovány a prezentovány v závěrečné zprávě.    
 
Zadávání a realizace veřejných zakázek 
Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek. 
 
Účel kontrolní akce: 
Ověřit, zda zadávané veřejné zakázky jsou v SSČ realizovány v souladu s obecně závaznými 
a interními předpisy a zda byly dodržovány zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Dále bylo kontrolní šetření zaměřeno na nastavení 
metodických postupů pro zadávání veřejných zakázek realizovaných podle zákona č.134/2016 
Sb.  
 
Provozování služebních vozů 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize konferenčních a hotelových zařízení. 
 
Účel kontrolní akce: 
Prověření, jakým způsobem zaměstnanci plní povinnosti při provozování manažerský  
i referentských služebních vozů. Kontrola se zaměřila zejména na vykazování evidence 
služebních a soukromých cest včetně dodržování interních předpisů v této oblasti.  
 
Mimořádná inventarizace majetku 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize konferenčních a hotelových zařízení. 
 
Účel kontrolní akce: 
Zajištění dohledu nad objektivní realizací mimořádné inventarizace majetku ve vybraných 
gastronomických provozovnách organizace. Výsledky byly písemně prezentovány ve formě 
inventarizačního zápisu. 
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VIII. Ekonomické informace ovlivňující hospodaření 
SSČ a předpokládaný vývoj pracoviště 

 
SSČ plnilo v roce 2017 Program výzkumné a odborné infrastrukturní 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 provedla počátkem roku 2018 kontrolu plnění Programu výzkumné  
a odborné infrastrukturní činnosti za jeho závěrečné období, tj. za léta 2016–2017. Hodnoticí 
komise konstatovala splnění všech základních cílů. Pro navazující období již nebude obdobný 
program výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti stanoven centrálně, přechází přímo do 
strategických dokumentů jednotlivých pracovišť. V SSČ je program činnosti stanoven 
v Koncepci SSČ pro léta 2017–2019. 

Ke dni schválení výroční zprávy za rok 2017 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. Dále se bude SSČ soustředit na závěry interního 
hodnocení AV ČR, které se zaměřilo na výsledky a kvalitu infrastrukturní činnosti SSČ. 
 

 
 
 

Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2017 

Kategorie majetku   Pořizovací ceny v tis. Kč   

Nehmotný majetek 90 893 

Nedokončený nehmotný majetek 214 

Pozemky 321 252 

Umělecká díla 8 812 

Stavby 1 259 869 

Movité věci 221 612 

Drobný hmotný majetek 27 186 

Nedokončený hmotný majetek 3 120 

Finanční majetek 5 600 
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11%

5%

Struktura dlouhodobého majetku SSČ

Stavby

Pozemky

Movité věci

Nehmotný majetek

Drobný hmotný
majetek
Umělecká díla

Finanční majetek

Nedokončený
hmotný majetek
Nedokončený
nehmotný majetek

hlavní 
činnost; 

70%

jiná 
činnost; 

30%

Podíl činností SSČ podle výnosů           
v roce 2017
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IX. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 

SSČ se zavázalo, že bude vytvářet a ochraňovat životní prostředí v budovách a na pozemcích 
ve svém vlastnictví a k vytváření takových pracovních podmínek, které zabezpečí zdraví 
a bezpečnost jeho zaměstnanců v pracovním procesu. SSČ přijalo odpovědnost za dopady 
své činnosti na životní prostředí. Vedení pracoviště společně se zaměstnanci deklaruje snahu 
plnit následující cíle: 
 
 dodržovat zákonné předpisy k ochraně životního prostředí, zachování přírodních zdrojů 

a k zajištění čistějšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance, 
 rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na dopady na životní 

prostředí, 
 uplatňovat ekologická kritéria při výběru dodavatelů výrobků, služeb a uzavírání 

obchodních vztahů s nájemci a uživateli objektů a ploch. 
 
Odpadové hospodářství 
Nakládání s odpady se v SSČ zakládá na principu třídění odpadů v místě vzniku. Původci je 
shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, např. 
sklo, papír, plast, kov, se předávají odborným firmám k následnému využití jako druhotné 
suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit z odpadu složky, které by svými 
nebezpečnými vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat s nimi 
v režimu nebezpečného odpadu. V roce 2017 sesbírali zaměstnanci v objektech SSČ na  
50 kg drobného domácího elektroodpadu (baterie a drobné elektrospotřebiče), jehož likvidaci 
následně zdarma provádí odborná firma v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. 
 
Péče o krajinu a přírodu 
Zeleň uvnitř areálů SSČ tvoří velkou část ploch. Největší zaujímá v podobě travnatých ploch 
a parkového charakteru – obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, zahrady 
okolo vily Lanna, objektu Sedlec, objektu Marna atd., dále pruhy půdy podél veřejných 
komunikací, okrasné záhony apod. V rámci rozvoje svých území se snaží SSČ zušlechťovat 
zeleň, a proto se v koordinaci s bezpečnostními požadavky vysazují na vhodných plochách 
okrasné rostliny a stromy. Významná je péče o zvláště chráněné území – Zámecký park 
Liblice se Slatinnou loukou, známou pod názvem Zámecká obora. Součásti tohoto území je 
nejen naučná stezka s 12 zastaveními, dvě turistické trasy ale též honitba Honební společnosti 
Hubert. Již několik let se zde za přispění dotačních fondů EU realizuje zásadní regenerace 
zeleně. Výhledově se ve spolupráci s obcí Liblice a pracovišti AV ČR plánuje vytvoření 
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 jsou čištěny v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpány přes 
mikrosíťový bubnový filtr do recipientu. 
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X. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 

V oblasti pracovněprávních vztahů, organizace a řízení byly v SSČ v roce 2017 zavedeny do 
praxe nové verze následujících interních předpisů: Organizační řád, Pracovní řád, Mzdový řád; 
v průběhu roku byl rovněž novelizován Příkaz ředitele Struktura pracovních pozic. Nové interní 
předpisy odrážely realizované změny v organizační struktuře SSČ. Nad rámec výše 
uvedeného jsou nové podněty na změny ze strany zaměstnanců i členů Odborové organizace 
každoročně zapracovávány do aktualizované verze Kolektivní smlouvy, která vznikla na 
základě jednání zaměstnanců a Odborové organizace SSČ. 
 
SSČ se průběžně zabývá využitím moderních trendů a snaží se zlepšit pracovní podmínky pro 
poskytování optimálního výkonu zaměstnanců. Prakticky je využívána pružná pracovní doba 
(s kombinací základního a volitelného intervalu pracovní doby), možnost práce z domova, 
sdílení pracovních pozic, práce se sníženými pracovními úvazky, individuální úprava 
pracovních úvazků pro matky s dětmi. Zaměstnancům (matkám i otcům) je zároveň nabídnuta 
možnost umístit děti do předškolního zařízení SSČ. 
 
V roce 2017 se dále rozvíjely metody při výběru zaměstnanců (psychodiagnostika, 
Assessment centra atd.) a následný adaptační proces nových zaměstnanců, který zajišťují 
interní pracovníci SSČ.  
 
Pro realizaci hodnocení zaměstnanců za rok 2017 byl inovován systém hodnocení, který bude 
poprvé použit začátkem roku 2018. Nový systém reflektuje různé přístupy k hodnocení 
zaměstnanců na řadových pozicích a klíčových i manažerských pozicích. 
 
Další oblast, vzdělávání zaměstnanců SSČ, bezprostředně navazuje na systém hodnocení 
zaměstnanců a jejich aktuální potřeby vzdělávání. Každoročně proto na základě hodnocení 
vzniká Plán vzdělávání zaměstnanců SSČ, který je následně v průběhu roku postupně 
uskutečňován. V roce 2016 byla za účelem zefektivnění systému vzdělávání vytvořená nová 
elektronická aplikace Vzdělávání zaměstnanců, do které mohou nadřízení zapisovat konkrétní 
vzdělávací potřeby podřízených. V roce 2017 byla aplikace inovována, další úpravy lze 
předpokládat v roce 2018, aby co nejlépe vyhovovala potřebám zaměstnanců. 
 
V průběhu roku 2017 byly zaměstnancům nabízeny nejen návštěvy externích odborných kurzů 
či seminářů na rozšíření kvalifikace, zároveň byly organizovány cykly seminářů 
přizpůsobených potřebám zaměstnanců přímo u zaměstnavatele.  
 
Dlouhodobé a systematické interní vzdělávání managementu SSČ bylo v roce 2017 rozšířeno 
z úrovně TOP-managementu a středního managementu o další skupinu – tzv. klíčové 
pracovníky a nižší management.  
 
Pro potřeby jazykové přípravy zaměstnanců byl, kromě možnosti návštěv skupinových kurzů 
cizího jazyka v UJČ, připraven systém vzdělávání cizích jazyků individuální formou, a to pro 
vybrané pracovníky organizace. V KCL a ZHT byla připravena skupinová výuka cizího jazyka 
„přímo na místě“. Na konci roku byli vysoutěženi noví dodavatelé na zajištění tohoto 
individuálního jazykového vzdělávání. 
 
Jelikož SSČ podporuje prohlubování i navyšování kvalifikace zaměstnanců, vytvořila k tomuto 
účelu kvalifikační dohody, které jsou se zaměstnanci uzavírány, pokud náklady na vzdělávací 
akci překročí zákonem stanovené limity. 
 
Rozšířeno bylo rovněž použití metod personálního controllingu za účelem měření efektivnosti 
výkonu ve vztahu k osobním nákladům. 
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Učící se organizace  
 
Systém Učící se organizace byl v SSČ v roce 2017 opět výrazně rozšířen. Navýšil se podíl 
vzdělávacích aktivit realizovaných interně ve vztahu k externím vzdělávacím akcím. Šlo 
především o workshopy k docházkovému systému, personálně-mzdovému minimu pro 
vedoucí pracovníky či hodnocení zaměstnanců, několik seminářů z oblasti legislativy (pracovní 
právo, autorské právo, smlouvy, majetková agenda), workshopy týkající se veřejných zakázek 
a Registru smluv. Výhodou interních vzdělávacích akcí je lepší využití získaných znalostí 
v praxi a možnost adresně diskutovat témata, jimiž se zabýváme. 
 
V rámci Učící se organizace se v roce 2017 uskutečnila také vstupní školení pro nové 
zaměstnance, na nichž jsou noví kolegové seznámeni se základními informacemi ze všech 
důležitých oblastí fungování instituce (historie, provázanost AV ČR a SSČ, legislativní rámec, 
ekonomika, firemní kultura). 
 
Učící se organizace se také rozšířila o znovuobnovení diskuzní skupiny TOP-managementu  
a setkání vedení se středním managementem, přičemž se obě tato setkání konala na konci 
roku 2017 a pro rok 2018 se plánují další podobné aktivity. Cílem společných aktivit bylo zajistit 
lepší informovanost všech úrovní vedení a diskuze o aktuálních důležitých tématech. 
 
V dalším období se hodláme soustředit na intenzivnější propagaci a zatraktivnění systému 
Učící se organizace pro zaměstnance, stejně jako na systematický rozvoj znalostí interních 
lektorů (v oblasti odborné, i oblasti měkkých dovedností). 
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XI. Spolupráce SSČ AV ČR, v. v. i., a BBM, spol. s r. o. 
 
SSČ na základě předchozího písemného souhlasu Rady pracoviště, Dozorčí rady 
a Akademické rady AV ČR v červenci roku 2009 vstoupilo 28% podílem do společnosti BBM, 
spol. s r. o., IČ 40755592, se sídlem Kocínova 138/5, Písek (dále jen BBM). Společnost  se 
zabývá vývojem ekonomického softwaru pro oblast akademické sféry, a to zejména pro 
potřeby AV ČR. 
 
SSČ jako generální poskytovatel ekonomických informačních systémů pro pracoviště AV ČR 
rozvíjí dlouhodobou spolupráci s firmou BBM v mnoha oblastech – od technického 
zabezpečení provozních agend až po vývoj ekonomického softwaru. 
 
V roce 2017 hospodařilo BBM se ziskem ve výši 1.026.534 Kč před zdaněním. Předpokládá 
se, že valná hromada rozhodne o rozdělení zisku obdobně jako v předchozím roce. Podíl SSČ 
na zisku za rok 2017 bude činit 191 tisíc Kč. BBM vykazuje dlouhodobě stabilní ekonomické 
výsledky. 
 
Účast na vývoji a implementacích nových technologií v roce 2017: 

 Setkání uživatelů iFIS se konalo v termínu 6.– 8. 6. 2017 v Nesuchyni a zúčastnilo se ho 
26 zástupců pracovišť AV ČR (i SSČ) z devíti pracovišť AV ČR. Hlavními tématy setkání 
byly platební terminály s EET, příprava a implementace výkazů dle zákona č. 25/2017 Sb. 
o sběru vybraných údajů, příprava na elektronickou skartaci od roku 2018, zveřejňování 
objednávek i přírůstky v modulech Finance, Rozpočty, Účetnictví a webmailer. 

 Podpora prvního zpracování výkazu Pomocný konsolidační přehled (PKP) a realizace 
souvisejících změn podle úprav metodiky a příslušné legislativy v průběhu roku 2017. 

 Součinnost firem BBM, Elanor a DERS ve spolupráci s OIS SSČ při aktualizaci personálně-
mzdového systému, která zahrnovala zejména podporu při změnách na rozhraní mezi 
systémy, kontrolu a synchronizaci dat na rozhraních 44 pracovišť AV ČR. 

 SSČ se spolupodílelo na testování verze 11.15 iFIS, která byla instalována na předprodukci 
v srpnu a uvolněna pro uživatele AV ČR v září 2017. Při implementaci nové verze 
a měsíčních přírůstků nebyly v průběhu roku 2017 zaznamenány významné chyby nebo 
problémy s novými a upravenými funkcionalitami iFIS. Trend zvyšování spolehlivosti 
a dostupnosti EIS započatý v roce 2015 byl zachován. 

 Ověřování, rozšíření a následná implementace nového WebMaileru pro automatické 
reportování řešitelům a vedoucím pracovišť. Tato funkcionalita je pro uživatele z pracovišť 
AV ČR dostupná od března 2018. 

 SSČ se i v roce 2017 aktivně zapojilo do společných rozvojových projektů veřejných 
vysokých škol (CRP MŠMT) při analýze, vývoji a implementaci funkcionality výkaznictví 
podle zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů. Přírůstky funkcionality jsou 
k dispozici uživatelům EIS v AV ČR bez navýšení ceny podpory. 

 Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací bude pokračovat i v roce 2018, a to 
prostřednictvím navazujícího projektu CRP MŠMT: Synergie technologického rozvoje  
a implementace nové legislativy v roce 2018. Projekt zahrnuje mj. problematiku ochrany 
osobních údajů (GDPR) a změn ve standardech pro elektronické systémy spisových služeb 
(NSESSS). 

 V oblasti nových technologií v prostředí AV ČR byl v roce 2017 realizován přechod provozu 
EIS na technologii Oracle DB 12c. Implementována byla i doporučená bezpečnostní 
opatření (patch) na Oracle aplikačním serveru a na klientu iFIS. 

  





Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SSČ za rok 2017 
 

60 
 

Příloha č. 1 Přehled titulů vydaných v roce 2017 
 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou AV ČR (Ediční rady AV ČR) 
Vydáno 109 titulů bez VKN a brožur edice Strategie AV21 
Vydáno 34 titulů VKN včetně 14 dotisků 
Vydáno devět titulů brožur edice Strategie AV21  
  
Fyzika, klimatologie, astronomie, chemie 
Kraus I., Zajac Š.: Fyzika za první republiky. 209 s. (spolupráce s ČVUT.) ISBN 978-80-200-2641-5.  
Mocek T.: Laser supernástroj člověka 21. století. 47 s. (spolupráce s FZÚ) ISBN 978-80-200-2691-0.  
Samek L., Vlčák P.: Fyzika v příkladech II. Molekulová fyzika a termodynamika, elektrostatika, elektrický 
proud, magnetické a elektromagnetické pole. 217 s. (spolupráce s ČVUT) ISBN 978-80-200-2657-6. * 
Sezemská K.: Názvosloví organických sloučenin. 239 s. (spolupráce s PřF UK.) ISBN 978-80-200-2646-
0. * 
 
Informatika, matematika, technika, architektura 
Krušynská O.: Zakarpatí. Průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí. 575 s. ISBN 978-80-200-2647-7. * 
Paštéka M.: Density and related topics. 239 s. (spolupráce s Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied.) ISBN 978-80-200-2725-2.  
Prix D. a kol.: Umělecké památky Prahy M/Ž. 2 svazky. 841; 897 s. (spolupráce s ÚDU a s přispěním 
GA ČR a s podporou AV ČR.) ISBN 978-80-200-2469-5. * 
Řehka K.: Informační válka. 218 s. ISBN 978-80-200-2770-2. 
 
Biologie, medicína, ekologie, geologie 
Boukal M.: Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) střední Evropy, Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenulcovití) 
střední Evropy. 387 s. ISBN 978-80-200-2659-0. * 
Flegr J.: Milí pokusní králíci. 249 s. ISBN 978-80-200-2701-6. 
Flegr J.: Zamrzlá evoluce. 339 s. ISBN 978-80-200-2528-9. Dotisk 2. vydání.  
Formánek J.: Hnízda pěvců České republiky. 207 s. ISBN 978-80-200-2688-0. * 
Held T. J.: Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu. 647 s. (s podporou PřF UK.) ISBN 978-
80-200-2653-8.  
Holec J.: Přehled hub střední Evropy. 624 s. ISBN 978-80-200-2077-2. 1. dotisk. * 
Hudec K.: Ptáci v českém životě a kultuře. 452 s. ISBN 978-80-200-2628-6. * 
Komárek S.: Stručné dějiny biologie. 157 s. ISBN 978-80-200-2737-5. 
Lux A. a kol.: Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant Anatomy. 324 s. (s podporou 
ÚEB) ISBN 978-80-200-2620-0. * 
Macek J.: Blanokřídlí české republiky I – Žahadloví. 524 s. 978-80-200-1772-7. * 
Ovčáčková L. (ed.) a kol.: O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce evoluce 
kultury. 437 s. (spolupráce s GLÚ a ARÚ) ISBN 978-80-200-2751-1. 
Petřík P., Macková J., Fanta J.: Krajina a lidé. 170 s. (spolupráce s BÚ a BC a s podporou Strategie 
AV21.) ISBN 978-80-200-2695-8. * 
Strouhal E., Vachala B., Vymazalová H: Lékařství starých Egypťanů II. Vnitřní lékařství. 374 s. 
(spolupráce s FF UK.) ISBN 978-80-200-2689-7.  
Zajíček P.: Moravský kras v ponorné řece času. 276 s. ISBN 978-80-200-2723-8. *  
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 
Agha P. (ed.): Budoucnost státu? 214 s. (spolupráce s ÚSP a s podporou Strategie AV21.) ISBN 978-
200-2681-1. 
Bárta M., Kalous J., Povolný D., Sivoš J., Žaček P.: Biografický slovník náčelníků operativních správ 
StB v letech 1953–1989. 583 s. (spolupráce s ÚSTR.) ISBN 978-80-200-2690-3. 
Beran P., Drulák P.: Česko na cestě. Zpráva k výročím roku 2018. 67 s. ISBN 978-80-200-2792-4. 
Doležal A.: Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. 284 s. (spolupráce s ÚSP a 
s podporou Strategie AV21.) ISBN 978-80-200-2687-3. * 
Eliáš K.: Vlastnictví a právo. 44 s. (spolupráce s ÚSP) ISBN 978-80-200-2798-6. 
Mužík J., Krpálek P.: Lidské zdroje a personální management. 190 s. ISBN 978-80-200-2773-3. 
Sarrazin T.: Přání otcem myšlenky: Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví – proč politika tak často 
selhává. 503 s. ISBN 978-80-200-2749-8. 
Šamal P.: Soustružníci lidských duší. 619 s. ISBN 978-80-200-1709-3. 1. dotisk. * 
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Filozofie, sociologie, religionistika, psychologie 
Babiak P., Robert D. H.: Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce. 253 s. ISBN 978-80-200-2366-
7. 1. dotisk. 
Bauman Z.: Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. 99 s. ISBN 978-80-200-2740-5. 2. vydání. 
Borovička L. (ed.): Světový názor. Od Humboldta k Eagletonovi. 223 s. (spolupráce s FF UK.) ISBN 
978-80-200-2682-8. 
Bureš J., Čejka M., Daniel J.: Muslimské bratrstvo současnosti. 229 s. ISBN 978-80-200-2670-5.  
Linková M., Straková N. (eds.): Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. 413 s. (koedice se SOÚ a 
s podporu Strategie AV21.) ISBN 978-80-200-2794-8. 
Liščák V.: Mezi tolerancí a intolerancí. První dvě století novověkých katolických misií v Číně. 479 s. 
(spolupráce s OÚ) ISBN 978-80-200-2680-4. * 
Lombroso C.: Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminalistické antropologie. 524 s. ISBN 978-
80-200-2604-0. 
Makariusová M.: Biografický slovník českých zemí 20 (Go–Gz). 192 s. (spolupráce s HÚ) ISBN 978-80-
200-2734-4. 
Nebřenský Z: Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 
1956–1968. 422 s. (spolupráce s MÚA) ISBN 978-80-200-2668-2. * 
Ouředníček M., Jíchová J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. 248 s. 
(spolupráce s PřF UK.) ISBN 978-80-200-2729-0. 
Pavlíček W. Tomáš: Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914). 560 s. 
(spolupráce s MÚA) ISBN 978-80-200-2771-9. 
Pernica P.: Nový pohled na kulturu. Logistika kultury. 443 s. ISBN 978-80-200-2730-6. * 
Plháková A.: Učebnice obecné psychologie. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3. 8. dotisk. 
Spengler. O.: Zánik Západu. Obrysy morfologie světových dějin. 1027 s. ISBN 978-80-200-2666-8. 
Šmídová M., Vávra M., Čížek T.: Inventura předsudků. 193 s. (spolupráce s FSV UK a s podporou GA 
ČR.) ISBN 978-80-200-2731-3. 
Valéry P.: Sešity. 703 s. ISBN 978-80-200-2685-9. 
Volek J., Urbáníková M.: Čeští novináři v komparativní perspektivě. 386 s. (spolupráce s MU Brno a za 
podpory GA ČR.) ISBN 978-80-200-2699-6. 
Zakaria F.: Obrana liberálního vzdělání. 127 s. ISBN 978-80-200-2717-7. 
Zimbardo P.: Luciferův efekt. 625 s. ISBN 978-80-200-2346-9. 2. dotisk. 
 
Historie, archeologie 
Balbín B: Rozmanitosti z historie království českého. 614 s. (s podporou Ministerstva kultury.) ISBN 978-
80-200-2637-8. 
Bárta M.: Příběh civilizace. 360 s. (spolupráce s FF UK a GA ČR.) ISBN 978-80-200-2684-2. 2. vydání. 
Bárta M., Kovář M. a kol.: Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. 861 s. 
(spolupráce s GLÚ, HÚ, MÚA a v rámci univerzitního programu PROGRES Q 99 a PROGRES Q 11.) 
ISBN 978-80-200-2716-0.  
Beránek O., Cermanová P., Hrubý J.: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. 823 s. (spolupráce 
s OÚ a Centrem medievistických studií FLÚ a s podporou Strategie AV21.) ISBN 978-80-200-2738-2. 
Bischof G.: Rakousko v první studené válce, 1945–1955. I slabí mají sílu. 415 s. ISBN 978-80-200-
2706-1. * 
Blažek P.: „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“ Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. 526 
s. koedice s Oikoymenh a za podpory Státního fondu kultury ČR.) ISBN 978-80-200-2663-7. 
Broklová E.: Antonín Švehla. Tvůrce politického systému. 527 s. (spolupráce s MÚA) ISBN 978-80-200-
2711-5. * 
Černušák T.: Epistulae et acta Antonii Caetani 1607–1611. Pars V., Julius 1609 – Ferbruarius 1611. 
674 s. (spolupráce s HÚ) ISBN 978-80-200-2655-2. 
Černušák T.: Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 450 s. (spolupráce s HÚ) ISBN 978-80-
200-2638-5. *  
Čvančara M., Čvančara J.: Když u nás byl Buffalo Bill. 363 s. ISBN 978-80-200-2629-3. * 
Drábik J.: Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho. 500 s. ISBN 978-80-200-2679-8.  
Frischerová H.: Dny mého života. Vzpomínky na Gulag. 277 s. (spolupráce s ÚSTR.) ISBN 978-80-200-
2722-1. 
Gojda M.: Archeologie a dálkový průzkum. 465 s. (spolupráce s ARÚ) ISBN 78-80-200-2644-6. * 
Hrdina M., Bendová E., Piorecká K.: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. 375 s. 
(spolupráce s ÚČL) ISBN 978-80-200-2652-1. *  
Jaksch W.: Ztracené vesnice, opuštění lidé. 286 s. (za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.) 
ISBN 978-80-200-2692-7. 
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Klečacký M.: Český ministr ve Vídni. 303 s. (spolupráce s MÚA) ISBN 978-80-200-2793-1. * 
Kříž J., Křížová L.: Střípky z českého Chicaga. Edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém Chicagu 
v letech 1848–1918. 480 s. ISBN 978-80-200-2721-4.  
Kudrna L., Stárek Čuňas F.: „Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77. 409 s. (koedice s ÚSTR.) 
ISBN 978-80-200-2757-3. 
Maršálek Z.: „Česká“, nebo „československá“ armáda? 516 s. (spolupráce s ÚSD). ISBN 978-80-200-
2608-8. * 
Nečas J.: Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa. 139 s. (spolupráce s HÚ) ISBN 978-80-
200-2715-3. * 
Němeček J.: Kapitoly z osvobození Československa 1945. 271 s. (spolupráce s HÚ a Mafra, a. s.) ISBN 
978-80-200-2781-8. 
Nyiszli M.: Byl jsem Mengeleho asistentem. 192 s. ISBN 978-80-200-1757-4. 3. dotisk. 
Padevět J.: Antropoid. 216 s. ISBN 978-80-200-2753-5. 2., doplněné vydání. 
Padevět J.: Dotek Antropoidu. 258 s. ISBN 978-80-200-2675-0.  
Padevět J.: Krvavé finále. 691 s. ISBN 978-80-200-2464-0. 1. dotisk. 
Padevět J.: Tři králové. 168 s. ISBN 978-80-200-2677-4. 
Pojar M.: T. G. Masaryk a židovství. 304 s. (spolupráce s MÚA) ISBN 978-80-200-2571-5. 1. dotisk. 
Poláková D.: Marie Kudeříková. Životnost mýtu a lidské zkušenosti. 275 s. ISBN 978-80-200-2673-6. * 
Svoboda A. J.: Předkové. 479 s. (spolupráce s ARUB). ISBN 978-80-200-2750-4. 2. vydání. *  
Verner M.: Abúsír. V srdci pyramidových polí. 283 s. ISBN 978-80-200-2700-9. * 
Žáček P.: Vlasovci v boji za Prahu. 546 s. ISBN 978-80-200-2674-3. * 
 
Hudba, divadlo, film 
Burget E.: Dramatik na pranýři. Podivný osud spisovatele Františka Zavřela. 477 s. (spolupráce s ÚČL) 
ISBN 978-80-200-2649-1. * 
Červená S.: Stýskání zažehnáno. 398 s. ISBN 978-80-200-2707-8. 
Kuna M.: Antonín Dvořák. 653 s. ISBN: 978-80-200-2669-9. * 
 
Jazykověda a literární věda 
Čechová M.: Život s češtinou. 391 s. ISBN 978-80-200-2694-1. * 
Dvořáková K.: Ty jo, to seš dobrá! 177 s. (spolupráce s ÚJČ) ISBN 978-80-200-2704-7. 
Hrdina M.: Šeřík a růže. Korespondence Irmy Geisslové a Sofie Podlipské 1883–1897. 591 s. 
(spolupráce s ÚČL) ISBN 978-80-200-2650-7. *  
Knappová M.: Jak se vaše dítě bude jmenovat? 917 s. ISBN 978-80-200-2656-9. 6. vydání. 
kol.: Pravidla českého pravopisu. 392 s. (spolupráce s ÚJČ) ISBN 978-80-200-2755-9. 3. vydání. 
Mihailescu C. A., Hamarneh W.: O fikci nově: teorie fikčnosti, naratologie a poetiky. 448 s. ISBN 978-
80-200-2661-3. * 
Pajak P.: Hrůza v české literatuře. 451 s. (spolupráce s ÚČL) ISBN 978-80-200-2678-1. *  
Papoušek V. a kol.: Dějiny „nové“ moderny. 3. Věk horizontál. 833 s. (spolupráce s JČU) ISBN 978-80-
200-2736-8. 
Schmarc V.: Země lyr a ocele. Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu. 
423 s. (s podporou GA ČR.) ISBN 978-80-200-2703-0. 
Slomek J.: Prahou Jaroslava Seiferta. 300 s. ISBN 978-80-200-2622-4. * 
 
Umění 
Bažant J.: Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška. 509 s. (ve spolupráci s ARÚ, 
FLÚ a s podporou Strategie AV21.) ISBN 978-80-200-2658-3. 
Brodský P., Spurná K., Vaculínová M.: Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek a Zmenšená 
reprodukce. 960 s. (koedice s Národním muzeem a spolupráce s MÚA a FLÚ) ISBN 978-80-200-2553-
1. * 
Nový P.: Ve službách módy a stylu. 222 s. ISBN 978-80-200-2708-5. 
Mádl M., Heisslerová R., Šeferisová Loudová M., Vácha Š. Benediktini. Barokní nástěnná malba v 
českých zemích. 1650 s. (spolupráce s ÚDU a s podporou GA ČR). ISBN 978-80-200-2621-7.  
Kopáč R., Schwarz J.: Praha erotická. 367 s. ISBN 978-80-200-2709-2. 
Pánková M: Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016). 267 s. 
(spolupráce s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.) ISBN 978-80-200-
2662-0. 
Voit P: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II. 936 s. (s podporou GA ČR a FF UK.) ISBN 
978-80-200-2752-8. 
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Věda a společnost, publicistika 
Padevět J.: Věda života. Rozhovory s profesorem Jiřím Drahošem. 243 s. ISBN 978-80-200-2672-9. 
Palonkorpiová R.: Věda s lidskou tváří. 350 s. ISBN 978-80-200-2632-3. * 
Wichterle O.: Vzpomínky. 321 s. ISBN 978-80-200-2769-6. 5. vydání. * 
 
Krásná literatura 
Hartmann K.: Terezínská epopej. To je ghetto. 302 s. ISBN 978-80-200-2742-9. 
Komárek S.: Opšlstisova nadace. 138 s. ISBN 978-80-200-2683-5. 2. vydání, v Nakladatelství 
Academia 1. 
Kraus I.: Kůň nežere okurkový salát. 207 s. ISBN 978-80-200-2671-2. 
Kraus. I.: Snídaně v poledne. 177 s. ISBN 978-80-200-2732-0. 
Márai S.: Herbář. 265 s. ISBN 978-80-200-2710-8. 
 
Věda kolem nás 
Vašíček M., Šišková R.: Výzkum jihokarpatských nářečí ve SLÚ. 20 s. Vydáno pro SLÚ. 
Řípa M.: Oleg Alexandrovič Lavrentěv. 20 s. Vydáno pro ÚFP. 
Exnerová V.: Demokracie na rozcestí: Čína, Střední Asie a Blízký východ. 20 s. Vydáno pro OÚ. 
Makariusová M.: Biografický slovník českých zemí. 20 s. Vydáno pro HÚ. 
Kopecký J., Lhotský R., Paichlová J.: Aktivní látky mikrořas ve výživě. 25 s. Vydáno pro MBÚ – 
ALGATECH – Centrum řasových biotechnologií. 
Tučková M.: Pamětní místa na komunistický režim. 20 s. Vydáno pro ÚSD. 
Pánek J.: Historický ústav AV ČR. 24 s. Vydáno pro HÚ. 
Jarý V., Pejchal J.: Scintilátory kolem nás. 20 s. Vydáno pro FZÚ. 
Pánek J.: Institute of History, CAS. 24 s. Vydáno pro HÚ. 
Vaněk T., Soudek P., Podlipná R., Petrová Š., Landa P.: Fytoremediace a možnosti její aplikace. 24 s. 
Vydáno pro ÚEB.  
Řípa M.: Soukromý kapitál ve výzkumu řízené termojaderné fúze. 24 s. Vydáno pro ÚFP. 
Nešpor Z. R.: Česká sociologická encyklopedistika. 20 s. Vydáno pro SOÚ. 
Vít J.: Jan Patočka. 24 s. Vydáno pro FLÚ. 
Devátá M., Kocian J., Pernes J.: Českoslovenští komunisté a jejich strana. 20 s. Vydáno pro ÚSD. 
Vít J.: Jan Patočka. English version. 24 s. Vydáno pro FLÚ. 
Černušák T.: Všední život papežských nunciů u rudolfinského dvora. 20 s. Vydáno pro HÚ. 
Dočkal M.: Cesta k jádru věci. 24 s. Vydáno pro ÚFP. 
Čajka F.: Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách. 20 s. Vydáno pro 
SLÚ. 
Melčák M., Nováček K., Starková L., Beránek O.: Monuments of Mosul in danger. 20 s. Vydáno pro OÚ. 
Čajka F., Chromá M., Knoll V., Pilát Š., Spurná K.: Gorazd: Digitální portál staroslověnštiny. 16 s. 
Vydáno pro SLÚ. 
 
Dotisky:  
Peterka P.: Vláknové lasery. 20 s. Vydáno pro ÚFE. 
Žďárský P.: Alois Musil. 20 s. Vydáno pro OÚ. 
Bendová M.: Eduard Hála. 16 s. Vydáno pro ÚCHP. 
Hořejší V.: Jak (ne)funguje imunitní systém. 20 s. Vydáno pro ÚMG. 
Ibrahim R., Petr Plecháč: Báseň a počítač. 20 s. Vydáno pro ÚČL. 
Cílek V.: Nové počasí. 20 s. Vydáno pro GLÚ. 
Prosecký J.: Bedřich Hrozný. 20 s. Vydáno pro OÚ. 
Pravdová M.: Jazyková poradna. 20 s. Vydáno pro ÚJČ. 
Padevět J.: Pochody a transporty smrti. 20 s. Vydáno pro SSČ. 
Fialová A.: Česká próza po roce 1989. 20 s. Vydáno pro ÚČL. 
Pravdová M.: Jak se mluví mezi živly. 20 s. Vydáno pro ÚJČ. 
Padevět J.: Topografie teroru. 20 s. Vydáno pro SSČ. 
Jungmannová L., Vodička L.: České drama v letech 1989–2010. 20 s. Vydáno pro ÚČL. 
Exnerová V.: Demokracie na rozcestí: Čína, Střední Asie a Blízký východ. 20 s. Vydáno pro OÚ. 
 
Strategie AV21 
Vojtíšková K., Patočková V., Mikešová R.: Vztah obyvatel ČR k přírodě a její ochraně. 65 s. Vydáno pro 
SOÚ. 
Lojek A.: Symbolika a prezentace karlovského majestátu. 16 s. Vydáno pro ÚSP. 
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Němeček J., Kyncl V., Voráček E., Zudová-Lešková Z.: Na prahu svobody: vítězství 1945. 66 s. Vydáno 
pro HÚ. 
Šolcová O., Matějková M.: Není éčko jako éčko. 52 s. Vydáno pro ÚCHP. 
Pelikán E., Lynnyk V., Samek O., Šyc M., Bendová M., Koller M., Luxa M., Procházka P. a kol.: Výzkum 
pro energetiku: vybraná témata. 95 s. Vydáno pro ÚCHP, ÚT, ÚI, ÚFM, ÚTAM, ÚPT. 
Rudolf I., Šebesta O.: Invazivní druhy komárů jako potencionální riziko pro biodiverzitu a přenos 
nebezpečných nákaz. 50 s. Vydáno pro ÚBO ve spolupráci s programem ROSE. 
Baldrian P., Mašínová T: Mikroorganismy v lesních ekosystémech: diverzita, dynamika a funkce. 36 s. 
Vydáno pro MBÚ a BC ve spolupráci s programem ROSE. 
Blahut J., Gibas P., Hálová M, Klimeš J., Müllerová H., Pauknerová K., Woitsch J.: Sesuvy – 
podceňované nebezpečí? 80 s. Vydáno pro ÚSMH, ÚSP, Centrum pro teoretická studia UK/AV ČR. 
Čapková Frydrychová R.: Včela medonosná – stárnutí v programovatelném módu. 20 s. Vydáno pro 
BC ve spolupráci s programem ROSE. 







Číslo 
řádku

Číslo k 31.12.2017

A 001 1 390 151

A.I 002 91 107

A.I.1 003

A.I.2 004 81 125

A.I.3 005 9 278

A.I.4 006 384

A.I.5 007 106

A.I.6 008 214

A.I.7 009

A.II 010 1 841 851

A.II.1 011 321 252

A.II.2 012 8 812

A.II.3 013 1 259 869

A.II.4 014 220 129

A.II.5 015

A.II.6 016

A.II.7 017 27 186

A.II.8 018 1 483

A.II.9 019 3 120

A.II.10 020

A.III 021 5 600

A.III.1 022

A.III.2 023

A.III.3 024

A.III.4 025

A.III.5 026

A.III.6 027 5 600

A.IV 028 -548 407

A.IV.1 029

A.IV.2 030 -75 904

A.IV.3 031 -4 184

A.IV.4 032 -384

A.IV.5 033 -106

A.IV.6 034 -274 490

A.IV.7 035 -165 975

A.IV.8 036

A.IV.9 037

A.IV.10 038 -27 187

A.IV.11 039 -177

B 040 207 741

B.I 041 53 834

B.I.1 042 1 475

B.I.2 043

B.I.3 044 7 158

B.I.4 045

B.I.5 046 34 842

B.I.6 047

B.I.7 048 10 359

B.I.8 049

B.I.9 050

B.II 051 28 897

B.II.1 052 10 101

B.II.2 053

B.II.3 054

77 370

   2.Směnky k inkasu

   3.Pohledávky za eskontované cenné papíry

 II.Pohledávky celkem 32 991

   1.Odběratelé 9 058

   8.Zboží na cestě

   9.Poskytnuté zálohy na zásoby

   6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

   7.Zboží na skladě a v prodejnách 9 882

   4.Polotovary vlastní výroby

   5.Výrobky 32 604

   2.Materiál na cestě

   3.Nedokončená výroba 5 405

 I.Zásoby celkem 49 488

   1.Materiál na skladě 1 597

   11.Oprávky k ostatnímu DHM -175

B.Krátkodobý majetek celkem 163 881

   9.Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům

   10.Oprávky k DDHM -28 274

   7.Oprávky k sam. movitým věcem a souborům hm. mov. věcí -155 771

   8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

   5.Oprávky k ostatnímu DNM -260

   6.Oprávky ke stavbám -254 947

   3.Oprávky k ocenitelným právům -2 997

   4.Oprávky k DDNM -626

   1.Oprávky k nehmot. výsl. výzkumu a vývoje

   2.Oprávky k softwaru -71 408

   6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 5 600

 IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -514 458

   4.Zápůjčky organizačním složkám

   5.Ostatní dlouhodobé zápůjčky

   2.Podíly - podstatný vliv

   3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

 III.Dlouhodobý finanční majetek celkem 5 600

   1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

   9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 43 643

   10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

   7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 274

   8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 175

   5.Pěstitelské celky trvalých porostů

   6.Dospělá zvířata a jejich skupiny

   3.Stavby 1 161 155

   4.Hmotné  movité věci a jejich soubory 213 021

   1.Pozemky 316 899

   2.Umělecká díla, předměty a sbírky 8 811

   7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

 II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 771 978

   5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 260

   6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 881

   3.Ocenitelná práva 8 326

   4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 626

   2.Software

A.Dlouhodobý majetek celkem 1 350 583

 I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 87 463

Položka Stav

Název k 01.01.2017

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 PRAHA 1, Česká republika

Rozvaha

IČO

Sestaveno k  31.12.2017

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

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů

   1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje



B.II.4 055 6 747

B.II.5 056 30

B.II.6 057 125

B.II.7 058

B.II.8 059

B.II.9 060

B.II.10 061 584

B.II.11 062 14

B.II.12 063 277

B.II.13 064

B.II.14 065

B.II.15 066

B.II.16 067

B.II.17 068 8 916

B.II.18 069 2 723

B.II.19 070 -620

B.III 071 121 818

B.III.1 072 1 531

B.III.2 073 6

B.III.3 074 120 281

B.III.4 075

B.III.5 076

B.III.6 077

B.III.7 078 0

B.IV 079 3 192

B.IV.1 080 3 192

B.IV.2 081

 082 1 597 892

A 083 1 510 344

A.I 084 1 480 920

A.I.1 085 1 432 109

A.I.2 086 48 811

A.I.3 087

A.II 088 29 424

A.II.1 089 29 424

A.II.2 090

A.II.3 091

B 092 87 548

B.I 093

B.I.1 094

B.II 095

B.II.1 096

B.II.2 097

B.II.3 098

B.II.4 099

B.II.5 100

B.II.6 101

B.II.7 102

B.III 103 82 492

B.III.1 104 13 148

B.III.2 105

B.III.3 106 16 982

B.III.4 107 185

B.III.5 108 10 146

B.III.6 109 1

B.III.7 110 5 748

B.III.8 111 9 912

B.III.9 112 1 911

B.III.10 113

B.III.11 114

B.III.12 115

B.III.13 116

B.III.14 117

B.III.15 118

   14.Závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a podílů

   15.závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

   12.Závazky ze vztahu k SR

   13.Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC

   10.Daň z přidané hodnoty

   11.Ostatní daně a poplatky

   8.Daň z příjmů

   9.Ostatní přímé daně 1 540

   6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům

   7.Závazky k institucím SZ a VZP 4 895

   4.Ostatní závazky 174

   5.Zaměstnanci 8 472

   2.Směnky k úhradě

   3.Přijaté zálohy 16 489

 III.Krátkodobé závazky celkem 63 007

   1.Dodavatelé 15 968

   6.Dohadné účty pasívní

   7.Ostatní dlouhodobé závazky

   4.Přijaté dlouhodobé zálohy

   5.Dlouhodobé směnky k úhradě

   2.Vydané dluhopisy

   3.Závazky z pronájmu

 II.Dlouhodobé závazky celkem

   1.Dlouhodobé  úvěry

 I.Rezervy celkem

   1.Rezervy

   3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.Cizí zdroje celkem 69 654

   1.Účet výsledku hospodaření

   2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 15 788

   3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

 II.Výsledek hospodaření celkem 15 788

   1.Vlastní jmění 1 392 540

   2.Fondy 36 482

A.Vlastní zdroje celkem 1 444 810

 I.Jmění celkem 1 429 022

   2.Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM 1 514 464

 IV.Jiná aktiva celkem 2 723

   1.Náklady příštích období 2 723

   6.Ostatní cenné papíry

   7.Peníze na cestě 215

   4.Majetkové cenné papíry k obchodování

   5.Dluhové cenné papíry k obchodování

   2.Ceniny 28

   3.Peněžní prostředky na účtech 77 424

 III.Krátkodobý finanční majetek  celkem 78 679

   1.Peněžní prostředky v pokladně 1 012

   18.Dohadné účty aktivní 2 303

   19.Opravná položka k pohledávkám -262

   16.Pohledávky z vydaných dluhopisů

   17.Jiné pohledávky 7 672

   14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

   15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

   12.Nároky na dotace a ost. zúčtování SR 275

   13.Nároky na dotace a ost. zúčtování ÚSC

   10.Daň z přidané hodnoty 401

   11.Ostatní daně a poplatky 75

   8.Daň z příjmů 5 729

   9.Ostatní přímé daně

   6.Pohledávky za zaměstnanci 36

   7.Pohledávky za institucemi SZ a VZP

   4.Poskytnuté provozní zálohy 7 669

   5.Ostatní pohledávky 35





Celkem

238 965

39 256

47 618

26 491

1 276

2 008

122 316

-4 057

-4 037

-20

204 749

149 761

48 301

6 687

889

889

5 785

7

1 158

1

238

4 381

47 042

46 684

358

13 350

13 350

506 723

266 092

266 092

165 952

103 892

83

4

Položka
Číslo 
řádku

Činnost

Číslo Název Hlavní Hospodářská

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 PRAHA 1, Česká republika

Výkaz zisku a ztráty

IČO
Od 01.01.2017 do 31.12.2017

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

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů

A A. Náklady

A.I  I.  Spotřebované nákupy a nakupované služby 002 162 576 76 389

A.I.1    1.Spotřeba materiálu, energie a ost. neskl. dodávek 003 24 845 14 411

A.I.2    2.Prodané zboží 004 940 46 678

A.I.3    3.Opravy a udržování 005 23 673 2 818

A.I.4    4. Náklady na cestovné 006 1 260 16

A.I.5    5. Náklady na reprezentaci 007 1 982 26

A.I.6    6. Ostatní služby 008 109 876 12 440

A.II  II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009 -4 130 73

A.II.7    7. Změny stavu zásob vlastní činnosti 010 -4 110 73

A.II.8    8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorg. služeb 011

A.II.9    9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 -20

A.III  III. Osobní náklady 013 164 797 39 952

A.III.10    10. Mzdové náklady 014 120 298 29 463

A.III.11    11. Zákonné sociální pojištění 015 38 394 9 907

A.III.11    12. Ostatní sociální pojištění 016

A.III.13    13. Zákonné sociální náklady 017 6 105 582

A.III.14    14. Ostatní sociální náklady 018

A.IV  IV. Daně a poplatky 019 730 159

A.IV.15    15. Daně a poplatky 020 730 159

A.V  V. Ostatní náklady 021 2 853 2 932

A.V.16    16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty a penále 022 7

A.V.17    17.Odpisy nedobytné pohledávky 023 31 1 127

A.V.18    18. Nákladové úroky 024 1

A.V.19    19. Kurzové ztráty 025 216 22

A.V.20    20. Dary 026

A.V.21    21. Manka a škody 027

A.V.22    22. Jiné ostatní náklady 028 2 599 1 782

A.VI  VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a OP 029 46 684 358

A.VI.23    23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 46 684

A.VI.24    24. Prodaný dlouhodobý majetek 031

A.VI.25    25. Prodané cenné papíry a podíly 032

A.VI.26    26. Prodaný materiál 033

A.VI.27    27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 034 358

A.VII  VII. Poskytnuté příspěvky 035

A.VII.28    28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

036

A.VIII  VIII. Daň z přijmů 037 13 350

A.VIII.29    29. Daň z přijmů 038 13 350

 Náklady celkem 039 386 860 119 863

B B. Výnosy

B.I  I. Provozní dotace 041 266 092

B.I.1    1. Provozní dotace 042 266 092

B.II  II. Přijaté příspěvky 043

B.II.2    2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 044

B.II.3    3. Přijaté příspěvky (dary) 045

B.II.4    4. Přijaté členské příspěvky 046

B.III  III. Tržba za vlastní výkony a za zboží 047 50 727 115 225

B.IV  IV. Ostatní výnosy 048 59 877 44 015

B.IV.5    5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty a penále 049 83

B.IV.6    6. Platby za odepsané pohledávky 050

B.IV.7    7. Výnosové úroky 051 4
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I. Popis účetní jednotky 

Účetní jednotka: Středisko společných činnosti AV ČR, v. v. i. 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce (v. v. i.) 
Registrace: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT 
Rozvahový den: 31. 12. 2017 
 
 
 
Právní subjektivita 
Středisko společných činnosti AV ČR v. v. i, (dále jen „SSČ“) jako samostatný právní subjekt 
neziskového charakteru je pokračovatelem Střediska služeb AV ČR, které bylo zřízeno 
usnesením 20. zasedání Výboru pro řízení pracovišť ČSAV ze dne 29. 3. 1991, a to s účinností 
od 1. 5. 1991. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále 
jen „zákon o v. v. i.“) se SSČ s účinností od 1. 1. 2007 stalo veřejnou výzkumnou institucí 
zřízenou Akademií věd ČR. 
 

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

Další a jiné činnosti: 

Předmětem jiné činnosti SSČ je provozování knihkupectví, internetových knihkupectví, 
antikvariátů a literárních kaváren, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve svých 
zařízeních, nákup a prodej zboží, reklamní činnost a marketink, výroba a poskytování 
audiovizuálních děl, poskytování kulturně-vzdělávacích služeb, pořádaní kulturních produkcí, 
výstav, veletrhů, přehlídek,  prodejních a obdobných akcí a zprostředkování obchodu a služeb 
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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. 

 

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

Statutární orgán: ředitel 

Ředitel: Ing. Tomáš Wencel, MBA 

Rada instituce:  v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. byla dne 19. 9. 2016, s účinností 
 od 13. 12. 2016 zvolena Rada instituce pro další pětileté volební 
 období, a to v tomto složení: 

Předseda: Bc. Jiří Padevět 
Místopředseda: Mgr. Václava Šťastná 
Členové: Ing. Pavel Formáček 
 Ing. Leoš Horníček, Ph. D. 
 Ing. Pavel Janáček, Ph. D. 
 prof. Martin Kovář, PhDr., Ph. D. 
 Ing. Jindřich Sojka 
 Ing. Zuzana Berková, MBA 
 Ing. Tomáš Wencel, MBA   
Tajemnice: JUDr. Jitka Malá 

 

Dozorčí rada:  zřizovatel v souladu s ust. § 15 písm. i) zák. č. 341/2005 Sb., o
 veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, 
 jmenoval postupně nové členy DR, a od 1. 5. 2017 / 6. 9. 2017 (6. 9. 
 2017 byl jmenován poslední člen DR) pracuje DR v tomto složení: 
 
Předsedkyně:   Ing. Petra Broskevičová 
Místopředseda:  JUDr. Jiří Malý od 1. 6. 2017 
Členové:   Ing. Karel Aim, CSc. 
  Ing. Zdeňka Grufíková od 1. 5. 2017 do 5. 9. 2017 
  Ing. Marta Arazimová od 6. 9. 2017 
  prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 
  prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. 
  prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 
Tajemnice:   JUDr. Marie Lutovská 
 
 
 
 

II. Účetní období 

Účetní období: kalendářní rok 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
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III. Použité obecné účetní zásady a použité účetní metody a odchylky 
těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční 
situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., v roce 2017 zpracovalo účetní závěrku v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a českých účetních 
standardů č. 401 – 414, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

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

 

IV. Oceňování majetku a závazků  

IV.1. Dlouhodobý majetek 

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

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

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

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

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

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

IV.2. Finanční majetek  

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

Cenné papíry a podíly se oceňují k datu pořízení pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se 
rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Součástí 
pořizovací ceny nejsou úroky z úvěru na pořízení a náklady spojené s držbou cenných papírů 
a podílů. 
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IV.3. Zásoby 

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

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

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

IV.4. Pohledávky 

Pohledávky se při svém vzniku oceňují jmenovitou hodnotou. Souhrnná výše pohledávek 
v tis. Kč činí 32 285, z toho pohledávky z obchodních vztahů činí v tis. Kč 10 101, zálohy činí 
v tis. Kč 6 746. 

IV.5. Závazky 

Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou. Souhrnná výše závazku v tis. Kč činí 82 462, z toho 
závazky z obchodních vztahů činí v tis. Kč 13 148, přijaté zálohy  činí v tis. Kč 16 982. 

IV.6. Úprava hodnoty majetku 

Odpisy 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., stanovuje úpravy hodnot majetku 
odepisováním prostřednictvím metody lineárních rovnoměrných účetních odpisů, výše odpisu 
je stanovena vnitřní směrnicí. Odpisy jsou účtovány měsíčně jednou dvanáctinou stanovených 
ročních odpisů.  

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

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

Sazby účetních odpisů jsou stanoveny takto: 

Odpisová skupina                          roční odpisová sazba                            doba odepisování 
                                                                                                                               (v letech) 
1 20 5 
2 10 10 
3 5 20 
1, 5, 6 2 50 
 
Výjimky: 
Automobily 15 7 
Zařízení pro celoakademické sítě 10 10 
Dlouhodobý nehmotný majetek 15 7 
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Daňově odepisuje SSČ pouze majetek pořízený prokazatelně z jiných než dotačních 
prostředků. 
 
Rezervy a opravné položky k pohledávkám 

SSČ v r. 2017 nevytvářeno žádné zákonné rezervy. 
 
SSČ vytváří opravné položky k pohledávkám vymezených zákonem čl. 593/1992 Sb., 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, a to dle následujících skupin: 
 

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

 

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

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

SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31. 12. 2017. 
Kurzové zisky a ztráty z přepočtů se účtují podle povahy,  buď do nákladů, nebo do výnosů. 

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

V roce 2017 organizace nenabyla bezúplatně dlouhodobý majetek, ani nezískala investiční 
dar. 
O investičních dotacích je účtováno na účtech skupiny 91 - Fondy, resp. účtu 916 – Fond 
reprodukce majetku. 

IV.9. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 

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

IV.10. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  

Organizace uplatňuje osvobození darů od daně z příjmů, podle §19b odst. 2 b) ZDP, vždy když 
je to možné.  

 

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

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., není společníkem v žádné účetní jednotce 
s neomezeným ručením. 
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VI. Dlouhodobý majetek   

Stav dlouhodobého majetku k rozvahovému dni, k 31. 12. 2017,  pořizovací ceny: 

 

Položky majetku 
Stav na počátku 

období 
Přírůstky Úbytky Stav na konci období

Software 77 370 5 898 2 143 81 125

Ocenitelná práva 8 326 952 0 9 278
Drobný 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

626 0 242 384

nedokončený 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

881 6 183 6 850 214

Ostatní 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

260 0 154 106

     
       

Pozemky 316 899 5 152 799 321 252
Umělecká díla, 
předměty, sbírky 8 812 0 0 8 812
Budovy, stavby 1 161 154 113 636 14 921 1 259 869
Samostatný 
movitý majetek 213 021 12 187 5 079 220 129
Ostatní 
dlouhodobý 
hmotný majetek 175 1 308 0 1 483
dlouhodobý 
finanční majetek 5 600 0 0 5 600
Drobný 
dlouhodobý 
hmotný majetek 28 274 0 1 087 27 186
Nedokončený 
dlouhodobý 
hmotný majetek 43 643 91 760 132 283 3 120

Celkem                               1 865 041         237 076           163 558                     1 938 558 
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Stav dlouhodobého majetku k rozvahovému dni, k 31. 12. 2017 oprávky: 

Položky majetku 
Stav na počátku 

období 
Přírůstky Úbytky Stav na konci období

Software 71 408 6 639 2 143 75 904

Ocenitelná práva 2 997 1 187 0 4 184
Drobný 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

626 0 242 384

Ostatní 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

260 0 154 106

     
     
Budovy, stavby 254 946 34 465 14 921 274 490
Samostatný 
movitý majetek 155 771 15 283 5 079 165 975
Drobný 
dlouhodobý 
hmotný majetek 28 274 0 1 087 27 187
Ostatní 
dlouhodobý 
hmotný majetek 175 2 0 177

   Celkem                                  514 457            57 576            23 626                        548 407 

 
 
 
Podrozvahová evidence v tis.  Kč 
 
 
Drobný dlouhodobý majetek                           75 370 
Zapůjčený majetek                                                                   28 725    

- Z toho osobní vozidla – operativní leasing                       4 089  
 
 

Ostatní  dlouhodobý finanční majetek 

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

Auditor za ověření účetní závěrky a s tím spojené služby obdržel  145 200,- Kč. 

 

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

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

 

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

SSČ neeviduje k 31. 12. 2017 žádné splatné dluhy vůči ČSSZ na pojistném na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zdravotním pojišťovnám na 
veřejném zdravotním pojištění a ani nemá evidované daňové nedoplatky u příslušných 
finančních a celních orgánů. 

 

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

SSČ nevlastní žádné akcie, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo 
práva. 

 

XI. Výše dluhů, u kterých doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 
5 let a dluhy, kryté zárukou účetní jednotky 

SSČ neeviduje dluhy po splatnosti delší než 5 let.  

 
 

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

SSČ nemá finanční a jiné dluhy neevidované v rozvaze. 

 

XIII. Výsledek hospodaření za rok 2017 

SSČ vykázalo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši  29 424 418,29 Kč. 

‐ za hlavní činnost                   - 9 955 078,18 Kč 
‐ za hospodářskou činnost 39 379 496,47 Kč 
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XIV. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v členění dle 
kategorií 

SSČ k 31. 12. 2017 evidovalo 302 fyzických zaměstnanců. V roce 2017 byl průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců  311,85. 

 

 

 

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

 

Osobní náklady Částka v tis. Kč 

rok 2016 2017 

Osobní náklady celkem 184 477  204 749 

A.III 10 Mzdové náklady                 134 696 149 761 

A.III 11 Zákonné sociální náklady 44 590  48 301 

A.III 12 Ostatní sociální pojištění 0 0 

A.III 13 Zákonné sociální náklady 6 191 6 687 

A.III 14 Ostatní sociální náklady 0 0 

 
Statutární, řídící orgány – zaměstnanci v těchto orgánech 

Jeden zaměstnanec je statutárním orgánem, 6 zaměstnanců jsou členy řídícího orgánu 

 

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

V roce 2017 byly vyplaceny členům Dozorčí rady a Rady instituce odměny v celkové výši 
162tis Kč.  

Kategorie 
Vědecký 
pracovník 

Odborný 
pracovník 
VaV – VŠ 

Odborný 
pracovník 

VŠ 

Odborný 
pracovník 
VaV – SŠ, 

VOŠ 

Odborný 
pracovník 

SŠ 

THP 
pracovník 

Dělnické 
profese 

Provozní 
profese 

 

Průměrný 
přepočtený 
počet 
zaměstnanců 
rok 2016 

2 26,62 62,15 21,05 59,3 10,75 15 100,6 297,47 

Průměrný 
přepočtený 
počet 
zaměstnanců 
rok 2017 

1 

 

   27,3 

 

71,87 22,8 57,32 9,75 15 106,81 

 

311,85 
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SSČ neeviduje dluhy ohledně požitků bývalých členů s uvedením celkové výše pro každou 
kategorii členů. 
 
 
 

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

   
                                                                                      

Níže jmenovaní členové orgánů SSČ mají účast v uvedených právnických osobách, se kterými 
SSČ uzavřelo za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: 

 
 Ing. Leoš Horníček České vysoké učení technické v Praze 
 Ing. Pavel Janáček, Ph.D.  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
 Ing. Tomáš Wencel, MBA BBM spol. s r. o. 
 JUDr. Jiří Malý   Ústav živočišné fyziologie  a genetiky AV ČR, v. v. i., 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
 Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 
 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.         Univerzita Karlova 
                                                            Vysoká škola ekonomická 
                                                                    

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

 

SSČ neeviduje v roce 2017 žádné zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům orgánů 
uvedených v bodu XVII. 

 

 

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

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

Při zajištění daňového základu je postupováno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákona 
o dani z příjmu v platném znění a dle §20 tohoto zákona jsou uplatňovány položky snižující 
základ daně. 
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XIX. Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je 
uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a 
výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace 
nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy  
 
 
V r. 2017 byly dokončeny a zařazeny do majetkové evidence tyto  stavby a jejich technická 
zhodnocení, v tis. Kč: 
 Ubytovna U2 Krč 67 284 
 Zateplení Hotelu Mazanka 10 933 
 Zateplení bytového domu, Rozvojová ul. Č. p. 252/3 4 831 
 Zateplení bytového domu, Davídkova ul. Č. p. 2101/91, 2102/93, 2103/95  9 093 
 Pořízeny pozemky v lokalitě zámeckého hotelu Třešť 5 152 
 Odvlhčení pavilonu B, areál Vila Lanna 4 815 

 

V r. 2017 byly provedeny opravy: 

 Fasáda budovy Akademie Věd, Národní ulice 8 953 

V roce 2017 ve své účetní evidenci SSČ vykazuje výnosy z prodeje nemovitosti – ubytovacího 
zařízení v Sedlci (včetně pozemků), č. p.  28 ve výši 22 000 tis. Kč. 

 

PŘIJATÉ DOTACE A DARY 

Poskytnutá institucionální podpora od AV ČR v roce 2017 v tis. Kč 

 
Výzkumné 

záměry 

Podpora 
výzkumných 
organizací 

Příspěvek na 
zajištění činnosti 

AV 
neinvestiční 0 75 010  176 375  
investiční 0                 0 69 872  

 

 

Prostředky přijaté od jiných poskytovatelů v tis. Kč 

 
Investiční  387 
Neinvestiční celkem  15 761 
Z toho dle akcí: EUPRO 5 038 
                          ACADEMIC TTO 7 590 
                     Třešť-restaurátorské práce 243 
                               Euraxes 625 
                                   My Day 1 959 
                                   Ostatní 306 
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Zásoby 

SSČ eviduje ve svém účetnictví zásoby v celkové výši tis. Kč 53 834,  z toho:  

 

Zásoby nakladatelství Academia v členění: 

Zásoby hotových výrobků, které jsou tvořeny výhradně knižními 
tituly vydanými nakladatelstvím Academia (DAN) ve výši                 34 842 
Nedokončené výroby  nakladatelství Academia ve výši                           7 159 
Zboží na skladě  nakladatelství Academia ve výši                                   10  255 

 

Ostatní zásoby, které tvoří: 

Zásoby na stravovacích  a ubytovacích zařízeních ve výši                    1 578 
 
     
Fondy 
 
Sociální fond  
Dle rozhodnutí Rady SSČ bylo do sociálního fondu přiděleno 500 000 Kč. Fond  byl čerpán 
zejména na příspěvek stravování, dárkové poukázky, příspěvky na penzijní pojištění a na 
setkání zaměstnanců. Sociální fond  vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši   
2 861 820 Kč. 
 
 
Rezervní fond  
Dle rozhodnutí Rady SSČ bylo do rezervního fondu přiděleno 798 381,95 Kč. V roce 2017 
z fondu nebylo čerpáno. Rezervní fond vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši  
14 535 362 Kč.  
 
 
Fond účelově určených prostředků   
V roce 2017 byl tvořen Fond účelově určených prostředků dary ve výši 30 000 Kč. Fond 
účelově určených prostředků vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 330 000 Kč. 
 
 
Způsob tvorby a výše opravných položek za uzavírané účetní období: 

V roce 2017 byly ve smyslu: 
§ 8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, vytvořeny opravné 
položky ve výši:  

 17 371 Kč k neuhrazeným nájmům bytů 

   2 538 Kč  pohledávky z obchodních vztahů 

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

 539 551,50 Kč k neuhrazeným nájmům bytů 

                                       34 628,50 Kč pohledávky z obchodních vztahů. 

Celkem byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši  594 089 Kč. 
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XX. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto 
darů 

V roce 2017 byly Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., poskytnuty peněžní dary 
v hodnotě 10 000 Kč společností BidFood, IČO 28234642 na podporu  divadelního 
představení Rusalka v ND  a  v hodnotě 20 000 Kč společností Kerstina Peza,  IČO 71130233 
na částečnou úhradu výdajů spojených s vydáním knižní publikace. 

 

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

V roce 2017 nebyly pořádány SSČ žádné veřejné sbírky. 

 

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

Rada SSČ 22. 5. 2017 schválila rozdělení zisku za rok 2016 takto: 

Rezervní fond 789 381,95 Kč 
Sociální fond                                      500 000,00 Kč 
Fond reprodukce majetku          14 498 258,06 Kč 
 
 

XXIII. Individuální produkční kvóta, individuální limitu prémiových práv a jiné 
obdobné kvóty a limity, o kterých účetní jednotka neúčtovala na 
rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání 
informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její 
významnost 

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












