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

117 20 Praha 1 
 
Organizace je zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://rvvi.msmt.cz). 

II. Řídicí, kontrolní a výkonné orgány 

Dozorčí rada 
 
předseda:     RNDr. Jan Hrušák, CSc. (ÚFCH JH) 
místopředseda:    Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG, AR)  
členové:   Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (FZÚ) 

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

tajemnice:  JUDr. Marie Lutovská (SSČ) 
 
Informace o činnosti: 
 
Řádné zasedání Dozorčí rady (dále jen „DR“) se v roce 2013 konalo celkem sedmkrát 
a jedenáctkrát rozhodovala DR formou hlasování per rollam. DR vykonávala dohled nad 
činností a hospodařením SSČ a zejména vydávala předchozí souhlas k právním úkonům, 
kterými veřejná výzkumná instituce (dále také „pracoviště“) nabývala nebo zcizovala 
majetek, zřizovala zástavní nebo jiné věcné právo, sjednávala nebo měnila nájemní smlouvy, 
a to v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném 
znění. 
 
Řádná zasedání DR se konala v termínech: 
 
8. 1. 2013  DR projednala dva úkony pracoviště, a to: udělila předchozí souhlas ke změně 

ceny ubytování v ubytovně U1 v Praze 4 a neudělila souhlas k uzavření 
smlouvy o nájmu nebytových prostorů (restaurace) na adrese Patočkova 39, 
Praha 6, dále projednala návrh rozpočtu na rok 2013 a vzala na vědomí 
zprávu o centralizovaném nákupu elektrické energie a plynu na rok 2013 pro 
pracoviště AV ČR. 

 
19. 2. 2013 DR projednala 12 úkonů pracoviště a udělila předchozí souhlas ke 12 

úkonům, z toho v 10 případech k uzavření nových nájemních smluv o užívání 
bytů v Praze 6 a 8, popř. prodloužení doby nájmu, dále k uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene o zřízení a provozování komunikační sítě v Třešti 
s Krajem Vysočina a k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění, 

http://www.ssc.cas.cz/
http://rvvi.msmt.cz/
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provozování a údržby RTZ v k. ú. Libeň s Pražskou teplárenskou, a.s., 
a Moravskou stavební – INVEST, a.s.   

 
16. 4. 2013 DR projednala osm úkonů pracoviště, předchozí souhlas udělila v sedmi 

případech: k uzavření dvou nájemních smluv o užívání bytů v Praze 8, 
k uzavření smlouvy o zřízení práva stavby ČOV s Narival s.r.o., k uzavření 
smluv o budoucí kupní smlouvě, a to o prodeji ČOV a prodeji části pozemku 
v k. ú. Bohnice se společností Narival s.r.o., dále k uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene umístění, zajištění provozu a údržby TS v domě č. p. 1009 
k. ú. Staré Město s PREdistribuce, a.s. Předchozí souhlas neudělila v jednom 
případě, a to k nájmu Literární kavárny ve Wiehlově domě a vyžádala si 
doplnění materiálu. 

 
7. 5. 2013 DR projednala pět úkonů pracoviště a svým rozhodnutím udělila předchozí 

souhlas k pěti úkonům pracoviště, z toho k uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostorů ve Wiehlově domě s AV ČR, k prodloužení nájemních 
smluv o užívání bytů v Praze 8 ve třech případech a k dočasnému snížení 
nájemného za užívání plochy k umístění prodejního stánku na adrese Národní 
1009/3, Praha 1 z důvodu havárie plynu. DR dále projednala žádosti o dotace 
na investiční akce v roce 2014 a Výroční zprávu o činnosti a hospodaření SSČ 
za rok 2012 bez zásadních připomínek a vzala na vědomí informaci 
o hospodaření spol. BBM, spol. s r. o., za rok 2012. 

 
19. 6. 2013 DR udělila předchozí souhlas k jednomu úkonu pracoviště, a to k uzavření 

smlouvy o nájmu části pozemku v k. ú. Bohnice s Mgr. Evou Maršálkovou. DR 
projednala a schválila hodnocení manažerských schopností ředitele SSČ. 

 
3. 9. 2013 DR udělila předchozí souhlas k 10 právním úkonům pracoviště, a sice 

k uzavření smluv o nájmu, popř. prodloužení nájmu bytů v Praze 6 a 8 a určila 
auditora pro účetní závěrku za rok 2013 – společnost DILIGENS, s. r. o. 

 
12. 11. 2013 DR projednala pět úkonů pracoviště, z toho udělila předchozí souhlas ke 

čtyřem úkonům, a to k uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových 
prostorů v objektu VIOLA na adrese Národní 1011/7, Praha 1 s Galerií Kodl, s. 
r. o., k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku v k. ú. Bohnice s Martinem 
Jeřábem, k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů ve Wiehlově domě 
s AK Mgr. et Mgr. Helena Hutirová a k uzavření smlouvy o užívání pozemku 
pro umístění prodejního stánku na adrese Národní 1009/3, Praha 1 
s Naděždou Korálkovou, a to podle výsledků zadávacího řízení. DR 
nesouhlasila s návrhem dodatku k nájemní smlouvě o změně podmínek 
užívání nebytových prostorů pro Knihkupectví Academia Brno. 

 
Projednáváním a rozhodováním formou hlasování per rollam udělila DR předchozí souhlas 
k 109 úkonům pracoviště. Touto formou projednávání a rozhodování o udělení předchozího 
souhlasu k úkonům pracoviště byly projednávány zejména nájmy bytů, nebytových prostorů 
a jejich změny, popř. další úkony, jejichž řešení nesneslo odklad do následujícího řádného 
zasedání DR. 
 
28. 1. 2013 DR projednala a udělila předchozí souhlas k 16 úkonům pracoviště, z toho 

v 15 případech k uzavření nebo změně nájemních smluv o užívání bytů 
v Praze 6 a v Praze 8 a k uzavření nájemní smlouvy o užívání nebytových 
prostorů (restaurace) na adrese Patočkova 39, Praha 6 s Hanou Drexlerovou. 

 
15. 3. 2013 DR udělila předchozí souhlas k pěti úkonům pracoviště, a to k prodloužení 

smluv o nájmu garážových stání v objektech v Praze 6 a v jednom případě 
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k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu teplovodu 
v k. ú. Kunratice s Pražskou teplárenskou a. s. 

 
 4. 4. 2013 DR udělila předchozí souhlas k pěti úkonům pracoviště, a to k uzavření nebo 

změně nájemních smluv o užívání bytů v Praze 6 a v Praze 8. 
 
25. 4. 2013 DR neudělila předchozí souhlas k uzavření smlouvy o nájmu nebytových 

prostorů. 
 
29. 4. 2013 DR udělila předchozí souhlas k jednomu úkonu pracoviště – k uzavření 

smlouvy o nájmu Literární kavárny Academia ve Wiehlově domě s nájemcem 
Island of Information. 

 
30. 5. 2013 DR udělila předchozí souhlas ke 12 úkonům pracoviště, a to k uzavření 

a změnám nájemních smluv o užívání bytů v Praze 6 a v Praze 8. 
 
10. 6. 2013 DR udělila předchozí souhlas ke dvěma úkonům, a sice k uzavření smlouvy 

o nájmu nebytových prostorů (prodejna) na adrese Patočkova 1419/39 
s Nguyenem Van Linhem BOHEMIA, spol. s r.o., a k uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene užívání části budovy na adrese Hybernská 1000/8, 
Praha 1, s AV ČR. 

 
16. 7. 2013 DR projednala a udělila předchozí souhlas ve 22 případech, z toho ve 21 

případech se jednalo o uzavření nebo změnu nájemních smluv o užívání bytů 
v Praze 6 a v Praze 8 a v jednom případě k uzavření smlouvy o dílo na stavbu 
Ubytovny pro pracovníky AV ČR v areálu MBÚ v Praze 4 se zhotovitelem 
CGM a.s., který byl vybrán v zadávacím řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 
14. 10. 2013 DR udělila předchozí souhlas v pěti případech, a to k uzavření smlouvy 

o nájmu části pozemku v k. ú Libeň pro umístění reklamního zařízení se 
společností AVENIR Praha, spol. s r.o., k uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostorů ve Wiehlově domě s AKCENTOU, spořitelním a úvěrním 
družstvem, a ve třech případech ke změně smlouvy o užívání garážového 
stání v Praze 6. 

 
29. 10. 2013 DR udělila předchozí souhlas k 22 úkonům pracoviště, z toho v 16 případech 

se jednalo o uzavření nebo změně nájemních smluv o užívání bytů v Praze 6 
a v Praze 8 a v šesti případech se jednalo o uzavření nebo změně smluv 
o užívání garážových stání v Praze 6. 

 
10. 12. 2013 DR udělila předchozí souhlas k 19 úkonům pracoviště, z toho v jednom 

případě k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů ve Wiehlově domě 
se společností KOV INVEST s.r.o., v jednom případě ke změně smlouvy 
o nájmu uzavřené s Thuy Doan Thi, v 16 případech k uzavření nebo změně 
smluv o nájmu bytů v Praze 6 a v Praze 8 a v jednom případě ke změně 
smlouvy o ubytování v U1 v Praze 4. 
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Rada pracoviště 
 
předseda:   Jiří Padevět (SSČ) 
místopředseda: Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 
členové:   Ing. Pavel Formáček (SSČ) 

Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
JUDr. Jiří Malý (SSČ) 
Ing. Michal Salaj (SSČ) 
Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 

tajemnice:   JUDr. Marta Merhautová (SSČ) 
 
Informace o činnosti 
V průběhu roku 2013 se Rada pracoviště sešla na třech zasedáních v následujících 
termínech a s těmito závěry: 

 
Na 26. zasedání dne 14. 1. 2013 Rada pracoviště: 
  

• schválila návrh rozpočtu SSČ pro rok 2013; 
• vzala na vědomí výsledky hlasování členů Shromáždění výzkumných pracovníků 

SSČ o podpoře kandidátů navržených jiným pracovištěm AV na členství 
v Akademické radě. 

 
Na 27. zasedání dne 22. 5. 2013 Rada pracoviště: 
 

• schválila účetní závěrku SSČ za rok 2012; 
• schválila rozdělení zisku za rok 2012; 
• schválila změnu rozpočtu SSČ pro rok 2013; 
• schválila výroční zprávu za rok 2012; 
• schválila návrh dodatku č. 5 k Organizačnímu řádu SSČ. 

 
Na 28. zasedání dne 27. 8. 2013 Rada pracoviště: 
 

• schválila návrh dodatku č. 6 k Organizačnímu řádu SSČ. 

Ředitel 
JUDr. Jiří Malý 
 
Činnost ředitele: 
Ředitel pracoviště během celého roku 2013 jednal a rozhodoval o standardních otázkách 
plynoucích z každodenní činnosti pracoviště, která byla narušena mimořádnou událostí 29. 
dubna, kdy došlo k výbuchu plynu v Divadelní ulici. Výbuch plynu výrazně poškodil exteriér 
i interiér hlavní budovy AV ČR i dalších přilehlých budov v majetku SSČ. V následujících 
dnech se veškerá činnost ředitele soustředila na co nejrychlejší zmapování škod a jejich 
prvotní odstranění, aby mohla být budova opět co nejdříve v provizorním stavu otevřena 
a zaměstnanci se mohli vrátit do práce. Probíhala jednání s řediteli KAV a KNAV, 
s pojišťovnou, statikem a firmami odstraňujícími vzniklé škody. Odstraňování škod, různá 
jednání a návazná řešení této mimořádné události probíhala následně po celý rok. 
 
Ředitel se v roce 2013 soustředil na řádné ukončení výzkumného záměru „Implementace 
infrastruktury výzkumu a vývoje v AV ČR, nezbytný předpoklad kvalitativního rozvoje vědních 
oborů AV ČR“ a současně realizoval plnění Programu výzkumné a odborné infrastrukturní 



 7 

činnosti na léta 2012–2017. Akademická rada AV ČR projednala výsledky dílčí kontroly 
plnění tohoto Programu v letech 2012–2013 a konstatovala, že jsou vytvořeny dobré 
předpoklady pro jeho úspěšné plnění na další dvouleté období.  
 
Ředitel pracoviště v roce 2013 vydal čtyři příkazy ředitele a čtyři směrnice k zajištění činnosti 
organizace a uskutečnil 14 porad ředitelů divizí, kde se řešily především klíčové otázky 
fungování organizace. Koncem roku připravoval k vydání nová znění Organizačního 
a Mzdového řádu organizace. Pořádal operativní porady nejvyššího vedení a zúčastňoval se 
jednání Akademické rady AV ČR, Dozorčí rady SSČ a Rady pracoviště SSČ a pravidelných 
setkání s ředitelem KAV, kde řešil aktuální provozní i strategické otázky spolupráce mezi 
SSČ a KAV. Dle aktuálních požadavků a potřeby se účastnil porad vedoucích odborů 
jednotlivých divizí. Na setkání se všemi zaměstnanci SSČ v květnu v areálu KCL vyhodnotil 
výsledky minulého období, zdůraznil základní cíle organizace pro další období a poprvé 
ocenil 16 vybraných zaměstnanců pamětní medailí ředitele za jejich přínos pro SSČ. 
 
V personální oblasti řešil ředitel změny na dvou zásadních pozicích ve vedení útvarů SSČ. 
Na podzim byly nově obsazeny pozice ředitelky Divize vnějších vztahů a ředitelky 
Personálního úseku. 

III. Organizační struktura 
 

 
 
Organizační schéma k 31. 12. 2013 
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Změny v organizační struktuře 
Při hodnocení roku 2013 byl v oblasti organizace a řízení zřejmý výrazný posun 
k dokončování procesů optimalizace zahájených v předchozích letech. Tyto aktivity se 
projevovaly ve změnách organizační struktury napříč všemi útvary v průběhu celého období. 
 
Úsek ředitele 
V návaznosti na legislativní změny a zvolený postup v průběhu roku 2012 byly k 1. 1. 2013 
v úseku průmyslového vlastnictví začleněny činnosti průmyslově právní ochrany do agendy 
Právního odboru a samostatný referát byl zrušen. Bývalý útvar Odbor organizace a řízení byl 
k 1. 1. 2013 přejmenován na Personální úsek a jeho činnost vedle personální a mzdové 
oblasti byla rozšířena o personální controlling a personální projekty. Tyto změny podmiňuje 
především snaha o docílení vyšší efektivnosti nákladů na lidské zdroje, jejich lepšího využití 
a dále zabezpečování nových projektů v péči o zaměstnance – provoz dalších předškolních 
zařízení pro děti zaměstnanců AV ČR. 
 
Divize Academia nakladatelství 
V souladu s cílem dosažení vyšší efektivnosti knihkupectví byla vytvořena nová pracovní 
pozice manažera marketingu maloobchodu. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v 
Českých Budějovicích byla od 1. 9. 2013 převzata prodejna knih v univerzitních prostorách. 
 
Divize vnějších vztahů 
V souvislosti s převzetím řízení projektu EUCYS a nutností zabezpečit jeho přípravu 
a realizaci ve velmi krátkém čase byly pro projektový tým v Odboru projektů a grantů (OPG) 
v roce 2013 vytvořeny mimořádné organizační a personální podmínky, díky kterým byl 
náročný úkol v plánovaných termínech a zcela nadstandardní kvalitě proveden.  
 
Divize konferenčních a hotelových zařízení 
V rámci aktivit směřujících ke zlepšení hospodářského výsledku DKHZ byla v úseku 
divizního ředitele od 1. 1. 2013 zavedena pozice obchodního manažera; postupně k 1. 5. 
2013 změněna na pozici obchodního ředitele DKHZ s rozšířením pracovní náplně, posílením 
pravomocí a odpovědnosti. Jeho hlavním úkolem je budování obchodních kontaktů, 
zaměření na získávání zakázek z prostředí AV ČR i komerční klientely, monitorování 
sociálních sítí a aktivizace prodeje prostřednictvím tuzemských i zahraničních webových 
portálů a v neposlední řadě správa centrální databáze obchodních klientů. K 1. 9. 2013 byly 
z důvodů širšího časového zajištění spektra aktivit v areálu vily Lanna posíleny personální 
kapacity tohoto zařízení o pozice provozního vedoucího a servírky.  
 
Divize informačních technologií 
V roce 2013 byly v divizi provedeny organizační a personální změny podporující nové trendy 
především v úseku správy sítí a serverů. Zároveň byl podchycen výrazný růst poptávky na 
tvorbu a správu webů z pracovišť AV ČR. V Odboru komunikačních a informačních 
technologií (OKIT) byly k 1. 1. 2013 přeorganizovány činnosti v jednotlivých odděleních 
a posíleny kapacity vytvořením dvou nových pozic IT specialistů, v Odboru informačních 
systémů (OIS) byla zřízena nová pozice specialisty IT VERSO a do OKIT převedena skupina 
techniků pro nově vznikajícím Oddělení serverové infrastruktury. Z Oddělení správy webů byl 
vytvořen Odbor správy webů (OSW), ve kterém vznikla další pracovní pozice specialisty.  
 
Divize správy majetku a služeb 
V divizi byly provedeny organizační a personální změny ve vazbě na závěry organizačního 
a personálního auditu z roku 2012 s doporučením zajistit vyšší efektivnost práce útvarů, 
optimalizaci rozdělení činností v rámci divize, personální posílení aktivit v úseku výstavby 
a úsporná opatření v úseku údržby a obslužných činností. K 1. 1. 2013 byl zřízen Stavební 
odbor s novými pozicemi vedoucího odboru a referenta výstavby. V Odboru správy majetku 
(OSM) a v Provozním odboru (PRO) byly zrušeny pracovní pozice dvou údržbářů a jednoho 
řidiče v autoprovozu. 
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IV. Výbuch plynu 
Dne 29. 4. 2013 v 9.50 hod. došlo k výbuchu nahromaděného unikajícího zemního plynu ve 
vedlejším objektu v Divadelní ulici, jehož příčinou bylo dle zjištění Policie ČR propálení 
plynového potrubí obloukovým elektrickým zkratem kabelu napájejícího tramvajovou 
měnírnu dopravního podniku. Ten nastal v důsledku chybně provedeného křížení plynového 
potrubí a kabelového vedení, kde nebylo při opravě probíhající v 70. letech 20. stol. 
dodrženo prostorové uspořádání jednotlivých vedení dle tehdy platných ČSN. Vlastní výbuch 
nahromaděného zemního plynu v přízemních prostorách objektu Divadelní 5 byl nejspíše 
iniciován sepnutím některého zde umístěného elektrického spotřebiče. 
 
Tlaková vlna provázející výbuch se šířila ulicemi Divadelní, Krocínova, Bartolomějská 
a Národní a značně zdevastovala interiér i exteriér budovy AV ČR ze všech uličních stran. 
Způsobila kompletní vyražení všech okenních výplní, úplné rozdrcení rámů okenních křídel, 
posun rámů celých oken včetně ostění a okenic. Dále byla značně zasažena dvorana 
objektu, kde je provozována Knihovna AV ČR, v níž bylo zničeno nebo poškozeno veškeré 
interiérové vybavení, výpočetní technika, roztříštěny skleněné i dřevěné předěly, zřítil se 
vstupní portál s hodinami do dvorany. Velké množství knih bylo zasaženo dřevěnými nebo 
skleněnými střepy. Masivně zasaženo bylo i 1. patro budovy, které využívá KAV. Zde se 
úplně zřítily šest metrů vysoké, částečně prosklené stěny vestavby kanceláří, štukové 
výzdoby kanceláří, byla vyražena všechna okna, poškozeny rámy okenních křídel i rámy 
oken, zničeno veškeré vybavení kanceláří (nábytek, výpočetní technika apod). Dále byly 
skleněnými střepy značně zasaženy a potrhány obrazy a další umělecká díla umístěná v 
kancelářích, jejichž odborné restaurování si vyžádalo značné úsilí. Tlaková vlna vyrazila 
některé dveře nacházející se v objektu, některé byly tak poškozeny, že musely být vyrobeny 
částečné repliky. V prostorách půdní vestavby se zřítilo stropní osvětlení a potrhaly 
sádrokartonové příčky. Po odborném ohledání konstrukce střešních světlíků bylo zjištěno, že 
spoje ocelové konstrukce změkly a musela být provedena rozsáhlá oprava ocelové 
konstrukce obou světlíků včetně výměny poškozeného zasklení. Zasažen byl i suterén 
objektu, kde se úplně zřítil podhled stropu v průchodu pro pěší, byla vyražena okna včetně 
rámů a poškozeny zde uskladněné knihy a další materiál. 
 
Sousední budova Národní 1009/5 byla zasažena masivně ze strany ulice Krocínova, kde 
byla vyražena téměř všechna okna, poškozeny okenní křídla a rámy, vyraženy dveře 
a poškozeno zařízení střepy a dalším materiálem přineseným silou výbuchu z vně objektu. 
Vedlejší objekt na adrese Národní 1011/7 zasáhla tlaková vlna ze strany ulice Krocínova 
a Národní. Z ulice Krocínova vyrazila 10 oken a poškodila přilehlé kanceláře, zejména 
odtrhla sádrokartonové podhledy, vyrazila dveře, rozbila toalety pádem okenního rámu 
a křídla dveří. Ze strany ulice Národní vyrazila pět oken a poškodila několik příček a dveří. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Výbuch plynu – škody            
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Výbuch významnou měrou poničil i IT infrastrukturu nacházející se zejména v poškozených 
kancelářích. Veškerou IT techniku (počítače, tiskárny, monitory včetně příslušenství) zasáhla 
nejen prvotní tlaková vlna, ale i padající sutiny, sklo a v neposlední řadě prach a drobné 
skleněné úlomky, které pronikly i do vnitřních částí zařízení. Celkem bylo zasaženo 29 
počítačů, tři notebooky, 26 LCD monitorů a 25 tiskáren. Dále bylo poškozeno cca 25 
klávesnic a myší, čtyři přepěťové ochrany, čtyři switche a 15 párů reproduktorů. Některá 
zařízení byla dána k profilaci, vyčištěna a vrácena zpět. Šlo především o počítače, které byly 
umístěny pod stoly a nebyly tolik poškozeny. To se nedá říci o tiskárnách, monitorech 
a dalším příslušenství umístěném na stolech. Většina byla zničena nenávratně a musela být 
zajištěna jejich ekologická likvidace. Na serverové infrastruktuře byla vlivem silného otřesu 
poškozena disková pole, respektive disky samé. Díky robustnímu systému aktivních záloh 
však nedošlo k žádné ztrátě dat. 
 
Ihned po výbuchu byli všichni zaměstnanci subjektů sídlících v objektech evakuováni na 
bezpečné místo za Národním divadlem, kde byla vykonána kontrola jejich stavu a počtu. 
Zranění zaměstnanci byli předáni k ošetření Záchranné službě a jí převezeni do příslušných 
nemocnic. Zranění všech zaměstnanců byla klasifikována jako lehká bez trvalých následků 
(šlo o značné množství řezných ran od střepů a ostatních letících předmětů, především 
v oblasti rukou a obličejové části hlavy). Zaměstnancům bylo nařízeno přerušení práce, aby 
se v objektech mohlo realizovat základní zabezpečení oken, dveří, poškozené štukové 
výzdoby a úklid trosek a střepů. Teprve po týdnu byl objekt částečně zpřístupněn, 
zaměstnanci sídlící v zasažených kancelářích byli přestěhováni do nezasažených částí 
objektu ke svým kolegům, kde jim byla vytvořena provizorní pracovní místa. Práce na 
odstraňování škod a uvedení objektu do původního stavu byly zahájeny ihned po uvedení 
objektu do provizorního provozu. Podstatná část finančních prostředků na opravy 
poškozeného majetku byla a je refundována pojišťovnami na základě pojištění majetku 
organizace. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Výbuch plynu - škody    
 
 
Statistické údaje: 
 
počet zraněných osob      17 
 
celková hmotnost odklizených střepů    11 500 kg 
 
celková předpokládaná doba odstraňování škod v objektu  17 měsíců 
 
celková předpokládaná škoda na objektu    25 000 000 Kč včetně DPH 
 
Celková škoda neobsahuje vyčíslení škod na inventáři v majetku jiných subjektů sídlících v 
objektu SSČ AV ČR, v. v. i. 
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V. Hodnocení hlavní činnosti 

Hodnocení výzkumného záměru 
V roce 2013 ukončilo SSČ řešení výzkumného záměru č. AV0Z00950701 „Implementace 
infrastruktury výzkumu a vývoje v AV ČR, nezbytný předpoklad kvalitativního rozvoje vědních 
oborů AV ČR“, na jehož základě zajišťovalo infrastrukturu výzkumu a vývoje v rámci AV ČR, 
její rozvoj a provoz a poskytovalo odbornou technickou, technologickou a organizační 
podporu AV ČR jako zřizovateli a jejím vědeckým pracovištím. Současně přicházelo 
s novými podněty, ve kterých spatřovalo přínos pro rozvoj dané infrastruktury.   
 
Hlavní výsledky plynoucí z výzkumného záměru: 
 
• zprovoznění elektronického mobilního roamingu EDUROAM vč. autentizace FreeRadius; 
• modernizace telefonních ústředen a zavedení IP telefonie v SSČ; 
• modernizace páteřní sítě pražských pracovišť umožňující provoz protokolu IPv6; 
• nasazení software OpenCMS pro správu akademických webů; 
• realizace multimediálních online přenosů z vědeckých i popularizačních akcí AV ČR; 
• implementace centrálního ekonomického informačního systému; 
• pořádání vzdělávacích programů pro pracovníky AV ČR, vysokých i středních škol; 
• vydávání vědeckých a vědecko-populárních publikací v nakladatelství Academia; 
• vytvoření a stabilizace EURAXESS centra pro podporu mezinárodní vědecké spolupráce. 
 
Dílčí výsledky plnění výzkumného záměru v roce 2013 jsou uvedeny v hlavní činnosti 
u konkrétních útvarů v jednotlivých kapitolách této zprávy.  
 
Po skončení výzkumného záměru jsou hlavní směry pokračujících činností SSČ stanoveny 
v Programu výzkumné a odborné činnosti na léta 2012–2017, ve kterém byly definovány 
základní priority činnosti SSČ pro toto období. Na konci prosince 2013 Akademická rada AV 
ČR projednala výsledky dílčí kontroly plnění výše uvedeného Programu a v rámci této 
kontroly posoudila provedená organizační opatření a dosažené nejvýznamnější výsledky za 
roky 2012 a 2013, včetně předpokládaných výsledků pro další období 2014 a 2015. 
Dosavadní plnění Programu výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti na léta 2012–2017 
a provedená organizační opatření na základě hodnocení pracoviště za léta 2005–2009 byla 
hodnocena bez výhrad s tím, že jsou vytvořeny dobré předpoklady pro úspěšné plnění 
Programu na další dvouleté období. 
 
Výdaje na výzkumný záměr byly na základě zákona č. 110/2009 Sb. průběžně upravovány 
tak, aby mohl být výzkumný záměr úspěšně ukončen k 31. 12. 2013. Po jeho ukončení jsou 
institucionální prostředky nově poskytovány jako podpora dlouhodobého koncepčního 
rozvoje výzkumných organizací, případně jako podpora činnosti pracovišť Akademie věd ČR. 
SSČ proto velkou část aktivit výzkumného záměru převedlo do zmíněných oblastí. 
 
Přehled čerpání finančních prostředků po celou dobu realizace výzkumného záměru: 
 
 
 
 
 
 

ROK PODPORA ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
2007 115 667 000 Kč
2008 115 348 000 Kč
2009 90 373 000 Kč
2010 39 028 000 Kč
2011 20 491 000 Kč
2012 52 252 000 Kč
2013 47 573 000 Kč

CELKEM 480 732 000 Kč
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Úsek ředitele 

Zahraniční a správní odbor 
Jednou z hlavních náplní odboru se po organizačních změnách stala administrace, 
metodická pomoc a dohled nad veřejnými zakázkami v organizaci. Po nástupu specialisty 
veřejných zakázek došlo k odstranění zásadních nedostatků v administraci veřejných 
zakázek, byly kompletně doplněny evidenční systémy a byly vytvořeny metodické pokyny pro 
přípravu a realizaci jednotlivých druhů řízení, včetně vzorových formulářů a dokumentů. 
Odbor realizoval odborný workshop k administraci zakázek a k novým změnám 
a povinnostem plynoucím ze změny zákona o veřejných zakázkách. V závěru roku realizoval 
odbor poradenskou činnost k veřejné zakázce pro první pracoviště AV ČR, pro ÚTIA. 
Nabídka služeb pracovištím AV ČR by se v budoucnosti mohla stát jedním z hlavních směrů 
činnosti odboru.  
 
Odbor dále zajišťoval tvorbu strategických dokumentů organizace, jako je výroční zpráva, 
plnění výzkumného záměru a Programu výzkumné a infrastrukturní činnosti nebo podklady 
a materiály pro DR a AR AV ČR, aktualizoval a administroval webové stránky SSČ a intranet 
SSČ. Realizoval tvorbu a vydávání zaměstnaneckého časopisu. V mezinárodní oblasti 
probíhala jednání s německou Wissenschaft im dialog ohledně zapojení do projektu Student 
Parliament, ke kterému nakonec s ohledem na přípravu EUCYS 2013 a studentské 
konference Otevřené vědy nedošlo. Na základě zprostředkování kontaktů se uskutečnila 
prezentace AV ČR ve Španělsku a představitelé projektu CommHERE prezentovali své 
aktivity v rámci Týdne vědy a techniky v Česku. 
 
Sekretariát Evropské výzkumné rady 
Sekretariát místopředsedy Evropské výzkumné rady (European Research Council – ERC) 
v roce 2013 pokračoval ve svém hlavním poslání, který představují úkoly spjaté s činností 
panelů ERC z oblasti věd o neživé přírodě; tj. zajišťování databázové evidence údajů ve 
všech panelech pro hodnocení výzev, příprava podkladů o nominovaných členech 
a předsedajících panelů, komunikace s nominovanými a s Výkonnou agenturou ERC. Velkou 
výzvou se stalo dokončení zavedení nového grantového schématu ERC pro tzv. 
konsolidátory. To fakticky znamenalo vytvoření 25 nových panelů pro hodnocení projektů, 
z nichž 10 (cca 140 panelistů) připadalo na oblast věd o neživé přírodě. 
 
Klíčové byly i informační a komunikační činnosti místopředsedy ERC v EU, které se věnovaly 
zejména roli ERC v Horizontu 2020, nástupnickém programu 7. rámcového programu pro 
výzkum a uspořádání přípravného setkání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci 
Vědecké rady ERC, kterého se zúčastnili současní i bývalí členové Vědecké rady ERC ze 
zemí tzv. EU 12.  
 
Závěrem roku byl prodloužen mandát P. Exnera ve Vědecké radě ERC do konce roku 2014. 
Současně byl v rámci interní volby potvrzen i ve funkci místopředsedy Vědecké rady. 
Kancelář místopředsedy tak bude pokračovat ve svých úkolech i v roce 2014.  

Právní odbor 
Právní odbor při poskytování právní podpory zpracoval v roce 2013 pro potřeby útvarů SSČ 
292 stanovisek, rozborů, smluv a dalších dokumentů v různých odvětvích práva, zejména 
v oblasti obchodního, občanského, pracovního a veřejných zakázek. I nadále poskytoval 
podporu Kanceláři AV ČR a ostatním pracovištím a orgánům AV ČR. Na základě požadavků 
těchto subjektů bylo zpracováno 113 dokumentů, stanovisek, vyjádření a návrhů řešení, 
zejména v oblasti podpory a financování vědy a výzkumu, právní úpravy v oblasti veřejných 
výzkumných institucí, majetkoprávních a pracovněprávních vztahů, autorskoprávní ochrany 
a ochrany průmyslových práv. Zaměstnanci odboru se podíleli na činnosti orgánů SSČ i AV 
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ČR (škodní komise SSČ, Dozorčí rada SSČ, Rada pracoviště SSČ, Majetková komise AV 
ČR).  
V souladu s nově schválenou koncepcí činnosti odboru v úseku průmyslově právní ochrany 
poskytoval podporu pracovištím AV ČR související s vedením této agendy, a to formou 
konzultací, pomoci s vypracováním předloh k přihláškám ochranných dokumentů, především 
vynálezů a užitných vzorů. Tato spolupráce vedla k podání šesti nových národních přihlášek 
vynálezů a pěti nových přihlášek užitných vzorů u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. 
Výrazně narostla konzultační činnost. Týkala se především strategie průmyslově právní 
ochrany, přípravy přihlášek patentů a užitných vzorů, řízení o udělení v ČR i v zahraničí, 
vlastnických práv, licenčních smluv, dodržování lhůt a úhrady udržovacích poplatků.  
 
Odbor pro potřeby SSČ, AV a jejích pracovišť dělal monitoring platných právních předpisů 
ČR, EU a mezinárodních smluv a zaměřil se na výklady některých otázek souvisejících 
s novým občanským zákoníkem.  

Personální úsek 
PÚ nad rámec podpory celé organizace v oblasti HR zabezpečoval, připravoval a realizoval 
chod předškolních zařízení pro děti zaměstnanců AV ČR. V roce 2013 pokračoval provoz 
Akademického centra předškolních dětí Mazánek v Praze 8 v hotelu Mazanka. V průběhu 
trvání tohoto úspěšného projektu prošlo zařízením již 43 dětí rodičů – zaměstnanců z 16 
pracovišť AV ČR. Díky této možnosti mladí, vysoce kvalifikovaní zaměstnanci AV ČR udržují 
kontakt s vývojem ve svém oboru a mohou se rychleji vracet do pracovního procesu po 
narození dítěte. Pro děti byl připraven vzdělávací program, který navázal na Rámcový 
vzdělávací program pro mateřské školy a byl obohacen mnoha dalšími aktivitami, jako jsou 
např. návštěvy solné jeskyně, divadel, farmy se zvířaty atd.  
 
V červnu 2013 byl zahájen další projekt v oblasti provozování předškolního zařízení pro děti 
zaměstnanců pracovišť AV ČR situovaných především v Praze 1 a 2 – Akademická dětská 
skupina Národní – Lvíček. Projekt navázal na ACPD Mazánek a reaguje na permanentní 
nedostatek mateřských škol na území hlavního města Prahy. SSČ získalo dotaci na 
vybudování a provoz ADSN Lvíček od Evropského sociálního fondu a Magistrátu hl. m. 
Prahy na základě žádosti uplatněné v 5. výzvě Operačního programu Praha – Adaptabilita. 
Od začátku trvání projektu prošlo zařízením již 23 dětí rodičů z 13 pracovišť AV ČR. Děti nad 
rámec vzdělávacího programu navštěvovaly muzea, divadla, planetárium, přírodní parky atd. 
Rodiče zařízení velice pozitivně vnímají a oceňují individuální přístup v péči o děti. 
 
V roce 2013 připravilo SSČ pro AR AV ČR návrh metodiky financování předškolních zařízení 
pro pracoviště AV ČR z institucionálních prostředků, na jehož základě je možné připravovat 
a realizovat další obdobné projekty – předškolní zařízení Motýl BC AV ČR v Č. Budějovicích, 
Miniškolka Creative v Brně a MŠ Praha 4-Krč.  

Ekonomický úsek 
EÚ v rámci svého zaměření zabezpečoval komplexní řízení ekonomiky SSČ a podporoval 
jednotlivé útvary v oblasti ekonomické činnosti. Zajišťoval přípravu rozpočtů provozních 
i investičních prostředků včetně kontroly čerpání, vedl účetnictví, daňovou agendu a evidenci 
majetku společnosti. Pro vedení organizace zpracovával controlling a pravidelný reporting 
vývoje aktuální ekonomické situace. Nad rámec standardních činností pokračoval v roce 
2013 v projektu centralizovaného nákupu silové elektřiny a zemního plynu na 
Českomoravské komoditní burze v Kladně. Aukce nákupu energií pro rok 2014 se zúčastnilo 
20 pracovišť AV ČR, Divadlo Minor, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Technická 
univerzita v Liberci a Slezská univerzita v Opavě s objemem cca 54 mil. Kč (30,3 GWh 
elektřina, 34,5 GWh plyn). Celková úspora oproti roku 2012 již dosáhla v absolutním 
vyjádření 11 mil. Kč a u jednotlivých účastníků se pohybovala od 15 do 40 % jejich 
současných nákladů. 
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Divize Academia nakladatelství 
Stěžejním posláním DAN v hlavní činnosti bylo vydávání původních vědeckých monografií 
a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překladů zahraničních autorů, populárně-naučné 
literatury, literatury faktu, encyklopedií, slovníků, jazykových učebnic, příruček 
a vysokoškolských učebnic, ale také kvalitní české i překladové beletrie. V nakladatelství 
dále vycházel populárně-naučný časopis Živa, který si na základě své obsahové a grafické 
stránky dlouhodobě udržuje vysoký standard. Jeho vydávání podpořila i řada doprovodných 
akcí a výstav, včetně slavnostního vyhlášení a udílení Cen časopisu Živa za účasti předsedy 
AV ČR. Velký prostor věnovala DAN realizaci marketingových, propagačních 
a popularizačních akcí, většinou spojených s vydáním konkrétních publikací, a své místo 
mělo již tradiční vyhlašování Cen nakladatelství Academia.  
  
DAN vydala během roku 2013 celkem 118 neperiodických publikací včetně dotisků a šest 
čísel časopisu Živa. Ediční rada AV ČR finančně podpořila vydání 34 publikací. Řada dalších 
publikací vznikla ve spolupráci s vysokými školami, pracovišti AV ČR a dalšími institucemi. 
Během roku 2013 vydala divize kromě klasických publikací také devět elektronických 
publikací ve formátu EPUB a PDF, které jsou elektronickou verzí již vydaných klasických 
knih, a nabízela zprostředkování výroby e-knih a odbornou konzultaci jako službu pro 
pracoviště AV ČR.  
 
Mezi nejdůležitější ediční počiny lze bezesporu zařadit vydání Akademické gramatiky 
spisovné češtiny Františka Štíchy z ÚJČ nebo kolektivní monografie Antarktida. Od 16. 
svazku převzala DAN vydávání Biografického slovníku českých zemí, který je jedním ze 
zásadních výstupů HÚ a české slovníkové literatury obecně. K propagaci AV ČR jistě 
přispělo i vydání reprezentační obrazové publikace Dějiny Akademie věd ČR, na jejímž 
vzniku se podíleli pracovníci MÚA a ÚSD, a vydání knihy medailonků a rozhovorů s předními 
českými vědci Hvězdy vědeckého nebe. Obě jistě přispějí k vytváření pozitivního obrazu AV 
ČR jak u široké veřejnosti, tak u pracovníků médií a politické reprezentace. 
 
Za připomenutí jistě stojí vydání monografie J. Žďárka z ÚOCHB Hmyzí rodiny a státy, která 
zaujala nejen vysoce kvalifikovaným textem, ale i unikátními fotografiemi. Podobně 
významnou knihou z oblasti přírodních věd je práce Z. Ročka Kronika zoologického 
poznávání. Zcela zásadní význam má publikace dvou literárních památek, připravených ve 
spolupráci s ÚČL: románu Karla Sabiny Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba 
a komentované vydání Kroniky České Václava Hájka z Libočan, které se na konci roku 2013 
stalo literární událostí. 
 
Z dalších titulů lze jmenovat monografii pracovníků ÚSP Ochrana zvířat v právu, další 
svazek Spisů Jana Amose Komenského Opera Omnia 9/II, monografii Parasitic Nematodes 
of Freshwater Fisches of Europe F. Moravce z BC, nejprodávanější knihu roku 2013 
Průvodce protektorátní Prahou J. Padevěta a Slovník českých sociologů.  
 
Během roku 2013 vycházely další svazky zavedených edic Paměť, Historie, Galileo, 
Průhledy, Šťastné zítřky, 21. století, Živá příroda, Neživá příroda, Atlasy, Průvodce, Judaica, 
Orient, Gerstner, česko-anglické edice Entomologické klíče nebo Europa. Vyšel první svazek 
edice VVI, která je určena k publikování textů, jež umožňují lepší orientaci v legislativních 
otázkách, v řízení organizace, její propagaci a dalších nástrojích nutných k řízení a správě 
veřejné výzkumné instituce. Praktickou příručkou pro vedení pracovišť AV se tak stala kniha 
zaměstnanců SSČ J. a T. Wenclových – Ekonomika a účetnictví veřejných výzkumných 
institucí. Dále vyšly první svazky dvou rozsáhlých edičních projektů, Sebraných spisů Jakuba 
Demla Prvotiny a Sebraných spisů Záviše Kalandry Parmenidova filozofie a první svazek 
nové edice Společnost, ve které budou vycházet původní i překladové práce z oboru 
filozofie, psychologie, sociologie a dalších oborů zkoumajících fungování společnosti a místo 
jedince v ní. 
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K podpoře vydávaných publikací a další činnosti využívalo nakladatelství různé marketingové 
nástroje. Zásadní význam měly především webový portál www.academia.cz včetně e-shopů 
a webový portál časopisu Živa. Stabilním prvkem k oslovení velkého množství potenciálních 
zájemců o publikace DAN se staly sociální sítě. Divize byla aktivní několika profily na 
Facebooku, sociální síti Google+ a na Twitteru. 
 
Hlavním směrem propagace v roce 2013 byla opět řada propagačních a popularizačních 
akcí, obvykle spojených s vydáním konkrétní publikace, které se většinou konaly v Literární 
kavárně Wiehlova domu. Šlo především o představení knihy historičky L. Filipové Francouzi 
a Němci na cestě ke sblížení a o seznámení s knihou Nobelovy ceny a přírodní vědy. 
V rámci tiskové konference k 20 letům existence AV ČR se uskutečnil křest knihy Hvězdy 
vědeckého nebe za účasti předsedy AV ČR J. Drahoše, čestného předsedy AV ČR 
R. Zahradníka a bývalých předsedů H. Illnerové a V. Pačese.  
 
V prvním čtvrtletí roku 2013 se konalo tradiční vyhlášení Cen Nakladatelství Academia, 
kterého se zúčastnila řada významných hostů v čele s předsedou AV ČR J. Drahošem, sami 
autoři, překladatelé, grafici a rovněž zástupci sponzorů. Během ceremoniálu byli vyhlášeni 
i vítězové prvního ročníku Studentské soutěže, jejímž záměrem je umožnit mladým, dosud 
neznámým autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého 
nakladatelství a čtenářům objevit nový talent české vědy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Ceny nakladatelství Academia      Akademický sněm 

Divize propagovala svou tvorbu v rámci vědeckých konferencí, Týdne vědy a techniky, 
Akademických sněmů nebo doprovodnými besedami s autory jednotlivých knih. 
K nejvýznamnějším patřilo představení knihy Archa paměti ve Vzdělávacím a kulturním 
centru Židovského muzea v Praze, knihy Průvodce protektorátní Prahou nebo beseda nad 
knihou Civilizace a dějiny. 
 
V roce 2013 DAN prezentovala ve spolupráci s Ministerstvem kultury a společností Svět 
knihy s.r.o. své publikace na mezinárodních knižních veletrzích v Londýně, Lipsku, 
Frankfurtu nad Mohanem a Moskvě. Další spolupráce se rozvíjela při získávání grantů od 
institucí členských států EU (Francouzský kulturní institut, Goethe institut, Italský kulturní 
institut nebo Britská rada). S nakladatelstvím Slovenské akademie věd pokračovala 
vzájemná nabídka a prodej publikací ve vlastních knihkupectvích a začalo se připravovat 
společné vydávání některých publikací. Na Slovensku divize spolupracovala s Univerzitou 
Jana Amose Komenského, Ústavem paměti národa a Muzeem Slovenského národního 
povstání. 
 
V roce 2013 začala dlouhodobá propagační akce Měsíc s pracovištěm, během níž DAN 
nabízí pracovištím AV ČR k využití výklad v knihkupectví na Václavském náměstí, ve kterém 
pracoviště prezentuje výsledky své práce a svoji činnost. Kromě toho mají zaměstnanci 
pracoviště v daném měsíci slevu na sortiment prodejny a možnost uspořádat v kavárně 
propagační nebo společenskou akci. Během roku 2013 tuto nabídku využilo sedm pracovišť 
AV ČR (MÚA, BC, ÚT, ÚDU, MÚ, EÚ a ÚOCHB). 

http://www.academia.cz/
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Získaná ocenění 
Magnesia Litera – nominace publikací 
Litera za literaturu faktu – Stanislav Komárek: Muž jako evoluční inovace?  
Litera za nakladatelský čin – Josef Váchal: Sv. František z Assisi Dobráček 
 
Ceny Josefa Hlávky 
Oblast živé přírody: Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran: Přehled hub střední Evropy 
Oblast neživé přírody: Šárka Voráčová a kol.: Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná 
 
Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu 
Ladislav Kudrna: První vietnamská válka 
Karel Pacner: Život novináře 
Ivo Kraus: Fyzikové ve službách průmyslové revoluce 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovník roku; Hlavní cena 
3. místo – Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran: Přehled hub střední Evropy 
 
Slovník roku; Cena poroty za výkladový slovník 
2. místo – Filip Horáček, Radek Chlup: Učebnice klasické řečtiny 
3. místo – Pavel Janoušek: Přehledné dějiny české literatury 1945–1989 
 
Slovník roku; Cena poroty za encyklopedické dílo 
1. místo – Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran: Přehled hub střední Evropy 
2. místo – Šárka Voráčová a kol.: Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná 
2. místo – Jindřich Dejmek, Jan Němeček a Slavomír Michálek: Diplomacie Československa 

 Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992) 
3. místo – Jiří Waldhauser: Keltské Čechy 
3. místo – Pavel Vlček a kol.: Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A-L 
 
Asociace legionářských tradic – Pamětní medaile Anthropoid 
Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou 
 
Kniha roku, anketa Lidových novin 
Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou 
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Divize správy majetku a služeb 
DSMS i v roce 2013 nadále poskytovala podporu vedení AV ČR při posuzování, zpracování 
a přípravě podkladů pro schvalování plánu investičních a neinvestičních akcí v oblasti 
výstavby, rekonstrukcí a nákladných oprav objektů v majetku pracovišť AV ČR a obdobně 
i pro nemovitosti v příslušnosti hospodaření AV ČR. Pro vedení AV ČR a všeobecně pro 
všechna její pracoviště DSMS zajišťovala po technické stránce všechna zasedání orgánů AV 
ČR, správu bytového fondu, zpracovávání podkladů pro Majetkovou a Bytovou komisi AV, 
metodickou a poradenskou pomoc pracovištím AV ČR a spolupráci s nimi při jednáních na 
katastrálních a správních úřadech, evidenci smluv pracovišť AV ČR (převody nemovitostí, 
nájemní smlouvy), technickou podporu investora při stavebních akcích nebo aktualizace 
přehledu pronajatých ploch v objektech pracovišť AV ČR a pronajatých ploch subjekty AV 
ČR v cizích objektech. Stejně tak zabezpečovala veškerou agendu v oblasti nakládání 
s nemovitým majetkem SSČ, včetně přípravy a projednání smluv o zřízení věcných břemen, 
přípravy podkladů pro dozorčí radu, realizace podání návrhu a následné evidence.  
 
Mimořádnou událostí, která narušila běžný chod činnosti DSMS v roce 2013, byl výbuch 
plynu v objektu v Divadelní ulici, který způsobil velké škody na majetku SSČ. Od konce 
dubna tak veškerá činnost divize směřovala především k odstraňování způsobených škod 
nejen na stavebních konstrukcích, dveřích a oknech, ale i na vzácných uměleckých dílech. 
 
V roce 2013 bylo v DSMS připraveno a zahájeno 55 zadávacích řízení na realizaci veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a služby. 51 zadávacích řízení bylo řádně dokončeno 
výběrem zhotovitele. Mezi nejvýznamnější veřejné zakázky patřila zejména výstavba 
ubytovny U2 v areálu AV ČR Krč, rekonstrukce přízemí a suterénu objektu Viola včetně 
výměny výkladců a oprava uliční fasády tohoto objektu. Pracovníci DSMS rovněž 
spolupracovali při přípravě a realizaci veřejných zakázek některých pracovišť AV ČR. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stavba ubytovny U2 v Krči – začátek    Stavba ubytovny U2 v Krči – průběh 

V rámci nově budovaného geografického informačního a evidenčního systému pro evidenci 
nemovitého majetku SSČ a kompletního přehledu nemovitého vlastnictví pracovišť AV ČR se 
průběžně aktualizovala a doplňovala nově získaná data o inženýrských sítích v jednotlivých 
areálech AV, zaměření parků, rozvodech počítačových sítí, uměleckých dílech. 
 
DSMS spravovala kompletní evidenci uměleckých děl ve vlastnictví SSČ včetně katalogů 
s konkrétními informacemi a fotografiemi jednotlivých děl a aktualizovala centrální evidenci 
pasportu majetku napříč všemi pracovišti AV ČR (přehledy vlastnictví, nájemců 
a pronajímatelů) v rámci webové aplikace, která slouží i pro výpočet dotací na reprodukci. 

Stavební odbor 
Odbor v průběhu roku 2013 realizoval 20 stavebních akcí ať již investičního charakteru nebo 
v rámci nákladné údržby a oprav. Byla zahájena největší investiční akce, kterou je výstavba 
ubytovny U2 v areálu pracovišť AV ČR v Praze 4-Krči. Další zásadní akce se realizovaly 
v objektech DKHZ. V areálu ZHT byla řešena havárie kotelny, vzduchotechnika a provozní 
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zázemí. V objektu KCL byla dokončena rekonstrukce ohradní zdi kolem zámeckého parku. 
Mezi neinvestiční stavební akce patřily stavební úpravy objektu Hybernská, oprava fasády 
objektu Viola, zahájení rekonstrukce prostor v objektu Viola pro účely provozování 
knihkupectví Academia, včetně výměny výkladce, opravy objektů DKHZ (KCL – opravy cest, 
říms a střechy, ZHT – oprava hydrantů, výtahů a vrat, VL – střecha pavilonu A, oprava zdi) 
a především odstraňování následků výbuchu plynu, na které se povedlo získat i část 
finančních prostředků od Magistrátu Prahy 1, určených pro poškozené touto událostí.  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kotelna Třešť      Oprava světlíku po výbuchu plynu 

Pro pracoviště AV ČR (FLÚ, SOÚ a ÚDU) odbor i v roce 2013 v rámci inženýrské činnosti 
zajistil výkon technického dozoru investora při realizaci dvou stavebních akcí: Rekonstrukce 
dvora v objektu Jilská 3 a Rekonstrukce fasád a výměna oken v objektu Husova – Jilská. 

Provozní odbor 
PRO zajišťoval v průběhu roku 2013 pravidelné služby k bezproblémovému provozu hlavní 
budovy AV ČR. Postupně realizoval úpravy a opravy pro lepší využití budovy veřejností a AV 
ČR, zejména ve společných prostorech GSN a zasedacích místnostech, včetně zlepšování 
technického vybavení. Podílel se na přípravách prostor pro provoz Akademické dětské 
skupiny Lvíček v budově AV ČR. 
 
Standardní náplní PRO bylo zabezpečení Akademických sněmů AV ČR, zajištění služeb 
telefonní ústředny a podatelny pro SSČ, KNAV a KAV, zajištění nákupu a servisu vybrané 
kancelářské techniky a kancelářských potřeb pro potřeby SSČ, školení nových pracovníků 
SSČ a KAV ve smyslu zákona o PO a BOZP, realizace činností spojených s ochranou 
životního prostředí – třídění a likvidace odpadů a veškeré ohlašování a likvidace pojistných 
událostí, především v souvislosti s výbuchem plynu. 
 
Významnou činností bylo řešení požadavků na autoprovoz ze strany SSČ, KAV i pracovišť 
AV ČR, včetně školení řidičů, plánu obnovy autoprovozu či zajišťování péče o vozový park. 
Nově byla ve spolupráci s OSW vytvořena webová aplikace sloužící k evidenci a rezervaci 
vozidel ve správě odboru. Při zabezpečování provozu rekreačních a školicích zařízení SSČ 
odbor i nadále zlepšoval vybavení a komfort pro hosty nejen z řad zaměstnanců SSČ i KAV, 
ale i mimoakademických hostů. V objektech byly opraveny pokoje, byly vybaveny novým 
nábytkem a bylo instalováno bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. 

Odbor správy majetku 
OSM plnil úkoly zejména v oblasti výkonu technické a ekonomické správy v objektech, které 
jsou v majetku AV ČR a SSČ. Současně také zajišťoval správu v objektech dalších vlastníků 
na základě mandátní smlouvy a smlouvy o správě nemovitostí. V průběhu roku 2013 
zabezpečoval komplexní technickou a ekonomickou správu areálu Jilská – Husova a na 
základě smlouvy o správě nemovitostí objekt Hybernská, kde významně spolupracoval při 
stěhování katedry jazyků ÚJČ do nových prostor v objektu. Dále zajišťoval komplexní správu 
vlastního objektu v areálu Krč. 
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Divize informačních technologií 
Divize v roce 2013 i nadále zabezpečovala veškerou správu a servis informačních 
technologií pro KAV a SSČ a v rozšířené podobě začala stejné služby poskytovat i pražské 
části PSÚ. Zásadní byla též správa síťové infrastruktury pracovišť AV ČR a její připojení do 
sítě PASNET a CESNET a provoz a podpora ekonomického informačního systému a dalších 
informačních systémů a aplikací s celoakademickou působností. K dalšímu rozvoji došlo 
v oblasti poskytování webových služeb pracovištím AV ČR a při tvorbě nových webových 
projektů nejen pro potřeby SSČ. 

Odbor informačních systémů 
Hlavní náplní činnosti OIS v roce 2013 byla především správa ekonomických informačních 
systémů (EIS – iFIS, Elanor Global, Verso, Anet, Mantis) a uživatelská podpora těchto 
systémů z pracovišť AV ČR. Do systému iFIS byly implementovány nové moduly pro 
elektronickou inventarizaci majetku mobilními terminály a pro evidenci veřejných zakázek 
malého rozsahu. Na vybraných pracovištích byla dokončena implementace spisové služby 
a elektronického oběhu faktur včetně pracoviště pro digitalizaci faktur a elektronické 
podatelny. Pro FZÚ byla realizována nová funkcionalita iFIS pro podporu monitorovacích 
zpráv včetně hromadného exportu souvisejících digitálních dokumentů (skenů) z iFIS. V SSČ 
byla v závěru roku pilotně implementována funkcionalita pro skenování faktur a vytěžování 
dat. Projekt bude pokračovat implementací nástrojů pro elektronické schvalování faktur. 
V systému VERSO byl implementován nový modul Likvidační listy, který využívá funkce 
individuálního nastavení workflow pro každé pracoviště. Nastavitelnost workflow, která byla 
zprovozněna také v roce 2013, otevírá zcela nové možnosti schvalovacích procesů v rámci 
různých agend (cestovní příkazy, dovolené, oběh dokumentů, autoprovoz). 
 
V první polovině roku byla zpracována analýza stávajícího stavu systémů EIS, která vyvolala 
potřebu zahájit diskusi napříč pracovišti o budoucnosti systémů EIS v AV ČR. Byla proto 
vytvořena pracovní skupina pro budoucnost EIS, která po svých dvou jednáních a prezentaci 
stavu na setkání vedoucích THS rozhodla o nutnosti upgradu systému Elanor Global na 
vyšší verzi nebo přechodu na jiný mzdově personální systém. Zároveň si vyžádala 
zpracování nezávislého auditu celého EIS a možností jeho výměny za jiný. 
 
V červnu 2013 byl slavnostně zakončen druhý ročník vzdělávacího programu pro klíčové 
pracovníky THS, jehož cílem bylo koncepční vzdělávání a odborná podpora vedoucích 
pracovníků THS, jejich zástupců a personálních rezerv v oblasti legislativy a ekonomiky VVI, 
manažerských dovedností a pracovního práva. V září byl zahájen již třetí ročník, kam se 
přihlásili nejen zájemci o stupeň A (začátečníci), ale poprvé i zájemci o stupeň B (pokročilí).  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Předávání certifikátů pracovníkům THS             Nové funkcionality IFIS 

Po celý rok se konala řada školení a individuálních konzultací napříč systémy. Ve druhé 
polovině roku byl uspořádán cyklus školení pro pokročilé uživatele iFIS a několik prezentací 
pro potenciální a nové uživatele VERSO.  
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Odbor komunikačních a informačních technologií 
Oddělení servisu a podpory 
Během celého roku oddělení poskytovalo standardní služby, které jsou hlavní náplní činnosti 
útvaru. Zabezpečovalo technickou podporu pro všechny lokality a uživatele SSČ a KAV, 
včetně zabezpečení IT služeb pro jednotlivé uživatele a správu IT technologií na všech 
detašovaných pracovištích SSČ. Současně zajišťovalo servis veškeré výpočetní techniky 
včetně tiskáren v budově Národní i dalších lokalitách SSČ. Pokračovalo ve správě 
a rozšiřování virtualizace všech serveroven, ve zvyšování bezpečnosti sítě proti vnějším 
a vnitřním útokům včetně ochrany proti nežádoucí e-mailové komunikaci, v postupné 
modernizaci hardwaru (disková pole, servery) a softwarového prostředí (virtualizace) a ve 
zvyšování dostupnosti aplikací. 
 
V roce 2013 došlo ke zřízení sekundárního DNS serveru na Mazance, k update virtualizace 
ve všech serverovnách a serveru ESET, k napojení uživatelů KC Liblice a k migraci uživatelů 
DAN a PSÚ do domény AV ČR. V ZHT byla modernizována serverová infrastruktura 
výměnou serveru za moderní zařízení Dell VRTX zajišťující vyšší výkon, lepší dostupnost 
a větší objem bezpečnějšího diskového pole, včetně pětileté servisní podpory. Nově byla 
zprovozněna služba Direct Access pro přímé propojení do firemní sítě, rozšířeny služby 
webového portálu s možností přístupu na síťové disky nebo do ekonomických a informačních 
systémů a zprovozněna funkce Autodiscovery, která umožňuje snadné nastavení poštovního 
klienta Outlook pro připojení na server Exchange.  
 
Oddělení technicky zajistilo pořádání Akademických sněmů AV ČR, veškerých akcí v rámci 
největšího vědeckého festivalu Týdne vědy a techniky a dalších významných akcí 
pořádaných v hlavní budově AV ČR. Zásadní úkoly oddělení plnilo i v souvislosti 
s odstraňováním následků výbuchu plynu v Divadelní ulici. Zabezpečilo veškeré činnosti 
související s IT při likvidaci následků výbuchu, které zahrnovaly posouzení škod, ekologickou 
likvidaci zničeného vybavení, úklid a čištění výpočetní techniky a zajištění náhrady 
poškozené techniky.  
 
Oddělení správy sítí 
Oddělení i v roce 2013 pokračovalo v modernizaci páteřních uzlů sítě AV ČR tak, aby 
vyhovovaly standardům protokolu IPv6 při přenosové rychlosti 10 Gbps. Byl modernizován 
páteřní IPv6/1 Gbps uzel Wiehlův dům a Hybernská, záložní MW spoj KRČ – AV ČR – Hotel 
Mazanka a uzel vila Lanna, kde byl instalován nový firewall. V objektech KCL a ZHT byla 
rozšířena bezdrátová síť EDUROAM a v celé síti AV ČR byly instalovány nové záložní 
CWDM spoje. V pobočkách v Brně, Ostravě a Florenc DAN byla provedena údržba 
a v objektu Wiehlova domu byla vybudována nová síťová infrastruktura DAN.  
 
Další významnou činností bylo zabezpečení pokračování projektu připojení AV ČR ke 
struktuře EduID, jejímž cílem je jednoduchý přístup k externím zdrojům a aplikacím na 
základě stejných přístupových údajů pro studenty a akademické pracovníky. Zaměstnanci 
oddělení pokračovali i v odborné činnosti ve sdružení PASNET a ve Fondu rozvoje sdružení 
CESNET a realizovali odborné semináře pro správce sítí z jednotlivých pracovišť AV ČR. 
 
Oddělení serverové infrastruktury 
Hlavním úkolem OSI byla v roce 2013 technická správa datového centra Mazanka spojená 
s nezbytnou administrativní a servisní činností. Byl instalován a zprovozněn nový 
elektronický zabezpečovací systém, včetně povodňových čidel, GSM modulu a externích 
SAN switchů. Firewally Juniper byly nahrazeny novými Cisco ASA a zprovozněn dohledový 
Systém Director. Byla vytvořena kompletní dokumentace serverovny na platformě DokuWiki. 
Ohledně zajištění technické podpory a správy serverů Ekonomického informačního systému 
byly připraveny sítě pro větší přístupnost zapojení záložního uzlu EIS ÚTIA, optimalizovala 
se rychlost záloh Oracle na diskovém poli DS4700 a realizovalo výběrové řízení na obnovu 
hardwaru EIS. 
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Oddělení správy webů 
OSW se dlouhodobě zaměřuje na postupné rozšiřování v poskytování svých služeb pro stále 
vyšší procento pracovišť AV ČR tak, aby co nejlépe dostál svému poslání působit jako 
centrální servisní akademická jednotka pro tyto služby v rámci AV ČR. Výhodou využívání 
servisu OSW je značná úspora finančních prostředků AV ČR za pořizování a provoz těchto 
činností komerčními firmami, včetně uspoření času a energie díky znalosti specifického 
prostředí AV ČR ze strany odboru.  
 
OSW v roce 2013 pracovištím AV ČR poskytovalo širokou škálu služeb, která zahrnovala 
komplexní realizace webových projektů na míru (webové prezentace pracovišť AV ČR, 
webové prezentace projektů a vědecké činnosti, intranety a interní webové prezentace, 
nejrůznější databázové aplikace, webové systémy, newslettery, registrační systémy a mnoho 
dalších), jejich technickou správu, komplexní či dílčí aktualizace projektů a v neposlední řadě 
i zaškolování a podporu uživatelů, redaktorů, editorů a správců těchto projektů. V rámci 
těchto služeb poskytovalo OSW registrace a správu domén webových projektů, správu 
centrální domény avcr.cz a jejích poddomén.  
 
Pro realizaci, provoz a potřeby veškerých webových akademických projektů provozoval 
OSW centrální akademický publikační a redakční systém – CMS (content management 
system), systém pro správu webových projektů, včetně komplexní podpory a servisu, který 
se dlouhodobě vyvíjí a upravuje dle požadavků AV ČR. Toto centralizované řešení přináší 
v celoakademickém měřítku velkou úsporu nákladů, neboť centrální vývoj se hradí pouze 
jedenkrát, ale využívá se na mnoha pracovištích AV ČR. Díky tomu odpadají některé 
opakované investice do komerčního prostředí za takové služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikace „Rezervace vozidel“ 

V roce 2013 odbor celkově zabezpečoval weby pro devět pracovišť AV ČR a jejich 
podřízených subjektů, z toho jedno pracoviště AV ČR nově získal. Mezi nové, 
nejvýznamnější projekty odboru v roce 2013 patřily weby pro BTÚ, soutěž EUCYS, Týden 
vědy a techniky, včetně mobilní aplikace, rezervační systémy pro předškolní zařízení Lvíček 
a Mazánek, E-shop DKHZ, rezervační systém vozidel, webový portál Strategie nové 
struktury AV ČR a další. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Webové stránky „EUCYS 2013“    
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Divize vnějších vztahů 
DVV se v roce 2013 významně podílela na posílení pozice AV ČR na mezinárodní vědecké 
scéně a rovněž na aktivním budování dobré image AV ČR a SSČ jak v ČR, tak i zahraničí. 
DVV realizovala řadu úspěšných vědecko-popularizačních projektů v Praze a dalších 
regionech ČR, jejichž cílem bylo zpřístupnit a vysvětlit nové vědecké poznatky a vědecké 
postupy široké laické veřejnosti. Značný důraz byl kladen na intenzivní rozvoj spolupráce se 
zahraničními partnery formou akcí popularizujících českou vědu a účastí zástupců DVV na 
mezinárodních konferencích, seminářích a workshopech. ČR se díky AV ČR stala hostitelem 
jubilejního, 25. ročníku prestižní a největší mezinárodní soutěže mladých vědeckých talentů 
EUCYS 2013, jejímž realizátorem se stala DVV. 

Odbor popularizace vědy a marketingu 
OPVM v roce 2013 realizoval několik desítek propagačních akcí, výstav a projektů 
v součinnosti s pracovišti AV ČR. Podílel se na zajištění marketingových aktivit pro útvary 
SSČ a KAV s cílem posílit informovanost pracovišť AV ČR o možnostech spolupráce 
a zajistil veškerou agendu související s fundraisingovou strategií, včetně získání významné 
finanční a odborné podpory stávajících a nových partnerů. 
 
Monitoring médií 
V roce 2013 bylo ve vybraných tištěných, internetových a ostatních médiích zveřejněno na 
12 646 zpráv s heslem AV ČR, jeho podobami a dalšími vybranými klíčovými slovy 
souvisejícími s AV ČR, tj. asi 1053 měsíčně – zhruba 35 článků denně; pro srovnání – v roce 
2012 bylo publikováno cca 12 300 zpráv. Jednoznačně převažovaly články pozitivní, což 
dokládá například podpora, jakou média AV ČR vyjádřila po výrocích premiéra v demisi 
J. Rusnoka o fungování AV ČR a výzkumu. Na obranu AV ČR byly ve všech typech médií 
zveřejněny četné komentáře nejen novinářů, ale i vědců samých, rozhovory s nimi 
zaznamenaly jak hlavní tištěné deníky, tak rozhlasové a televizní stanice (ČTK, ČRo, ČT 1, 
HN, MF Dnes a další). 
 
Týden mozku 
V březnu zajistil OPVM již 15. ročník Týdne mozku, který každoročně pořádá Ústav 
experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro neurovědy. 
V průběhu pěti dnů se uskutečnilo celkem 11 přednášek a promítání dvou dokumentárních 
filmů. Akcí se zúčastnilo 1488 zájemců z řad studentů a širší veřejnosti. Z některých 
přednášek byly vytvořeny audio- či videozáznamy, které jsou nyní k dispozici na internetové 
adrese www.tm.avcr.cz. 
 
Nebojte se vědy 
Cyklus vzdělávacích přednášek v budově Akademie věd ČR pro střední školy Nebojte se 
vědy zahrnující přednášky z první a druhé vědní oblasti byl v roce 2013 obohacen také 
o přednášky ze třetí vědní oblasti pod názvem Ejhle, člověk!. Současně byly přednášky 
nabídnuty školám, které si vybrané přednášející mohly pozvat přímo do tříd. 
 
Výstavy 
V roce 2013 uspořádal OPVM na půdě Akademie věd ČR 23 výstav, ať již umělecky 
orientovaných či zaměřených na populárně-naučnou prezentaci výsledků vědy a výzkumu. 
V rámci největšího vědeckého festivalu v Česku Týdne vědy a techniky AV ČR se v budově 
AV ČR uskutečnilo sedm interaktivních výstav, díky nimž se návštěvníci seznámili s vědou 
zábavnou formou. Začátek roku uvedla výstava věnovaná Pastelovým dobrodružstvím 
výtvarnice D. Martínkové. Na jaře se mohli návštěvníci prostřednictvím expozice dozvědět 
nejnovější poznatky o životě a smrti Tychona Brahe či zhlédnout výstavu desítek kreseb 
Jana Hladkého CERN a okolí. V dubnu v rámci tradičních Dnů Země se uskutečnila výstava 
Island – kontrasty živlů. U příležitosti 1150. výročí velkomoravské mise sv. Cyrila a Metoděje 
se konala výstava Bulharský Codex Suprasliensis z 10. století v kontextu byzantsko-

http://www.tm.avcr.cz/
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slovanských vzájemných vztahů, kterou připravilo Bulharské velvyslanectví v Praze. První 
pololetí uzavřela výstava mapující 20letou existenci Grantové agentury AV ČR. Podzim 
přinesl další zajímavé expozice, ať již výstavu Na řadě je Mars či výstavu u příležitosti 100. 
výročí narození světově proslulého českého chemika a předsedy Československé akademie 
věd Otto Wichterleho. Závěr roku byl spojen s vyhlášením sochařské soutěže o nejlepší 
ztvárnění portrétu prezidenta Václava Havla k dvouletému výročí jeho úmrtí. 
 
Třetí dimenze s Českým rozhlasem 
OPVM organizačně podpořil 10 diskusních večerů Třetí dimenze Plus Českého rozhlasu. 
Tematický záběr pořadu sahá od technologie, medicíny, astronomie nebo historie až po 
obecnější otázky na hranici filozofie. Setkání doplňovala a rozšiřovala běžně dostupné 
informace a snažila se zprostředkovat pohled na svět očima vědy. Divácky atraktivní byla 
například diskuse s V. Cílkem o globálním oteplování a suchu. 
 
Jarní exkurze do světa vědy 
V roce 2013 se konaly Jarní exkurze do světa vědy, které pro studenty středních škol 
připravil OPVM. Tyto exkurze se opět konaly v květnu a červnu ve vybraných vědeckých 
pracovištích Akademie věd ČR. Navštívilo je celkem 2252 osob nejen z řad středoškolské 
mládeže, ale i široké veřejnosti. Jarní exkurze nabídlo zájemcům o vědu devět pracovišť 
Akademie věd ČR v Praze, Brně a Dolních Dunajovicích. Největší zájem byl o astronomická 
pozorování. 
 
Workshop SCIAP 
V červnu 2013 OPVM zorganizoval druhý ročník pracovního setkání popularizátorů vědy 
z celé ČR. Cílem byla výměna zkušeností a informací, ať už za účelem navázání spolupráce 
či získání inspirace a motivace pro další popularizační aktivity.  
 
Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP 
V říjnu byla vyhlášena již třetí Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP, jejímž cílem je 
vyhodnocení nejúspěšnějších popularizačních aktivit vědy realizovaných na území ČR nebo 
v českém jazyce. Soutěž SCIAP 2013 byla zakončena v prosinci slavnostním udělením cen, 
při kterém pod záštitou Akademie věd ČR udělilo Středisko společných činností AV ČR jako 
pořadatel celkem 15 cen v kategoriích Expozice, Periodikum, Audio- či audiovizuální pořad, 
Internet a Ostatní. 
 
Lovci záhad 
Od září 2013 vysílá Česká televize na televizním kanálu ČT:D vzdělávací cyklus příběhů ze 
světa vědy a techniky Lovci záhad, který vzniká za významné podpory Akademie věd ČR 
a Střediska společných činností prostřednictvím OPVM. Dva stálí protagonisté Michael 
Londesborough a Marek Mikulášek za spolupráce vědců nejrůznějších oborů pátrají v historii 
i v současnosti a odhalují tajemství a příčiny nejrůznějších jevů ve světě, který člověka 
obklopuje. Při sestavování jednotlivých dílů se vychází z aktuálně řešených témat a projektů 
vybraných pracovišť AV ČR. Cílem je popularizovat českou vědu a české vědce a přiblížit 
zajímavá vědecká témata, výsledky a úspěchy široké veřejnosti. V obecnější rovině je 
představena AV ČR, její účel a přínos pro celou společnost. Zdůrazněna je role základního 
výzkumu v současné době, který v ČR není dostatečně doceňován a není podporován tak, 
jak je běžné v zahraničí. 
 
Na řadě je Mars 
V rámci projektu Na řadě je Mars navštívil v září Českou republiku geolog NASA J. Rice, 
který přijal pozvání Akademie věd ČR a Velvyslanectví USA v Praze. Za organizační 
podpory Střediska společných činností AV ČR, Amerického centra a Astronomického ústavu 
AV ČR nabídl v pěti městech přednášky pro širokou veřejnost, které navíc doplnila výstava 
fotografií z výzkumu Marsu. Ve čtyřech městech, kde se výstava konala, ji zhlédlo okolo 
3000 návštěvníků. V rámci projektu se uskutečnily dvě tiskové konference, v Praze 
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a Ostravě, kterých se zúčastnilo zhruba 70 osob, především z řad zástupců médií. Bylo 
realizováno šest přednášek pro odbornou i laickou veřejnost, jež navštívilo cca 1200 
zájemců o vědu. 
 
Týden vědy a techniky 
V listopadu tradičně proběhl největší vědecký festivalem Týden vědy a techniky AV ČR, který 
pořádá Akademie věd ČR a zajišťuje Středisko společných činností. Ve dnech 1. až 15. 
listopadu 2013 nabídl festival přes 500 akcí po celé České republice. Díky třináctileté tradici 
i rozsáhlé propagaci a medializaci navštívilo jeho akce přes 140 000 osob. Festival je určen 
široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kterým každoročně poskytuje 
možnost nahlédnout do vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět se více o světě vědy. 
Díky úzké spolupráci s mediálními partnery a rozsáhlé medializaci bylo zaznamenáno přes 
170 mediálních výstupů. Propagaci festivalu podpořila spolupráce s Magistrátem hl. m. 
Prahy, Magistrátem statutárního města Brna, Magistrátem statutárního města Ostrava. Na 
slavnostní zahájení festivalu přijal pozvání primátor hl. m. Prahy T. Hudeček. Vědečtí 
pracovníci AV ČR nabídli širokou nabídku exkurzí, přednášek, vědeckých kaváren, výstav, 
seminářů a filmových dokumentů, ve kterých představili svou práci, výzkumné projekty, 
nejmodernější vědecké přístroje a přiblížili návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy. 
Nejoblíbenější částí programu byly již tradičně interaktivní expozice, které byly představeny 
v Praze, Brně a Ostravě. Také letos se festival rozšířil i za hranice České republiky a 
současně uvedl přednášky zahraničních vědců u nás v rámci rozsáhlé mezinárodní 
spolupráce. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Týden vědy a techniky AV ČR 2013   
 
Novoroční představení AV ČR 
Stejně jako v minulých letech zajistila DVV ve spolupráci s OPVM přípravu a organizaci 
novoročního představení Akademie věd ČR a Národního divadla. V roce 2013 ve Státní 
opeře proběhlo operní představení Giacomo Pucciniho „Tosca“. Tato kulturní a společenská 
událost se stala symbolem úzkého a historicky neoddělitelného propojení mezi vědou a 
uměním. Akce se každoročně koná za účasti nejvyšších státních představitelů a řady 
významných osobností vědeckého, kulturního a politického života. 
 
Setkání s předsedou AV ČR 
V květnu 2013 OPVM připravil a úspěšně realizoval společenské setkání představitelů AV 
ČR se zástupci podnikatelské sféry, jehož záměrem bylo přiblížit problematiku popularizace 
vědy a výzkumu, rozsáhlé popularizační aktivity SSČ a vyzvat přítomné komerční subjekty 
ke spolupráci, vzniku partnerství a finanční podpoře popularizačních projektů AV ČR. Tato 
akce přispěla k rozvoji vztahů s potenciálními partnery a získání nových partnerství. 
 
Spolupráce na soutěži FameLab 
AV ČR také loni podpořila mezinárodní soutěž popularizátorů vědy FameLab 2013, kterou 
v České republice představil British Council ČR, stejně jako projekt neúčelových stipendií pro 
mladé vědkyně společnosti L´Oréal Pro ženy ve vědě. 
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Webové projekty a Newsletter 
Na podzim byly spuštěny webové stránky popularizující vědu www.vedaprozivot.cz s cílem 
přiblížit základní a aplikovaný výzkum laické veřejnosti. Přináší nejnovější informace 
o výzkumu na pracovištích AV ČR a partnerských institucí a nabízí i jedinečnou časovou osu 
mapující nejvýznamnější objevy a pokroky ve vědě od dávných dob až po současnost. 
K popularizaci výsledků výzkumu AV ČR jsou využívány i webové stránky www.avcr.cz, kde 
jsou v rubrice Věda pro vás zveřejňovány informace o veřejných akcích určených pro střední 
školy nebo pro širokou veřejnost. 
 
Mezinárodní spolupráce 
V průběhu madridského vědeckého festivalu Semana de la Ciencia ve Španělsku, který je 
obdobou Týdne vědy a techniky AV ČR, se ve spolupráci s Českým centrem v Madridu 
uskutečnilo několik doprovodných akcí, které představily vědce světového formátu Otto 
Wichterleho španělské veřejnosti. V Museo Nacional de Ciencia y Tecnología zajistil OPVM 
umístění výstavy a v Consejo Superior de Investigaciones Científicas a na Fakultě optiky 
a optometrie Universidad Complutense v Madridu dvě odborná setkání. 

Odbor projektů a grantů 
Cílem OPG bylo v roce 2013 realizovat všechny úkoly plynoucí z trvajících národních 
a mezinárodních projektů podporovaných z národních i evropských fondů, včetně kompletní 
administrace a publicity. Za mimořádně úspěšné lze považovat popularizační a vzdělávací 
projekty a služby Euraxess centra, které zahraničním vědeckým pracovníkům pomáhají při 
příjezdu do ČR. Stěžejním úkolem byla ve spolupráci s EK a MŠMT realizace 25. ročníku 
mezinárodní soutěže EUCYS 2013, jejíž snahou je zlepšit povědomí o vědě, vědecké 
komunitě a její činnosti a řešit problém mladých lidí, kteří se odvracejí od vědeckých studií 
a profesí s cílem vzbudit a podpořit jejich zájem o vědu a vědeckou kariéru. 
 
Soutěž EUCYS 2013 
Do soutěže pod záštitou prezidenta ČR, předsedkyně Poslanecké sněmovny, předsedy 
a místopředsedkyně Senátu se zapojili studenti ve věku od 14 do 21 let z Evropy i z mnoha 
mimoevropských zemí, kteří si zajistili účast vítězstvím v národních vědeckých soutěžích. 
Mezinárodní přehlídka projektů mladých talentovaných vědců z oblasti přírodních, 
technických i společenských věd se v ČR uskutečnila poprvé v historii a konala se 20.–25. 
září 2013 na Výstavišti v Praze. Zúčastnilo se jí 124 studentů z 37 zemí, kteří se utkali nejen 
o vysoké finanční odměny, ale také o stáže v mezinárodních výzkumných organizacích nebo 
o účast na předávání Nobelovy ceny. Do soutěže se zapojilo 83 studentských vědeckých 
projektů v devíti soutěžních kategoriích. EUCYS 2013 odstartoval zahajovací ceremoniál na 
Křižíkově fontáně, který si nenechali ujít ani přední představitelé české politické scény. 
Závěrečný ceremoniál s předáváním cen vítězům se uskutečnil v historických prostorách 
Betlémské kaple v Praze na Starém Městě. Celá akce včetně její realizace a zajištění sklidila 
velký ohlas a uznání nejen mezi účastníky, ale i ve společensko-politickém prostředí a na 
půdě Evropské komise a zařadila se tak k nejúspěšnějším počinům SSČ v roce 2013. 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     EUCYS 2013 

http://www.vedaprozivot.cz/
http://www.avcr.cz/
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EURAXESS centrum 
EURAXESS centrum Česká republika, které je součástí celoevropské sítě mobilních center, 
i nadále zvyšovalo informovanost o problematice mezinárodní vědecké mobility, 
organizovalo tematické semináře, školení a workshopy, provozovalo webový portál věnovaný 
mobilitě – www.euraxess.cz, jehož složkou je kromě množství praktických informací, 
souvisejících s pobytem zahraničního vědce v ČR, především sekce EURAXESS Jobs 
s možností vyhledávání volných pracovních pozic v celém evropském výzkumném prostoru. 
V průběhu roku 2013 bylo prostřednictvím EURAXESS ČR ve spolupráci se zaměstnavateli 
zahraničních výzkumníků (pracovišti AV ČR, vysokými školami) a MV ČR úspěšně vyřízeno 
318 žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu. Vědcům ze zahraničí 
pracovníci EURAXESS poskytli osobní asistenci na úřadovnách MV ČR v 1460 případech.  
 
Projekt Otevřená věda III  
Dalším úspěšně realizovaným projektem se v roce 2013 stala Otevřená věda III na podporu 
rozvoje lidských zdrojů pro VaV prostřednictvím motivačních aktivit a na zvýšení zájmu 
mladé generace o vědecké bádání jako prestižní budoucí profesi. Cílem projektu, který bude 
pokračovat do června 2014, je vytvoření systematického rámce podpory pro zabezpečení 
kvalitních lidských zdrojů pro českou vědu a výzkum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Vzdělávací kurzy pro pedagogy    

Vědecké stáže pro studenty – nabídly studentům mimopražských středních škol jedinečnou 
možnost zapojit se do reálné vědecké činnosti. Prostřednictvím stáží se zúčastnili vědecké 
práce a výzkumu přímo v pracovištích AV ČR a odborných pracovištích vysokých škol. Pod 
vedením českých vědců studenti pracovali na vědeckých tématech přírodních a technických 
věd. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 174 středoškolských a 28 vysokoškolských stáží. 
 
Vzdělávací kurzy pro pedagogy – náplní kurzů pro středoškolské pedagogy chemie, fyziky 
a biologie byly přednášky a tipy zaměřené na práci s talentovanou mládeží, možnosti dalšího 
vzdělávání středoškolské mládeže, badatelsky orientované aktivity, metodická příprava 
studentů pro oborové olympiády a novinky předních českých vědců v daných oborech. 
V praktické části byly pro pedagogy připraveny práce v laboratořích, návody na praktická 
cvičení ve výuce a exkurze na pracoviště AV ČR a univerzit. Cílem vzdělávání pedagogů 
v dané oborové specializaci bylo zatraktivnění výuky o poutavé a nevšední informace ze 
zákulisí špičkové vědy, profesní rozvoj učitelů a zlepšení kvality výuky v oblasti přírodních 
věd. Kurzy navíc výuku obohatily o nevšední a mladou generací vyhledávané experimenty, 
které jsou často motivačním faktorem pro další zájem o studium přírodních věd.  
 
Popularizátoři vědy – seznamovat širokou veřejnost s vědními obory a výsledky bádání 
v nich považuje AV ČR za jednu ze svých priorit. I proto OPG realizuje aktivity směřující 
k popularizaci výzkumu a vývoje, konkrétně v regionech, a iniciuje vytvoření sítě 
popularizátorů vědy. Popularizátoři vědy se v průběhu roku aktivně zapojili v krajích ČR do 
popularizačních aktivit určených zejména školám a veřejnosti. Mezi největší akce patřil např. 
Den vody v Ostravě, Mezinárodní den Země či společná výstava Věda a voda. Pro 
popularizátory byly uspořádány rovněž dva třídenní vzdělávací bloky v Praze a v Třešti.  

http://www.euraxess.cz/


 27 

Letní vědecký kemp – akce pro pedagogy středních škol s podtitulem „Věda a voda kolem 
nás“ se ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK konala na přelomu července a srpna 
2013 v Masarykově táboře YMCA, uprostřed sázavských lesů poblíž Soběšína. Kemp se 
uskutečnil se u příležitosti Mezinárodního roku vody, a proto byl koncipován v tomto duchu. 
Téma vody bylo promítnuto do každého dne a zpracováno z mnoha úhlů a pohledů. Program 
byl sestaven z praktických cvičení, experimentů a workshopů s důrazem na jejich využití při 
vlastní výuce studentů na středních školách. Lektorské zázemí obstarali vědečtí pracovníci 
z AV ČR, popularizátoři Otevřené vědy a mladí vědci z Přírodovědecké fakulty. 
 
Otevřená věda Praha 
Cílem projektu bylo zapojit talentované středoškolské studenty pražských škol do vědecké 
činnosti pracovišť AV ČR a dále je vzdělávat v oblasti přírodních věd, podněcovat jejich 
zájem k dalšímu studiu a případné volbě vědecké kariéry. V rámci projektu se v roce 2013 
uskutečnilo celkem 23 studentských vědeckých stáží ve spolupráci se 13 pracovišti AV ČR. 
Pražští studenti, které si podle přihlášek vybírali přímo vědečtí pracovníci, tak dostali v roce 
2013 unikátní příležitost zapojit se do vědecké činnosti, aby se lépe seznámili s náležitostmi 
vědecké práce a zpracováním výstupů ze stáží. 
 
Škola českého jazyka a literatury  
V červnu 2013 OPG ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ústavem pro českou 
literaturu AV ČR uspořádal třetí ročník vzdělávacího kurzu Škola českého jazyka a literatury 
s cílem pomoci učitelům českého jazyka a literatury zorientovat se v aktuálních trendech 
v oblasti gramatiky, prózy a poezie. Učitelé tak získali nové poznatky a nápady, které mohou 
aplikovat v praxi při výuce českého jazyka a literatury. Akce se zúčastnilo 40 pedagogů 
základních a středních škol.  
 
Letní škola soudobých dějin pro pedagogy  
V závěru školního roku OPG ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Ústavem 
českých dějin FF UK již tradičně uspořádal Letní školu soudobých dějin pro pedagogy, která 
představila nejnovější trendy a interpretační přístupy v oblasti soudobých dějin a jejich 
didaktiky. Program byl koncipován tak, aby zohlednil nejen evergreeny soudobých dějin, 
které se běžně ve školách vyučují, ale připomněl i témata zdánlivě okrajová, jež se netěší 
přílišné pozornosti školní výuky. Z hlediska budoucího směrování letní školy lze uvažovat 
o rozšíření nabídky příspěvků zaměřených vyloženě na didaktiku dějepisu a na praktické 
otázky spojené s výukou historie a rozšíření časového úseku historických dějin. Akce se 
zúčastnilo 32 pedagogů základních a středních škol.  
 
Komunikace vědy prostřednictvím médií AV ČR  
V rámci úspěšného kurzu Komunikace vědy prostřednictvím médií navázal OPG na 
předchozí dva ročníky a také v průběhu roku 2013 připravil dalších osm zajímavých témat 
zaměřených na rozvoj osobních a komunikačních dovedností. Kurzy byly určeny vědeckým 
pracovníkům, kteří se zabývají popularizací vědy a pracovníkům mediálních a tiskových 
oddělení pracovišť Akademie věd ČR. 
 
Management vědy  
Pro ředitele pracovišť AV ČR připravil OPG již šestý ročník úspěšného vzdělávacího cyklu 
Management vědy. Do programu pěti dvoudenních setkání v Zámeckém hotelu Třešť byla 
zařazena nejen témata související s osobnostním rozvojem manažera, ale i právní 
problematika (občanské i obchodní právo) nebo beseda s inspirativními osobnostmi ze světa 
vědy. Ohlasy z řad ředitelů a vrcholového managementu pracovišť AV ČR dokazovaly, že 
přednášky výrazně napomáhají všem absolventům zvládat náročné úkoly spojené s jejich 
prací, protože jim přibližují dovednosti, které při své odborné přípravě většinou neměli 
možnost získat. 
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Odbor audiovizuálních technologií 
OAT zajišťoval svými aktivitami dva základní směry své činnosti. V rámci organizačního 
a technického zajištění provozu konferenčních sálů v budově AV na Národní třídě se v roce 
2013 spolupodílel na více než 600 seminářích, konferencích, přednášek, vzdělávacích 
i kulturních akcí. Velmi významným a zásadním posláním odboru byla prostřednictvím 
vlastního digitálního studia audiovizuální tvorba nejen pro vlastní potřeby, ale především pro 
potřeby AV ČR. 
 
Odbor zpracovával a zajišťoval správu audiovizuálních materiálů pro webovou prezentaci 
aktivit AV ČR. Vyráběl reportáže, upoutávky a bannery, které jsou sdíleny na webech 
pracovišť AV ČR a přebírány i na zahraniční weby. Videa umístěná na kanále YouTube 
během roku sledovalo více než 20 000 diváků a přejímala je další média (např. ČT nebo 
server 21. století). Pro prezentaci vlastních projektů a aktivit vyrobil odbor reklamní 
upoutávky například pro síť center EURAXESS, prezentaci Ostravy jako města vhodného 
pro mezinárodní konferenci, pro Týden vědy a techniky 2013 pro Českou televizi nebo pro 
konferenční a ubytovací zařízení AV ČR, které spravuje SSČ.  
 
V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR připravoval „Minuty festivalu“, zpravodajství, které 
vysílala Česká televize a jež bylo umísťováno na různé weby. Každý z jedenácti dílů 
zpravodajství představil jiná pracoviště AV ČR a prezentoval rozmanitost vědecké práce 
i aktivit Týdne vědy a techniky 2013. 
 
Během roku vzniklo více než 50 vědeckých reportáží z pracovišť a laboratoří AV ČR. Od 
vyhledání zajímavého námětu až po jeho finální dokončení spolupracoval odbor 
s příslušnými vědci, kteří dohlíželi na odbornou kvalitu. Reportáže jsou nejen publikovány, 
ale vědci je využívají i při prezentaci své práce. Dění na pracovištích AV je takto mapováno 
a archivováno i pro budoucnost a dokumentuje zajímavou činnost i úspěchy v české vědě.  
 
Odbor v průběhu roku 2013 pravidelně vydával televizní měsíčník VideoJournal ze světa 
české vědy distribuovaný divákům regionálních a lokálních televizních stanic prostřednictvím 
satelitního, terestrického i kabelového TV vysílání. Šlo o cca 10minutový pořad přibližující 
zajímavé výsledky vědy z pracovišť AV ČR. Pořad se v průběhu každého měsíce vysílal 
minimálně 20x a jeho součásti jsou zpřístupněny na internetu. 
 
Anglická verze prezentace Fyziologického ústavu získala významný úspěch v soutěži The 
European Science TV and New Media Festival v Dublinu. Soutěže pořádané organizacemi 
EuroScience, EuroPAWS a Ciencia Viva se zúčastnily nejlepší evropské produkční 
společnosti (např. anglická BBC, německé WDR a ZDF, švýcarské RSI, švédské STV 
a další). Produkce odboru se v kategorii Nová média umístila mezi čtyřmi nejlepšími a její 
multimediální prezentace se tak stala nejúspěšnějším českým projektem v historii této 
soutěže. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                     Činnost OAT 
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Akademický bulletin 
Oficiální měsíčník AV ČR Akademický bulletin poskytoval pracovištím AV ČR možnost 
prezentovat informace o jejich činnosti, vybraných akcích nebo úspěšných projektech. Dále 
zajišťoval reportáže, informace a fotodokumentaci z aktuálního dění a života ve vědeckých 
i kulturních institucích. Díky svému rozšíření a distribuci na vysoké školy, státní instituce, 
zastupitelské úřady, knihovny, vybrané průmyslové podniky a další důležité cílové skupiny 
byly informace z prostředí AV ČR šířeny i mimo akademické prostředí. 
 
V roce 2013 vyšlo 11 čísel, včetně pěti tematických příloh (50 let poznáváme svět rostlin 
k výročí ÚEB, EASAC Spotřebitelské genetické testy, 60 let ÚOCHB, Věcný a jmenný rejstřík 
za rok 2013 a separátní odborná monografie Lannova vila v Praze). Mezi stěžejní témata AB 
v roce 2013 lze zařadit dvacáté výročí vzniku AV ČR, 100. výročí narození dvou velikánů 
české vědy Otto Wichterleho a Františka Šorma, zpravodajství o výbuchu v Divadelní ulici, 
který zásadně poškodil budovu AV ČR, 1150. výročí příchodu Konstantina-Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu nebo vývoj situace v Ruské akademii věd na základě zásadní reformy této 
instituce. V rubrice Popularizace informoval například o soutěži EUCYS, Týdnu vědy 
a techniky, Dnu Země v BÚ, projektu Na řadě je Mars nebo workshopu SCIAP a průběžně 
publikoval anotace na nové knihy z Nakladatelství Academia, informoval o některých 
knižních křtech a prezentacích v Literární kavárně Academia.  
 
Mimo tištěný časopis a jeho elektronickou verzi byly rovněž provozovány webové stránky AB 
s téměř denními aktualitami, včetně fotogalerií. Fotodokumentace nejrůznějších akcí 
spojených s AV ČR byla nedílnou součástí činnosti AB, včetně úpravy snímků, přípravy 
fotoreportáží a fotogalerií, poskytování obrazové dokumentace pro web AV ČR a pro výroční 
zprávy AV ČR. 
 
Redakce vydala reprezentativní odbornou monografii „Vila Lanna v Praze“, jejímž autorem je 
J. Bažant z Filosofického ústavu AV ČR, a k jejímu vydání uspořádala ve vile slavnostní 
setkání, jehož se zúčastnilo vedení AV ČR, rakouský velvyslanec F. Trauttmansdorff, Lannův 
pravnuk H. Trautenberg a další hosté. V roce 2013 vyšla také elektronická verze knihy 
Saying it...on Paper a redakce se podílela i na výběru fotografií pro publikaci Dějiny AV 
v obrazech.  
 
V březnu 2013 redakce uspořádala v Praze Valné shromáždění EUSJA, které se konalo 
v Lannově vile, a zúčastnili se ho zástupci 24 evropských zemí. Akci doprovázel Study trip, 
jenž redakce koncipovala jako půldenní exkurzi do budovy AV ČR s prezentací projektů SSČ 
a prohlídkou KNAV, po níž následoval koncert v Muzeu české hudby. Druhý den absolvovali 
evropští novináři celodenní exkurzi do všech pracovišť AV ČR, která sídlí v Praze-Lysolajích. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
            Valné shromáždění EUSJA v budově AV ČR          Valné shromáždění EUSJA v areálu Lysolaje 



 30 

Divize konferenčních a hotelových zařízení 
DKHZ především zabezpečovala služby pro AV ČR a její pracoviště a významné zahraniční 
hosty a zorganizovala pro AV ČR mnoho důležitých akcí. V zařízeních DKHZ se scházely 
světové špičky různých vědních oborů, světové vědecké kapacity, ale i diplomaté, politici, 
významné osobnosti z oblasti průmyslu, bankovnictví, kultury, sportu i podnikání. Neustálý 
růst výkonnosti DKHZ podporoval stálý zájem pracovišť AV ČR o pronájmy konferenčních, 
seminárních, školicích, tréninkových a reprezentačních prostor včetně ubytování. Obzvláště 
byl zájem o časté zabezpečení služeb pro zahraniční partnery pracovišť AV ČR, včetně 
poskytování komplexních služeb na klíč. V roce 2013 DKHZ zabezpečila 476 různých typů 
akcí, kterých se zúčastnilo 14 125 akademických hostů. Ubytování využilo 3 440 
akademických hostů, přičemž více jak polovinu tvořili zahraniční návštěvníci.  
 
Významnou akcí DKHZ byla prezentace pro THS zaměstnance pracovišť AV ČR v Třešti, na 
jejímž základě byl spuštěn pravidelný informační kanál o připravovaných akcích a novinkách 
v DKHZ. Současně divize začala stále více využívat moderní technologie a způsoby prodeje 
v oblasti propagace a marketingu na virtuální půdě. Využívala kombinace prodejních nástrojů 
(telemarketing, direkt mailing, newslettery, online nabídky volné kapacity prostřednictvím 
webových serverů), ale i klasické prezentace při Akademických sněmech, celoakademických 
akcích, mediální prezentace a PR články v odborných akademických časopisech, prezentace 
pro vybrané skupiny vedoucích pracovníků a další.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
Areál konferenčního centra AV ČR – zámku Liblice (KCL) svým klientům v roce 2013 nabízel 
nejmodernější konferenční technologie, kompletní ubytovací a gastronomické služby včetně 
doprovodných sportovních, kulturních a společenských aktivit. Hlavní doménou 
konferenčního centra byly nejen mezinárodní konference, ale také svatební obřady, 
cateringové a volnočasové aktivity. Vše na vysoké úrovni odpovídající systému kvality ČSN 
EN ISO 9001:2001 a oficiální klasifikaci v kategorii čtyřhvězdičkového hotelu podle 
mezinárodních standardů – „hotelstars.eu“. 
 
KCL poskytovalo prioritně kompletní servis ubytovacích, gastronomických a konferenčních 
služeb AV ČR a jejím pracovištím. Při pořádání zejména konferencí AV ČR úspěšně 
nabízelo možnost využití „e-shopu“, jehož prostřednictvím se mohli účastníci kongresů 
a konferencí přes internet online registrovat i platit účastnické poplatky, čímž se výrazně 
usnadnila práce pracovišť – pořadatelů akce. 
 
V roce 2013 se v KCL uskutečnilo množství akcí pro akademické klienty – byly to především 
vědecké konference, odborné semináře, školení, koncerty a další činnosti včetně tradičních 
letních ozdravných rekreací. Mezi nejvýznamnější klienty a jimi organizované aktivity 
realizované v roce 2013 patří konference pořádané ÚFCH JH, ÚOCHB, ÚŽFG. V květnu si 
KCL připomenulo 50. výročí „Kafkovské konference“, která se zde konala v roce 1963. Tato 
významná kulturněpolitická událost byla podle odborníků první předzvěstí „pražského jara“.  
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V průběhu roku byl zkolaudován nově opravený historický zámecký skleník, který od té doby 
znovu poskytuje prostor nejen pro pěstování okrasných květin a rostlin na výzdobu interiéru 
zámku, ale také pro pěstování bylinek s použitím v zámecké kuchyni a pro zimní 
přezimování některých venkovních rostlin a okrasných dřevin. Nově bylo v části skleníku 
vytvořeno také zázemí pro akce pořádané v zámeckých zahradách a v parku – „catering“ – 
a v neposlední řadě také pro pořádání workshopů, seminářů, soutěží, regionálních výstav 
květin, školicích a vzdělávacích aktivit na téma ekologie, životní prostředí, aranžování květin 
apod. V listopadu 2013 se ve skleníku uskutečnil první workshop aranžování japonské 
ikebany školy Prague Sogetsu study group v rámci akce Dámského klubu Chateau Liblice. 
 
Na konci roku 2013 byla úspěšně realizována druhá etapa rozšíření nového odbytového 
střediska – Lobby Baru o Zimní zahradu v přízemí KCL ve foyer za recepcí. V podloubí 
v západním průčelí zámecké budovy byla instalována mobilní skleněná zástěna, která 
v zimním období umožní využití prostoru pro posezení hostů jak při jednání, tak 
i občerstvení. V letních měsících je možné stěnu částečně otevřít a propojit tak interiér 
s venkovní přírodou. Zimní zahrada byla vybavena nábytkem, okrasným krbem na biolíh 
a přenosnými topnými tělesy. 
 
Společně se Sdružením obcí Kokořínska se v průběhu roku 2013 realizovala další etapa 
projektu v rámci ROP – „Marketing cestovního ruchu Kokořínska“, kde je KCL partnerem.  

Vila Lanna, Penzion Marna a Penzion Sedlec 
Vila Lanna poskytovala ubytovací, stravovací a konferenční služby převážně pro potřeby AV 
ČR, výjimečně pro státní orgány a spolupracující společnosti s AV ČR. Vila byla velmi 
vyhledávaným a oblíbeným ubytovacím zařízeními pro pracovníky a hosty mimopražských 
pracovišť AV ČR i samotného vedení AV ČR. 
 
V roce 2013 se ve VL uskutečnilo mnoho významných akcí a navštívily ji četné osobnosti 
české i světové vědy. Pravidelně se zde konalo setkání představitelů AV ČR s diplomatickým 
sborem. Mezi další velmi významné události ve VL patřilo předávání cen časopisu Živa, 
vyhlášení výsledků soutěže SCIAP, setkání se sponzory Novoročního představení AV ČR, 
Valné shromáždění Učené společnosti, setkání představitelů AV ČR s hejtmany kraje 
Vysočina, Pardubického kraje a sdružení obcí Orlicka, setkání AV ČR a SAV, 4. ročník 
zasedání International Biodeterioration Research Group a v neposlední řadě populární 
vánoční setkání FGÚ s Oxford University. Vilu Lanna navštívil za účasti rakouského 
velvyslance H. Trautenberg, přímý žijící potomek V. Lanny při slavnostní prezentaci 
publikace o vile Lanna. Během své návštěvy ČR v rámci projektu Na řadě je Mars zde bydlel 
J. Rice – přední astrogeolog NASA. V říjnu 2013 se ve vile Lanna konal historicky první Den 
otevřených dveří pro pracoviště AV ČR. 
 
VL se v roce 2013 stala hlavním dodavatelem hotových pokrmů pro hlavní budovu AV ČR na 
Národní a prostřednictvím Gastronomických služeb Národní zajistila rovněž catering pro 
většinu akcí konaných v budově a také například pro 150 osob při položení základního 
kamene vědeckého centra BIOCEV ve Vestci u Prahy, pro akce na některých pracovištích 
AV ČR nebo pro 1. LF UK v rámci konference BIOCEV. 
 
Za plného provozu bez jeho přerušení byla realizována tříměsíční kompletní rekonstrukce 
Pavilonu A, díky níž se značně zvýšila kvalita ubytování. Všechny pokoje ve vile Lanna byly 
vybaveny rychlovarnými sety. 
 
Pod správu vily Lanna organizačně patří Penzion Marna (PM) a Penzion Sedlec (PS). Obě 
zařízení sloužila v roce 2013 výhradně k ubytování akademických hostů nebo zaměstnanců 
pracovišť AV ČR. V PM v Praze 6 byl akademickým hostům při krátkodobém i střednědobém 
ubytování poskytován základní servis se snídaní. PS byl využíván výhradně k dlouhodobým 
pobytům zaměstnanců a hostů AV ČR v úzké spolupráci s Bytovou komisí AV ČR. 



 32 

Hotel Mazanka 
Hotel Mazanka, kterému se v roce 2013 podařila recertifikace v systému Hotelstars Union 
pro Hotel Garni **superior a obnovení certifikačního osvědčení pro systém HACCP 
v ubytovacím a stravovacím provoze, poskytoval ubytovací služby spíše dlouhodobého rázu 
pracovníkům a hostům pracovišť AV ČR, převážně pak zahraničním. 
  
V roce 2013 se v hotelu nedělaly žádné zásadní úpravy a změny, které by nějakým 
způsobem omezovaly nebo narušovaly provoz. V rámci ekologického programu se zde 
začaly vyměňovat úsporné světelné zdroje. Zároveň bylo nutné pro zajištění bezpečnosti 
provozu vyměnit část původního nouzového osvětlení. V průběhu roku bylo také zahájeno 
v systému zeleného programu třídění odpadů.  
 
V rámci zkvalitnění služeb pro hotelové hosty byl po dohodě s pracovníky IT zajištěn 
rozšířený placený internet s odbornou podporou IT. V průběhu roku byly hostům opětovně 
předávány dotazníky, které se týkaly kvality ubytování a rozsahu poskytovaných služeb 
hotelu. Tyto pak byly v systému zpětné vazby zpracovány a vyhodnoceny vedením hotelu. 
Získané informace byly použity pro zlepšení poskytovaných služeb. 
 
V březnu 2013 se uskutečnila již pravidelná akce „Odpolední setkání pro pracoviště AV ČR 
v hotelu Mazanka“, kterého se zúčastnili zástupci jednotlivých pracovišť AV ČR, většinou ti, 
kteří přímo zajišťují služby pro své pracovníky a hosty. Uskutečnila se prohlídka hotelu, 
ubytovací části i zázemí. Při neformálním setkání byly poskytnuty informace o službách, 
provozu hotelu a zodpovězeny dotazy zástupcům pracovišť. Jednací prostory v přízemí 
hotelu se i v roce 2013 využívaly pro akce různého typu – školení, workshopy, semináře, 
hlavně pro pracoviště AV ČR, ale i pro komerční klientelu. Ve spolupráci s GSN a VL již lze 
i zde servírovat plnohodnotné občerstvení a zabezpečovat klasické stravování.  
  
Hotel Mazanka i v roce 2013 poskytoval potřebné zázemí a servis Akademickému centru 
předškolních dětí (ACPD) Mazánek, které fungovalo v celodenním režimu, se stravováním 
a dalšími aktivitami. Děti využívaly pro své aktivity (cvičení, kurzy, dětské dílny) nejen vnitřní 
prostory – zasedací místnost hotelu, ale také venkovní hřiště, které v průběhu roku slouží 
i dětem ubytovaných hostů. Pro děti zaměstnanců SSČ byly v hotelu úspěšně realizovány 
akce na oslavu Dne dětí a Mikulášská besídka. 

Gastronomické služby Národní (GSN) 
V roce 2013 byl zahájen provoz nového odbytového střediska – Bistro v hlavní budově AV 
ČR, organizačně spadající do útvaru Gastronomické služby Národní (GSN). Smyslem 
provozu je řešení celkových občerstvovacích služeb v hlavní budově AV ČR, které jsou 
určeny nejen pro zaměstnance AV ČR, KNAV a SSČ na Národní, ale také pro jejich hosty 
a pro všechny návštěvníky budovy. Bistro, které nabízí širokou škálu nápojů, cukrovinek, 
potravin a v neposlední řadě i teplých jídel, se stalo také vhodným místem pro pracovní 
setkávání a jednání s dodavateli a spolupracujícími organizacemi. Občerstvovací 
gastronomický servis se stal standardně vyhledávanou službou, která podporuje dobré 
pracovní podmínky zaměstnanců AV ČR a poskytuje účelně komfortní servis všem hostům 
v hlavní budově AV ČR.  
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VI. Hodnocení jiné činnosti 

Divize Academia nakladatelství 
DAN v roce 2013 provozovala sedm vlastních knihkupectví, ve kterých zajišťoval prodej 
publikací svých, produkce dalších nakladatelů a doplňkového sortimentu. K zavedeným 
prodejnám v Praze (Václavské náměstí, Florenc, Národní a Hybernská), Brně (náměstí 
Svobody) a Ostravě (Kulturně-literární centrum v Zámecké ulici) přibyla nová prodejna 
v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která je k dispozici nejen univerzitním 
studentům a pedagogům, ale i pracovníkům Biologického centra AV ČR.  
 
Kromě kamenných prodejen prodej zajišťovalo elektronické knihkupectví. DAN provozuje dva 
webové portály, jejichž prostřednictvím poskytuje svůj sortiment. Na jednom nabízí klasické 
knihy – www.academiaknihy.cz – a na druhém pouze knihy vydávané elektronicky 
http://eknihy.academia.cz. Správa obou e-shopů sídlí v prostorách knihkupectví Na Florenci, 
ale osobní odběr je možný v jakékoli prodejně, včetně mimopražských.  
  
Knihkupectví DAN nadále pravidelně zajišťovalo prodej na akcích pořádaných pracovišti AV 
ČR, včetně dalších útvarů SSČ. V roce 2013 to byly především Science Café v Brně, 
Zoologické dny v Brně, Týden vědy a techniky, Evropský týden mozku, Škola českého jazyka 
a literatury, Letní škola soudobých dějin nebo oslavy výročí Orientálního ústavu AV ČR. 
Pracovníci knihkupectví se zúčastnili akcí realizovaných k podpoře vědy a vzdělávání, a to 
jak studentů škol, tak i pedagogických pracovníků a prodávali na nich publikace, které 
doplňovaly přednášená témata. Významnou událostí se stalo slavnostní otevření prodejny 
v Českých Budějovicích.  

Divize správy majetku a služeb 

Odbor bytů a ubytovacích zařízení 
OBUZ v rámci své činnosti v roce 2013 nakládal s 333 byty, které má SSČ ve svých 
bytových domech ve vlastnictví, a se třemi ubytovacími jednotkami v ubytovně U1 Vídeňská 
1083 v Praze 4-Krči, jež jsou k dispozici zaměstnancům pracovišť AV ČR. Hlavním úkolem 
odboru bylo zajišťování kvalitního bydlení pro zaměstnance AV ČR a příprava podkladů pro 
jednání Bytové komise AV ČR, která ve svém pracovním pořádku projednává přidělování 
startovacích nebo standardních bytů žadatelům a schvaluje prodlužování stávajících 
nájemních smluv. Další rozsáhlou sférou, kterou odbor zajišťoval, byla správa a údržba 
celého bytového fondu ve vlastnictví SSČ.  
 
V roce 2013 bylo Bytové komisi předloženo celkem 38 žádostí o přidělení startovacích bytů, 
42 žádostí o přidělení standardních bytů, 56 žádostí o prodloužení nájmu bytů, jedna žádost 
o prodloužení doby ubytování a čtyři žádosti o skončení nájmu před uplynutím sjednané 
doby. V návaznosti na předložené žádosti bylo přiděleno celkem 20 startovacích bytů a 25 
standardních bytů. Tři vybrané ubytovací jednotky v ubytovně U1 v Praze 4-Krči, Vídeňská 
1083 byly v roce 2013 100% obsazené. V roce 2013 bylo přiděleno celkem o 12 bytů více 
než v roce 2012. Znatelný posun k lepšímu zaznamenalo hlavně obsazování větších bytů 
o velikosti 3+1 v areálu Mazanka. Tento kladný posun je způsoben především úpravou 
nájemného, která byla provedena od 1. 1. 2013 na základě analýzy výše nájemného 
obvyklého v místě a čase. V pololetí roku 2013 se uskutečnila opětovná analýza výše 
nájemného stanoveného pro rok 2013 a důsledků pro obsazenost bytů ve vlastnictví SSČ za 
období prvního pololetí 2013. Z analýzy vyplynulo, že pro rok 2014 zůstává nájemné ve 
stávající výši. Materiál odsouhlasila nejen DR SSČ, ale i Bytová a Majetková komise AV ČR 
a též AR AV ČR. 
 

http://www.academiaknihy.cz/
http://eknihy.academia.cz/
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Za účelem podpory nabídky bytů zpracoval odbor nabídkový materiál, který obsahuje 
základní informace o bytech ve vlastnictví SSČ včetně plánků a fotogalerií. Tento materiál 
byl převeden do webového prostředí na stránkách interního portálu AV ČR, aby byla 
zabezpečena maximální dostupnost informací pro všechny zaměstnance AV ČR.  
 
Vedle pravidelného zajištění dodávek služeb (energie, odvoz odpadu, úklidové práce, servis 
výtahů, pravidelné opravy a revize) a vyúčtování těchto služeb nájemcům (obešlo se bez 
reklamací ze strany nájemců) byly provedeny celkové rekonstrukce 11 bytů a rekonstrukce 
pěti bytových jader. Dále se v roce 2013 realizovala velká investiční akce úpravy vchodů 
a vstupních prostor bytových domů v Praze 8 v areálu Mazanka, výměna vstupních dveří 
v bytových objektech v Praze 6-Lysolajích (startovací byty), výměna rozvodů plynu 
v bytovém objektu v Praze 1 – Linhartská 4 a byly zahájeny přípravné práce (projekt, 
projektová dokumentace) na opravu střech a zateplení objektu v Praze 6 – Patočkova 39. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rekonstrukce bytu                Rekonstrukce vchodů areál Mazanka 

Odbor správy majetku 
OSM v rámci jiné činnosti zajišťoval správu dalších objektů a pozemků. V průběhu roku 2013 
v objektu Wiehlova domu zabezpečil výměnu světel v knihkupectví Academia a instalaci 
nové vzduchotechnické jednotky. Zásadním počinem bylo opětovné zajištění plného 
obsazení všech volných kancelářských prostor ve Wiehlově domě novými nájemci 
uzavřením nových nájemních smluv a aktualizace nájemních smluv stávajících ve smyslu 
prodlužování nájemních vztahů, změn, poplatků apod. Odbor zabezpečoval komplexní 
správu vlastních objektů – Wiehlova domu ve Vodičkově ulici, na Bulovce, Na Mazance, 
V Zámcích, v Hradci Králové a v Brně-Veveří a ve volné kapacitě také správu budov cizích 
subjektů (školy, bytové domy). 

Divize konferenčních a hotelových zařízení 
DKHZ realizovala nejen aktivity AV ČR, ale vytvářela také řadu vlastních produktů 
podporujících vyšší obsazenost, výnosy, propagaci vědy a výzkumu. Patřila sem především 
kulturně-společenská setkání, tradiční gastronomické akce, dětské a sportovní dny, ale 
i ozdravné a rehabilitační pobyty, zaměstnanecké rekreace, prodloužené víkendy 
s programem pro zaměstnance mimopražských pracovišť, zajímavé přednášky, kurzy, 
tréninková setkání apod. Nosnou část jiné činnosti však tvořily služby pro širokou veřejnost. 
Nutno vyzdvihnout vstřícný vztah všech zařízení k veřejnosti (Dny otevřených dveří v rámci 
Dnů evropského kulturního dědictví), k dětem (Dětské sportovní dny, Mikulášské besídky), 
k tělesně hendikepovaným osobám (významný projekt ČR Srdcerváči), k obcím v působnosti 
daného střediska (Sdružení obcí Kokořínska), k zájmovým sdružením a také ke státní 
správě. Souběžnou propagaci vlastních zařízení s AV ČR zprostředkovaly i rozhlasové 
a televizní pořady seznamující širokou veřejnost s jednotlivými provozy, službami SSČ 
a historií AV ČR. 
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Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
Zámecký hotel Liblice ve své volné kapacitě nabízel hotelové služby včetně široké nabídky 
doprovodných služeb, programů, volnočasových aktivit, a to jak pro skupiny, tak i pro 
jednotlivce. Podařilo se rozšířit nabídku služeb v oblasti wellness, masáží a sportovních her 
(ruské kuželky, kroket, pétanque, golfový trenažér, rybolov, trampolína, koloběžky pro děti). 
Nově vzniklé odbytové středisko Lobby Bar v přízemí hlavní zámecké budovy bylo na konci 
roku 2013 rozšířeno o prostor zimní zahrady s možností posezení i občerstvení.  
 
V únoru 2013 se tým zámecké kuchyně pod vedením šéfkuchaře účastnil kuchařské exhibice 
v rámci veletrhu Top Gastro & Hotel na pražském výstavišti v Holešovicích. Zámek Liblice se 
také v lednu a v únoru zapojil do kulinářské přehlídky v regionech celé ČR – Grand 
Restaurant Food Festival. 
 
Kromě mezinárodních konferencí, seminářů, firemních a společenských akcí se zámek 
Liblice stal oblíbeným místem pro romantické pobyty individuálních klientů a velmi 
vyhledávaným místem pro pořádání svatebních obřadů s komplexním zajištěním celé akce, 
včetně květinové dekorace, cateringu, ubytování, hudební produkce, doprovodného 
programu, služby fotografa až po dopravu, dárky pro hosty a další servis. V roce 2013 se na 
zámku Liblice uskutečnilo celkem cca 153 svateb, z toho asi jedna třetina včetně stravování, 
ubytování a dalších služeb. Svatby se stávají stále významnějším obchodním artiklem KCL. 
  
Mezi nejvýznamnější akce a klienty v rámci jiné činnosti patřily Škoda Auto, ČSPÚ, ČEZ 
Distribuce, ČSOB, Arcadia Praha, Čedok a další. KCL navštívily i různé významné osobnosti 
z oblasti kultury a veřejného života (houslový virtuos J. Svěcený, známý hudebník a dirigent 
F. Slováček, herec J. Čenský, zpěvačka a zlatá slavice L. Bílá a další). 
 
Vedle již úspěšně fungující spolupráce s cestovní kanceláří USA „DuVine Adventures“ 
zaměřenou na cykloturistiku, putování za vínem a po historických pamětihodnostech se 
podobně rozvíjela také spolupráce s britskou cestovní kanceláří Martin Randall Travel, která 
organizuje zájezdy pro starší a intelektuálně založené klienty se zájmem o památky.  
 
Významným prvkem bylo další prohloubení spolupráce s místními podnikateli a místní 
samosprávou a budování tradice v pořádání různých sezonních kulturně-společenských 
a gastronomických akcí, které pomáhají přilákat do Liblic klienty nejen z blízkého okolí. Mezi 
již opakující se akce patřil Masopust, Valentýn, Zámecký bál, Dětský den, Velikonoce, letní 
divadelní představení, svatební přehlídky, adventní koncerty a v prosinci velký Vánoční 
jarmark s vystoupením hudebních a tanečních souborů s ukázkou vánočních zvyků. V roce 
2013 patřil mezi nosné komerční akce Silvestr, který obsadila skupinová klientela, a doplnili 
individuální hosté. 

Zámecký hotel Třešť 
ZHT se v rámci jiné činnosti orientoval ve velké míře na komerční klientelu, ať už v oblasti 
skupinových nebo individuálních pobytů a těžil z kapacity a variability konferenčních prostor 
i kapacity ubytovací. Jako jediný hotel na Vysočině má oficiální certifikaci 3* Superior Hotel, 
a tak mohl svým hostům nabídnout služby odpovídající svému postavení a zároveň 
jedinečnosti v rámci regionu. Rok 2013 byl rokem nových projektů, jejichž cílem je zvýšit 
informovanost o hotelu, významně rozšířit nabídku služeb pro volnočasovou klientelu 
i zkvalitnit doprovodné služby. 
 
Spolu s rostoucí obsazeností v roce 2013 byly zmapovány nové příležitosti ke zlepšení, 
zejména v rámci vnitřních provozních postupů a předpisů. Nový management hotelu podnikl 
kroky k vyšší profesionalizaci nabízených služeb, ke zvýšení důrazu na online marketing 
a posílení přítomnosti ve virtuálním prostoru se zaměřením na komerční bonitní klientelu. 
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Nově byly zohledněny potřeby individuální klientely a její požadavky na kvalitní gastronomii 
a odpočinek. Významně se díky pobytovým balíčkům zvýšila návštěvnost hotelového 
wellness centra. Restaurace byla vybavena novou vinotékou a rozšířila se nabídka vín. 
V říjnu se v ZHT uskutečnila prestižní degustační akce šestichodové večeře významného 
gastronomického znalce a gurmána pana B. Černého pro 40 účastníků, při které byl personál 
oceněn za svůj výkon. 
 
Hotel spolu s městem Třešť převzal záštitu nad pořádáním tradičního semestrálního setkání 
automobilových veteránů, které se od roku 2013 v areálu ZHT koná. Hotel přebírá větší 
aktivitu při pořádání těchto akcí a doplňuje je dalšími činnostmi (dětský den, setkání hasičů) 
s cílem stát se centrem dění regionu. ZHT a jeho představitelé nadále pokračovali 
v posilování vazeb s představiteli města Třešť, opětovně se v adventním čase zapojili do 
příprav vystavení městského betlému v ZHT a na konci prosince se pak hotel opětovně stal 
součástí tzv. Betlémské cesty, projektu s mezinárodním dosahem. Během roku hotel 
podporoval několik akcí pořádaných městem a regionem, ať již osobní účastí zaměstnanců či 
zapůjčením inventáře. Šlo například o Dětský den, Dřevořezání, Ples města Třešť apod. 
 
Připravovaná rekonstrukce konferenčního sálu, jeho modernizace, by měla být zárukou 
vyššího zájmu komerční klientely o konferenční služby. Dalším lákadlem pro individuální 
hosty bude renovace historické jídelny v přízemí zámku, kde vznikne nové odbytové 
středisko s kapacitou 30 osob a s provázaností na letní zahrádku v zámecké dvoraně. V létě 
2014 bude dokončen projekt revitalizace anglického parku, který byl započat v roce 2013. 

Vila Lanna 
Vila Lanna byla přednostně využívána v rámci hlavní činnosti jako reprezentativní objekt pro 
nejvyšší orgány AV ČR a pracoviště AV ČR. Volná kapacita byla nabízena významným 
společnostem, ale i veřejnosti. Svaz průmyslu a dopravy ve VL uskutečňuje již pravidelná 
setkávání s představiteli vlády a významnými osobnostmi podnikatelské sféry. Uskutečnilo 
se zde mezinárodní zasedání World Union of Wholesale Markets, zasedání České 
barmanské asociace, pravidelný Salon společnosti Societates Honorabilis Vespertina 
Pragensis za účasti členů AV ČR. Z významných akcí lze vzpomenout jednání top 
managementu České spořitelny s následným galavečerem a akce společnosti Metrostav.  
 
Koncem roku 2013 byla dokončena 1. etapa rekonstrukce cest v zahradě VL, na kterou 
naváže 2. etapa – oprava osvětlení zahrady. Vzhledem k velkému počtu akcí byla 
nainstalována nová myčka nádobí v horní kuchyni. Také výměna matrací na pokojích 
přispěla ke zkvalitnění ubytování.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Upravené cesty zahrady vily Lanna 
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VII. Informace o interních auditech a úředních kontrolách 
V roce 2013 se uskutečnilo celkem sedm interních auditů. Auditní šetření byla realizována 
v souladu s plánem pro uvedený rok. Interní auditor rovněž poskytoval odborné konzultace 
zaměstnancům na různém organizačním stupni řízení. Výsledky jsou uvedeny v písemné 
podobě v závěrečných zprávách, které obsahují rovněž návrhy doporučení k nápravě 
zjištěného stavu. Přehled jednotlivých plánovaných interních auditů vykonaných v roce 2013: 

 
Audit personální bezpečnosti organizace  
Auditovaný organizační útvar:  PÚ + vybrané organizační útvary 
Termín konání interního auditu:  24. 1.–11. 4. 2013  
 
Účel auditu: Prověření, zda a jakým způsobem organizace vnímá rizikovost jednotlivých 
pracovních pozic a jak jsou realizovány postupy související s touto personální oblastí (např. 
přijímání a propouštění zaměstnanců). Součástí interního auditu bylo ověření způsobu 
zabezpečení citlivých údajů v osobních spisech zaměstnanců.  
 
Audit systému rekonstrukcí bytů v majetku SSČ AV ČR, v. v. i. 
Auditovaný organizační útvar:  DSMS 
Termín konání interního auditu: 5. 3.–15. 5. 2013 
 
Účel auditu: Prověření, jakým způsobem organizace postupuje při plánování a realizaci 
rekonstrukcí bytů, které jsou v jejím majetku. Důraz byl kladen na způsob stanovení kritérií, 
na jejichž základě se vytvářejí plány rekonstrukcí nebo řeší priority. Součástí interního auditu 
bylo ověření, zda je postupováno v souladu s obecnými právními předpisy a vnitřními 
normami SSČ.  
 
Audit vyhodnocení provozu docházkového systému  
Auditovaný organizační útvar:  Organizace jako celek 
Termín konání interního auditu:  6. 5.–25. 7. 2013 
 
Účel auditu: Periodické zhodnocení účelovosti a efektivnosti provozu docházkového 
systému. V návaznosti pak ověření významu využití různých typů rozvržení pracovní doby, 
dodržování vnitřních norem organizace a analýza případných nedostatků systému. Auditní 
šetření hodnotilo význam systému jak pro běžného uživatele, tak pro vedoucí zaměstnance. 
 
Audit existence a eliminace korupčních rizik v organizaci 
Auditovaný organizační útvar:  Organizace jako celek 
Termín konání interního auditu:  13. 6.–15. 8. 2013  
 
Účel auditu: Vyhledávání a identifikace stávajících korupčních rizik v organizaci. 
V návaznosti dále stanovení jejich významnosti.  
 
Audit systému provozu Odboru audiovizuálních technologií 
Auditovaný organizační útvar:  DVV 
Termín konání interního auditu:  1. 8.–10. 10. 2013  
 
Účel auditu: Účelem interního auditu bylo zejména ověření efektivity některých důležitých 
činností tohoto organizačního útvaru. Zejména šlo o využívání audiovizuální techniky, výrobu 
audiovizuálních děl a ostatní provoz pracoviště. 
 
Audit evidence a inventarizace dárkových knižních poukázek 
Auditovaný organizační útvar:  DAN 
Termín konání interního auditu:  2. 10.–28. 11. 2013  
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Účel auditu: Ověřit, jakým způsobem se realizuje systém evidence a inventarizace dárkových 
knižních poukázek v organizaci. 
 
Audit realizace veřejných zakázek v organizaci 
Auditovaný organizační útvar:  DSMS, DIT, EÚ 
Termín konání interního auditu:  7. 11. 2013–29. 1. 2014  
 
Účel auditu: Účelem interního auditu bylo ověření postupů při zadávání veřejných zakázek 
v SSČ, a to zejména s ohledem na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012. Dále se auditní šetření zaměřilo na aplikaci 
prováděcích předpisů k zákonu v praxi. 
 
Během roku 2013 se v organizaci uskutečnila řada dalších úředních kontrol, především ke 
zjištění, jak SSČ nakládá s finančními prostředky, včetně dodržení rozpočtové kázně 
a rozpočtových pravidel některých projektů. 
 
Kontrolní akce NKÚ č. 13/06 
Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státu 
určených na investice v působnosti AV ČR a veřejných výzkumných institucí, u nichž je AV 
ČR zřizovatelem. Kontrola se konala od 4. 4. 2013 do 28. 6. 2013. Předmětem kontroly byly 
institucionální prostředky poskytnuté organizaci Akademií věd ČR na stavební akce, 
nákladnou stavební údržbu a opravy. Šlo o 47 akcí v celkovém objemu 189 425 tis. Kč 
realizovaných v letech 2008–2013. Závěry kontroly v SSČ se týkaly zejména dílčích 
nedostatků při dokumentaci realizace veřejných zakázek a závěrečných vyhodnocení 
stavebních akcí. V jednom případě došel NKÚ k názoru, že došlo k porušení rozpočtové 
kázně, a předal nález k řešení příslušnému FÚ. Následná hloubková daňová kontrola 
provedená FÚ pro Prahu 1 prokázala, že porušení rozpočtové kázně nenastalo (viz dále). 
 
Daňová kontrola Finančním úřadem pro hlavní město Prahu 
Cílem kontroly bylo ověřit, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně 
při použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR v roce 2009 na 
realizaci projektu „Rozšíření půdní vestavby pro KNAV-Národní“ dle oznámení NKÚ ze dne 
26. 7. 2013. Kontrola se uskutečnila od 16. 12. 2013 do 3. 2. 2014 a konstatovala, že SSČ 
hospodařilo s přidělenými prostředky v souladu s pravidly poskytovatele a že k porušení 
rozpočtové kázně nedošlo. 
 
Mimořádný audit operace č. 022/13/ROPSČ 
Ministerstvo financí ČR pověřilo auditorskou firmu KPMG Advisory, s.r.o., opakovanou 
kontrolou projektu č. CZ.1.15/2.2.00/05.00092 Rekonstrukce západního křídla zámku Liblice. 
Audit se konal od 5. 12. 2012 do 26. 2. 2013. Stejně jako v předchozích případech 
auditorská firma konstatovala, že projekt byl realizován bez závad, monitorovací ukazatele 
byly kompletně naplněny a finanční prostředky čerpány v souladu s pravidly poskytovatele. 
 
Kontrola státního požárního dozoru 
V knihkupectvích Academia v Praze (Na Florenci 3, Národní 7, Václavské náměstí 34 
a Hybernská 8) byly v termínu od 3. 9. do 5. 9. 2013 provedeny čtyři samostatné tematické 
požární kontroly státního požárního dozoru, jejichž cílem byla prověrka dodržování 
povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu uvedeném v programu 
tematických kontrol. V kontrolním zápisu bylo konstatováno, že v oblastech, které byly 
předmětem tematické kontroly, nebyly shledány žádné závady.  
 
Kontrola projektu ACPD Mazánek 
V listopadu 2013 byla zahájena kontrola Magistrátu hl. m. Prahy, která se zaměřila na projekt 
ACPD Mazánek, jenž je financovaný ze zdrojů ESF a MHMP. Kontrola nebyla do konce roku 
2013 ukončena, její výsledek se promítne do Výroční zprávy SSČ za rok 2014. 
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VIII. Ekonomické informace ovlivňující hospodaření SSČ a 
předpokládaný vývoj pracoviště 

V roce 2013 SSČ ukončilo řešení výzkumného záměru č. AV0Z00950701 „Implementace 
infrastruktury výzkumu a vývoje v AV ČR, nezbytný předpoklad kvalitativního rozvoje vědních 
oborů AV ČR“, který byl financován prostřednictvím kapitoly 361 státního rozpočtu 
(Akademie věd ČR) a byl základním finančním zdrojem SSČ v letech 2007–2013. 
  
Hlavní směry pokračujících činností SSČ jsou ukotveny v Programu výzkumné a odborné 
činnosti na léta 2012–2017. Kontinuita financování SSČ je zajištěna v souladu s metodikou 
financování veřejných výzkumných institucí zřízených Akademií věd ČR na základě výsledků 
interního hodnocení pracoviště v rámci AV ČR. 
 
Financování aktivit hlavní činnosti je pro příští čtyři roky podpořeno několika významnými 
projekty financovanými z operačních programů a programů Evropské unie. 
 
Hospodaření SSČ v roce 2013 ovlivnila klesající poptávka na knižním trhu a na trhu 
cestovního ruchu a kongresové turistiky. Rovněž se snížily tržby za pronájmy nebytových 
prostor. 
 
Naopak pozitivní vliv má pro SSČ i pracoviště AV ČR centralizovaný nákup silové elektřiny 
a plynu prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy v Kladně. Po opatrných začátcích 
s účastí pouhých čtyř pracovišť se zájem mnohonásobně zvýšil a v roce 2014 bude SSČ 
zastupovat přibližně 35 akademických ústavů. Objem obchodované energie se bude blížit 
100 milionům korun. Za loňský rok SSČ akademickým pracovištím ušetřilo téměř čtyři miliony 
korun (při porovnání let 2013 a 2012). V roce 2014 se plánovaná úspora přiblíží 14 milionům 
korun zejména díky rostoucímu objemu aukcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSČ bude i nadále vykonávat činnosti uvedené ve zřizovací listině v souladu s Programem 
výzkumné a odborné infrastrukturní činnosti na léta 2012–2017 a střednědobou koncepcí 
organizace.   
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IX. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
SSČ se zavázalo k ochraně a tvorbě životního prostředí v budovách a na pozemcích ve 
svém vlastnictví a k vytváření takových pracovních podmínek, které zaručí zdraví  
a bezpečnost jeho zaměstnanců v pracovním procesu. Přijalo tak odpovědnost za dopady 
své činnosti na životní prostředí.  
 
Vedení pracoviště společně se zaměstnanci deklaruje snahu plnit následující cíle: 
• dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí, zachování přírodních 

zdrojů a k zajištění čistějšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro zaměstnance; 
• rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí; 
• uplatňovat ekologická kritéria při výběru dodavatelů výrobků, služeb a při uzavírání 

obchodních vztahů s nájemci a uživateli objektů a ploch. 
 
Odpadové hospodářství 
Nakládání s odpady je v SSČ založeno na principu třídění odpadů v místě vzniku a původci 
je shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, 
např. sklo, papír, plast, kov, se dále předávají odborným firmám k následnému využití jako 
druhotné suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit ty složky, které by svými 
nebezpečnými vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat s nimi  
v režimu nebezpečného odpadu. V roce 2013 byla v objektech SSČ pro zaměstnance 
zřízena sběrná místa domácího nebezpečného elektroodpadu (baterie a drobné 
elektrospotřebiče), který následně zdarma likviduje odborná firma v rámci zpětného odběru 
elektrospotřebičů. 
 
Péče o krajinu a přírodu 
Zeleň uvnitř areálů SSČ tvoří velkou část ploch. Největší část zaujímají travnaté plochy  
a plochy parkového charakteru (obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, 
zahrada kolem vily Lanna, objektu Sedlec, objektu Marna atd.), dále pruhy půdy podél 
veřejných komunikací, okrasné záhony ap. V rámci rozvoje svých území se SSČ snaží 
zušlechťovat zeleň, a proto se, v koordinaci s bezpečnostními požadavky, vysazují na 
vhodných plochách okrasné rostliny, keře a stromy. V roce 2013 se uskutečnila další etapa 
úpravy obory zámku Liblice (Regenerace zeleně a optimalizace vodního režimu) 
a regenerace zámeckého parku zámku Třešť. 
 
Odpadní vody 
Kanalizační sítě v budovách SSČ jsou převážně zakončeny do veřejné stokové sítě; není-li 
veřejná stoková síť k dispozici, je kanalizace zakončena čistírnami odpadních vod. 
Splaškové vody se čistí v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpají přes 
mikrosíťový bubnový filtr do recipientu. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nová jímka v areálu Dolních Míseček        Sběrné boxy v budově AV ČR 
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X. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 
V roce 2013 byla velká energie a mnoho času věnováno především tvorbě a zavedení 
nových vnitřních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů, organizace a řízení. 
V diskusních skupinách středního a TOP managementu se v prvním pololetí dělala pečlivá 
příprava zaměřená zejména na posílení a měřitelnost pracovního výkonu a na optimalizaci 
uspořádání struktury pracovních pozic. Výsledkem bylo zpracování Mzdového řádu, 
Organizačního řádu a příkazu ředitele Struktura pracovních pozic.  
 
SSČ intenzivně pokračovalo ve vzdělávání zaměstnanců a vytváření podmínek pro 
zvyšování kvalifikace jak formou vysokoškolského studia, tak také prohlubováním odborných 
dovedností absolvováním odborných kurzů, seminářů a workshopů; značný důraz se kladl na 
zlepšování jazykových znalostí. Při dobré a dlouhodobé koncepční práci týkající se 
profesního i osobního rozvoje zaměstnanců se podařilo při obměně pracovníků na vedoucích 
pozicích zajistit téměř všechny nástupce z vlastních zdrojů.  
 
Vedení SSČ se zabývalo moderními trendy a zaměstnanci velmi žádanými úpravami 
využívání různých forem pracovněprávních vztahů s cílem vyjít vstříc potřebám zaměstnanců 
a dosáhnout efektivnějšího využívání pracovní doby. Byly zavedeny možnosti práce 
z domova, kratší úvazky pro matky s malými dětmi, podařilo se zajistit umístění předškolních 
dětí ve vlastních zařízeních. 
 
SSČ v roce 2013 pokračovalo ve vytvoření konkrétních pravidel a naplnění obsahu 
fungování instituce jako učící se organizace, včetně upřesňování podmínek, účastníků 
a jejich role v postupném přechodu k učící se organizaci. V této souvislosti se v roce 2013 
také rozběhl již delší dobu připravovaný adaptační proces nových zaměstnanců, pro které 
byl připraven systém vstupních informací, a to již plně v režii současných vlastních 
zaměstnanců. 
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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 vstoupilo v červenci roku 2009, 28% podílem, do společnosti 
BBM spol. s r. o., IČ 40755592, se sídlem Kocínova 138/5, Písek (dále jen BBM), která se 
zabývá vývojem ekonomického software pro oblast akademické sféry a zejména pro potřeby 
AV ČR. SSČ rozvíjí jako generální poskytovatel ekonomických informačních systémů pro 
pracoviště AV ČR dlouhodobou spolupráci s BBM v mnoha oblastech od technického 
zabezpečení provozních agend po vývoj ekonomického softwaru. 
 
V roce 2013 hospodařila firma BBM se ziskem ve výši 1 970 tis. Kč po zdanění. Předpokládá 
se, že valná hromada rozhodne o rozdělení zisku obdobně jako v předchozím roce. Podíl 
SSČ na zisku za rok 2013 bude činit 191 tis. Kč. Zbytek zisku bude převeden na účet 
nerozděleného zisku minulých let. Firma tak vykazuje dlouhodobě stabilní ekonomické 
výsledky. 
 
V rámci spolupráce na vývoji a implementacích nových technologií, která byla upravena 
novou rámcovou smlouvou až do roku 2017, byl stěžejní rozvoj současných systémů i 
zavedení nových možností. Uskutečnila se další jednání pracovní skupiny pro rozvoj iFIS a v 
závěru roku byly již společně s pracovní skupinou pro rozvoj systému VERSO koordinovány 
požadavky a priority rozvoje EIS. Nejrozsáhlejší úpravou EIS v roce 2013 bylo oddělení 
číselníku organizací a jejich bankovních účtů z centrální správy iFIS do kompetence každého 
z pracovišť, která zahrnovala nutné úpravy v aplikačních modulech iFIS a také kompletní 
revizi dat iFIS od roku 2005. Dále se na základě specifikací pracovní skupiny realizovaly 
úpravy a rozšíření číselníků středisek, v pokladně, rozpočtech a podpora pro elektronické 
podepisování a ověřování podpisů včetně nových komunikačních protokolů ČNB.  
 
Nově byly na základě zvýšeného zájmu pracovišť AV ČR implementovány moduly pro 
elektronickou inventarizaci majetku mobilními terminály a pro evidenci veřejných zakázek 
malého rozsahu. Ve FZÚ byla úspěšně dokončena implementace spisové služby 
a elektronického oběhu faktur včetně pracoviště pro digitalizaci faktur a elektronické 
podatelny a v SSČ pilotně implementována funkcionalita pro skenování faktur a vytěžování 
dat (OCR), která bude pokračovat implementací nástrojů pro elektronické schvalování faktur. 
 
Ve 4. čtvrtletí byly zahájeny přípravné práce na řešení nových výkazů PKP pro konsolidaci 
účetnictví státu. V prosinci se realizoval první funkční přírůstek pro pilotní ověření na 
vybraných pracovištích. Práce budou pokračovat v průběhu roku 2014 tak, aby od 1. 1. 2015 
byla zajištěna plná podpora výkazů PKP s minimálním nárůstem pracnosti. 
 
Pracovníci SSČ se spolupodíleli na testování verze 10.11. iFIS, která byla instalována 
v polovině roku, a ve spolupráci s BBM zorganizovali dvoudenní setkání uživatelů iFIS pro 
pracoviště AV ČR v Táboře se závěrem potřeby pravidelných setkávání pracovníků THS 
s dodavatelem systému.  
 
V průběhu roku 2013 probíhala intenzivní jednání SSČ, BBM a ORACLE o koncepci 
technologického řešení serverů EIS, zvýšení výkonu, bezpečnosti a spolehlivosti systému 
a variantách licenčního řešení Oracle Enterprise Edition, při kterých bylo dosaženo 
významných slev (70 %) oproti běžným cenám Oracle. V závěru roku byly licence a potřebný 
hardware také pořízeny.  
 
 
 
 
 
 





 44 

Přehled titulů vydaných Divizí Academia nakladatelství v roce 2013 
 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou Ediční rady AV ČR 
 
Fyzika, klimatologie, astronomie, chemie 

• Fenton, E. (ed.): Deníky Johna Deeho. 592 s. ISBN 978-80-200-2304-9. 
• Kodíček, M., Karpenko, V.: Biofysikální chemie, 3. vyd. 424 s. ISBN 978-80-200-

2241-7.* 
 
Informatika, matematika, technika 

• Mařík, V.: Umělá inteligence 6. 492 s. (Vydáno ve spolupráci s ÚTIA, ÚI AV ČR.) 
ISBN 978-80-200-2276-9. 

• Svítek, M.: Víc než součet částí. 228 s. ISBN 978-80-200-2286-8.* 
 
Biologie, medicína, ekologie 

• von Bingen, H.: Ptačí medicína. (Vyšlo ve spolupráci s ÚSD AV ČR.) 184 s. ISBN 
978-80-200-2302-5.* 

• Dyková, I., Kostka, M.: Illustrated Guide to Culture Collection of Free-living Amoebae. 
(Vydáno ve splupráci s BC AV ČR.) 364 s. ISBN 978-80-200-2176-2.* 

• Hrouda, L.: Rostliny luk a pastvin. 448 s. ISBN 978-80-200-2259-2.* 
• Janoška, M.: Sopky a sopečné vrchy ČR. (Vyšlo ve spolupráci s GLÚ AV ČR.) 416 s. 

ISBN 978-80-200-2231-8.* 
• Jehlík, V.: Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. 544 s. ISBN 978-

80-200-2099-4.* 
• Kočárek, P.: Rovnokřídlí České republiky. 288 s. ISBN 978-80-200-2173-1.* 
• Kolejka, J.: Nauka o krajině. (Vydáno ve spolupráci s ÚGN AV ČR.) 440 s. ISBN 978-

-80-200-2201-1.* 
• Konvalinka, J., Machala, L.: Viry pro 21. století, 2. vyd. 144 s. ISBN 978-80-200-

2271-4.* 
• Křístek, J.: Lesnická entomologie, 2. vyd. 448 s. ISBN 978-80-200-2237-0.* 
• Kůdela, V.: Abiotikózy rostlin: poruchy, poškození a poranění. 568 s. ISBN 978-80-

200-2262-2.* 
• Lane, N. Síla, sexualita a sebevražda. 464 s. ISBN 978-80-200-2073-4. 
• Moravec, F.: Parasitic Nematodes of Freshwater Fishes of Europe. (Vyšlo 

ve spolupráci s BC AV ČR.) 604 s. ISBN 978-80-200-2272-1.* 
• Nicholls, John G.: Od neuronu k mozku. 696 s. (Vydáno ve spolupráci s FGÚ AV ČR.) 

ISBN 978-80-200-2155-7.* 
• Prošek, P.: Antarktida. (Vyšlo ve spolupráci s BÚ, ÚŽFG, ASÚ AV ČR.) 348 s. ISBN 

978-80-200-2140-3.* 
• Roček, Z.: Kronika zoologického poznávání. (Vyšlo ve spolupráci s GLÚ AV ČR.) 800 

s. ISBN 978-80-200-2240-0.* 
• Zahradník, P.: Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae). 352 s. ISBN 978-80-200-2247-

9.* 
• Zelený, V.: Rostliny Středozemí, 2. vyd. 508 s. ISBN 978-80-200-2088-8.* 
• Žďárek, J.: Hmyzí rodiny a státy. (Vyšlo ve spolupráci s ÚOCHB.) 584 s. ISBN 978-

80-200-2225-7.  
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 

• Beránek, O.: Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické 
dopady. (Vyšlo ve spolupráci s OÚ AV ČR.) 304 s. ISBN 978-80-200-2298-1. 

• Broch, H.: Teorie masového šílenství. Příspěvky k psychologii politiky. 538 s. ISBN 
978-80-200-2260-8. 

• Laurens, H.: Arabský Orient za časů Ameriky. 376 s. ISBN 978-80-200-2246-2. 
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• Marx, R.: Kapitál. Plaidoyer pro člověka. 212 s. ISBN 978-80-200-2191-5. 
• Müllerová, H., Stejskal, V.: Ochrana zvířat v právu. (Vyšlo ve spolupráci s ÚSP AV 

ČR.) 492 s. ISBN 978-80-200-2317-9. 
• Myant, M., Drahokoupil, J.: Tranzitivní ekonomiky. 580 s. ISBN 978-80-200-2268-4. 
• Sarrazin, T.: Evropa Euro nepotřebuje. (Vyšlo ve spolupráci s ÚJČ AV ČR.) 380 s. 

ISBN 978-80-200-2314-8. 
• Wencel, T.: Ekonomika a účetnictví veřejných výzkumných institucí. 372 s. ISBN 978-

80-200-2269-1. 
 
Filozofie, sociologie, religionistika 

• Bauman, Z.: Tekutá láska. 156 s. ISBN 978-80-200-2270-7. 
• Boušek, D.: Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku. 452 s. 

ISBN 978-80-200-2183-0. 
• Elster, J.: Tmel společnosti. Studie sociálního řádu. 360 s. ISBN 978-80-200-2224-0.* 
• Grimaldi, N.: Nelidskost. 128 s. ISBN 978-80-200-2258-5. 
• Ha-Levi, Jehuda. Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného 

náboženství. 344 s. ISBN 978-80-200-2245-5. 
• Liessmann, P. K.: Filosofie zakázaného vědění. Friedrich Nietzsche a černé stránky 

myšlení. 316 s. ISBN 978-80-200-2188-5. 
• Liščák, V.: Konfuciánství od počátků do současnosti. (Vyšlo ve spolupráci s OÚ AV 

ČR.) 468 s. ISBN 978-80-200-2190-8. 
• Mokrejš, A. Jméno – objev a zmizení věci. (Vyšlo ve spolupráci s FLÚ AV ČR.) 180 s. 

ISBN 978-80-200-2287-5.* 
• Nešpor, Z.: Slovník českých sociologů. (Vyšlo ve spolupráci s SOÚ AV ČR.) 472 s. 

ISBN 978-80-200-2221-9. 
• Ouředníček, M.: Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. 200 s. ISBN 978-80-200-2226-4. 
• Qutb, S.: Milníky na cestě. 296 s. ISBN 978-80-200-2186-1. 
• Tajmíja, Ibn.: Wásitské vyznání. 184 s. ISBN 978-80-200-2212-7. 

 
Historie, archeologie 

• Abraham, D. (ed.): Anonymní hebrejská kronika z raně novověké Prahy. 152 s. ISBN 
978-80-200-2261-5. 

• Bren, P.: Zelinář a jeho televize. 460 s. ISBN 978-80-200-2322-3. 
• Burke, W. H.: Čtyřiatřicet. 212 s. ISBN 978-80-200-2105-2. 
• Caetani, A.: Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. 516 s. ISBN 978-80-200-

2238-7. 
• Conquest, R.: Velký teror. Nové zhodnocení. 812 s. ISBN 978-80-200-2078-9.* 
• Dejmek, J.: Diplomacie Československa II. (Vyšlo ve spolupráci s HÚ AV ČR.) 792 s. 

ISBN 978-80-200-2285-1.  
• Ebert, J.: Polní pošta ze Stalingradu. 336 s. ISBN 978-80-200-2122-9. 
• Filipová, L.: Francouzi a Němci na cestě ke sblížení. 456 s. ISBN 978-80-200-2217-2. 
• Franc, M., Knapík, J.: Volný čas v českých zemích 1957–1967. (Vyšlo ve spolupráci 

s ÚSD, MÚA AV ČR.) 576 s. ISBN 978-80-200-2229-5. 
• Franc, M., Mádlová, V.: Dějiny Akademie věd ČR v obrazech. (Vyšlo ve spolupráci 

s MÚA, HÚ, ARÚP, BC, GFÚ, GLÚ, ÚBO, ÚEM, ÚFCH JH, ÚFA, ÚFP, ÚOCHB, 
ÚPT, ÚTIA, ÚT AV ČR.) 360 s. ISBN 978-80-200-2172-4. 

• Glucksmann, A.: Hněv dítěte. 184 s. ISBN 978-80-200-2218-9. 
• Hájek z Libočan, V.: Kronika česká. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 1448 s. 

ISBN 978-80-200-2255-4.* 
• Halata, M., Lieblová, D.: Pozdrav ze Schlossbergu. 312 s. ISBN 978-80-200-2234-9.* 
• Hrdinová, M.: Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. (Vyšlo 

ve spolupráci s MÚA AV ČR.) 696 s. ISBN 978-80-200-2196-0.* 
• Knihař, P.: Legie, můj život. 252 s. ISBN 978-80-200-2289-9. 
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• Komenský, J. A.: Opera Omnia 9/II. (Vyšlo ve spolupráci s FLÚ AV ČR.) 428 s.  ISBN 
978-80-200-2244-8.* 

• Kovář, M., Bárta, M. Civilizace a dějiny. (Vyšlo ve spolupráci s MÚA, ÚSD, GFÚ, 
GLÚ, HÚ, ARÚB AV ČR.) 556 s. ISBN 978-80-200-2301-8. 

• Kubátová, H.: Nepokradeš. 268 s. ISBN 978-80-200-2230-1. 
• Lukacs, J.: Churchill: vizionář, státník, historik. 196 s. ISBN 978-80-200-2281-3. 
• Makariusová, M.: Biografický slovník českých zemí. Ep – Fe, 16. díl. (Vyšlo 

ve spolupráci s HÚ AV ČR.) 156 s. ISBN 978-80-200-2292-9. 
• Morávková, N.: František Graus a československá poválečná historiografie. (Vyšlo 

ve spolupráci s HÚ AV ČR.) 352 s. ISBN 978-80-200-2243-1. 
• Norby, E.: Nobelovy ceny a přírodní vědy. 360 s. ISBN 978-80-200-2189-2. 
• Padevět, J.: Průvodce protektorátní Prahou. 808 s. ISBN 978-80-200-2256-1. 
• Petrasová, T., Machalíková, P.: Člověk a stroj v kultuře 19. století. (Vyšlo 

ve spolupráci ÚČL, HÚ, EÚ, ÚDU AV ČR.) 344 s. ISBN 978-80-200-2232-5.* 
• Putna, M. C.: Homosexualita v dějinách české kultury, 2. vyd., brož. 496 s. ISBN 978-

80-200-2293-6. 
• Roth, J.: Židé na cestě. 104 s. ISBN 978-80-200-2250-9. 
• Tomek, P.: Průvodce estébáckou Prahou. 176 s. ISBN 978-80-200-2290-5. 
• Utitz, B.: Kaleidoskop mého století. 268 s. ISBN 978-80-200-2279-0. 
• Veselská, M.: Archa paměti. 300 s. ISBN 978-80-200-2200-4. 

 
Hudba, divadlo, film 

• Slinták, P., Rottová, H.: Venkov v českém filmu. 460 s. ISBN 978-80-200-2303-2. 
• Stoková, D.: Kieślowski o Kieślowském. 240 s. ISBN 978-80-200-2251-6. 

 
Jazykověda a literární věda 

• Baluch, J.: Kain podle Hrabala.164 s. ISBN 978-80-200-2199-1. 
• Hoffmannová, J., Čmejrková, S.: Styl mediálních dialogů. (Vyšlo ve spolupráci s ÚJČ 

AV ČR.) 316 s. ISBN 978-80-200-2267-7. 
• Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků, 2. vyd. 212 s. ISBN 978-80-200-2274-5. 
• Košnarová, V.: Ztracen v dějinách  Spisovatel Jan M. Kolár. (Vyšlo ve spolupráci 

s ÚČL AV ČR.) 256 s. ISBN 978-80-200-2228-8.* 
• Otruba, M.: Hledání národní literatury. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 456 s. 

ISBN 978-80-200-2179-3. 
• Svadbová, B.: (ed.): Čtyřhlas Terézy Novákové. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 

496 s. ISBN 978-80-200-2233-2.* 
• Štícha, F.: Akademická gramatika spisovné češtiny. (Vyšlo ve spolupráci s ÚJČ AV 

ČR.) 976 s. ISBN 978-80-200-2205-9.* 
 
Umění 

• Kalina, P.: Umění a mystika. (Vyšlo ve spolupráci s ÚDU AV ČR.) 348 s. ISBN 978-
80-200-2294-3.* 

• Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění. 400 s. ISBN 978-80-200-2236-3. 
• Preiss, P.: Václav Vavřinec Reiner. 1200 s. ISBN 978-80-200-2180-9.* 
• Svatoňová, K.: Odpoutané obrazy. 344 s. ISBN 978-80-200-2273-8.* 
• Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992. 64 s. ISBN 978-80-200-2307-0. 

 
Věda a společnost, publicistika 

• Doležel, L.: Život s literaturou. 288 s. ISBN 978-80-200-2239-4. 
• Forbelský, J.: Svět se mnou, svět beze mě. 460 s. ISBN 978-80-200-2181-6. 
• Chan-Fej-c' Sv. II. 376 s. ISBN 978-80-200-2227-1. 
• Kalandra, Z.: Parmenidova filosofie. (Vyšlo ve spolupráci s ÚČL AV ČR.) 280 s. ISBN 

978-80-200-2266-0. 
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• Komárek, S.: Západ v mlze. 272 s. ISBN 978-80-200-2192-2. 
• Mann, T.: O sobě. 540 s. ISBN 978-80-200-2280-6. 
• Žonca, M.: Nachmanidovy polemiky. (Vyšlo ve spolupráci s FLÚ AV ČR.) 264 s. ISBN 

978-80-200-2208-0. 
• Pacner, K.: Hvězdy vědeckého nebe. (Vyšlo ve spolupráci s KAV, ÚOCHB, ÚPT, 

ÚEM, HÚ, ASÚ, FZÚ, ÚMG, ÚSD, BÚ, MÚ, ÚFCH JH, ÚČL AV ČR.) 340 s. ISBN 
978-80-200-2311-7. 

• Parolek, R.: Kruté i krásné 20. století. 812 s. ISBN 978-80-200-2174-8. 
 
Krásná literatura 

• Deml, J.: Prvotiny. Sebrané spisy I. 912 s. ISBN 978-80-200-2216-5.* 
• Esterházy, P.: Harmonia Caelestis. 776 s. ISBN 978-80-200-2265-3. 
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Přehled použitých zkratek 
 
ARÚB   Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
ARÚ   Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 
ASÚ   Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 
BFÚ   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
BC   Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
BTÚ   Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
BÚ   Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
CVGZ   Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
EÚ   Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
FLÚ   Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
FZÚ   Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
FGÚ   Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
GFÚ   Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
GLÚ   Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 
HÚ   Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
KAV   Kancelář AV ČR 
KNAV  Knihovna AV ČR, v. v. i. 
MÚA   Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
MÚ   Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 
MBÚ   Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
NHÚ   Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
OÚ   Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 
PSÚ   Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 
SJP   Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR 
SLÚ   Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 
SOÚ   Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
SSČ   Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
TC   Technologické centrum AV ČR 
ÚIACH  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 
ÚACH   Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.  
ÚBO   Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 
ÚCHP   Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 
ÚDU   Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 
ÚEB   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚEM   Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 
ÚFE   Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 
ÚFCH JH  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 
ÚFA   Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
ÚFM   Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 
ÚFP   Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 
ÚGN  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.  
ÚI   Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
ÚJF   Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
ÚMCH  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
ÚMG   Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
ÚOCHB  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 
ÚČL   Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
ÚH   Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 
ÚJČ   Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 
ÚSD   Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 
ÚPT   Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
ÚSP   Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
ÚSMH  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 
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ÚTAM   Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚTIA   Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 
ÚT   Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚŽFG   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
 
ACPD  Akademické centrum předškolních dětí 
AV ČR  Akademie věd České republiky 
AR   Akademická rada AV ČR 
DR  Dozorčí rada SSČ 
PO  Právní odbor 
EÚ  Ekonomický úsek 
PÚ  Personální úsek 
S EVR  Sekretariát Evropské výzkumné rady 
DAN  Divize Academia nakladatelství 
DVV  Divize vnějších vztahů 
OPG  Odbor projektů a grantů 
OPVM  Odbor popularizace vědy a marketingu 
OAT  Odbor audiovizuální techniky 
AB  Akademický bulletin 
DSMS  Divize správy majetku a služeb 
STO  Stavební odbor 
OBUZ  Odbor bytů a ubytovacích zařízení 
PRO  Provozní odbor 
OSM  Odbor správy majetku 
DIT  Divize informačních technologií 
OIS  Odbor informačních systémů 
OKIT  Odbor komunikačních a informačních technologií 
OSP  Oddělení servisu a podpory 
OSS  Oddělení správy sítí  
OSW  Oddělení správy webů 
OSI  Oddělení síťové infrastruktury 
DKHZ  Divize konferenčních a hotelových zařízení 
KCL  Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice 
ZHT  Zámecký hotel Třešť 
VL  Vila Lanna 
PM  Penzion Marna 
PS  Penzion Sedlec 
HM  Hotel Mazanka 
GSN  Gastronomické služby Národní 
 
AHR  Asociace hotelů a restaurací 
AICR Amicale International des Sous Directeurs et Chef de Réception des Grand 

Hôtels 
AKC  Asociace kuchařů a cukrářů 
BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK 
CMS  Content Management System 
ČMA  Česká manažerská asociace 
ČNB  Česká národní banka 
ČVUT  České vysoké učení technické 
EASAC European Academies Science Advisory Council  
EIS  Ekonomické a informační systémy  
EK  Evropská komise 
ERA  European Research Area 
ERC  European Research Council 
ESF  European Science Foundation 
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EU  Evropská unie 
EUCYS European Union Contest for Young Scientists  
EUSEA European Science Events Association 
EUSJA European Union of Science Journalist’s Associations 
FF UK  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
HZS  Hasičský záchranný sbor 
MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
OPPA  Operační program Praha – Adaptabilita 
OV III  Otevřená věda III 
PČR  Parlament České republiky 
ROP  Regionální operační program 
SAV  Slovenská akademie věd 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
SOCR  Svaz obchodu a cestovního ruchu 
THS  Technicko-hospodářská správa 
TVT  Týden vědy a techniky 
ÚPV  Úřad průmyslového vlastnictví 
VŠE  Vysoká škola ekonomická 
VVI  Veřejná výzkumná instituce 
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1. Právní subjektivita 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen „SSČ“) jako samostatný právní subjekt 
neziskového charakteru je pokračovatelem Střediska služeb AV ČR, které bylo zřízeno usnesením 
20. zasedání Výboru pro řízení pracovišť ČSAV ze dne 29. března 1991, a to s účinností od 
1. května 1991. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen 
„zákon o v. v. i.“) se SSČ s účinností od 01. 01. 2007 stalo veřejnou výzkumnou institucí zřízenou 
Akademií věd ČR. 

2. Předmět činnosti 
Předmět činnosti je upraven zřizovací listinou SSČ. V roce 2007 byla zřizovací listina doplněna 
dodatkem č. 1 ze dne 20. 07. 2007, kdy byl do majetku SSČ vložen Akademií věd ČR pozemek 
v katastrálním území Veveří a upraven rozsah činností. Zřizovací listina je součástí rejstříku VVI 
vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

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

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

Ředitel 
 
JUDr. Jiří Malý (jmenován do funkce ředitele v druhém funkčním období s účinností od 01. 06. 
2012 do 31. 05. 2017) 
 
Ředitel je statutárním orgánem pracoviště, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech věcech 
pracoviště, pokud nejsou svěřeny do působnosti Rady SSČ, Dozorčí rady nebo příslušných orgánů 
AV ČR. 
 
Ředitele jmenuje zřizovatel na návrh Rady SSČ předložený na základě výběrového řízení. Délka 
funkčního období ředitele je pět let. Tatáž osoba může zastávat funkci ředitele nejvýše dvě po 
sobě jdoucí funkční období. 

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

Rada pracoviště 
Rada pracoviště byla zvolena shromážděním výzkumných pracovníků SSČ. Má devět členů, 
z toho jsou tři členové externí. 
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4. Organizační struktura 
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5. Účetnictví 
 
Účetnictví SSČ je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a Českými 
účetními standardy. 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především: 

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

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

 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka se sestavuje k 31. 12. 2013. 
 
Účetnictví jako celek je zpracováno v systému iFIS firmy BBM, část prvotních dokladů a jejich 
zaúčtování je zpracováváno v systému MS Navision od firmy Axiom (Divize Academia 
nakladatelství). Systém iFIS je aktualizován denní datovou dávkou ze systému MS Navision. 
 
Účetní záznamy jsou uchovávány ve fyzické i elektronické formě dle Spisového a skartačního řádu 
SSČ. 
 
Způsob úschovy účetních záznamů se řídí Spisovým a skartačním řádem SSČ. Elektronické 
úložiště účetních záznamů je na centrálním serveru v Ústavu teorie informace a automatizace AV 
ČR, v. v. i., a je pravidelně každý den zálohováno na fyzická média. Fyzické účetní záznamy jsou 
uchovávány v archivech SSČ na jednotlivých pracovištích, účetní výkazy, hlavní knihy a ceníky 
jsou uchovávány v sídle organizace.  
 
Ochrana elektronických záznamů je prováděna formou zabezpečeného přístupu na server. 
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Způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku 
 
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je vyšší než 40 tis. Kč u hmotného a 60 tis. Kč u nehmotného majetku v jednotlivém 
případě. 
 
Nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou zvýšenou o náklady související s jeho 
pořízením. 
Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou na základě znaleckého 
posudku. 
 

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

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

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

Rezervy a opravné položky 
 
V letech 2011 a 2012 byly vytvořeny rezervy na opravy hmotného majetku v celkové výši 4 570 tis. 
Kč. Rezervy byly tvořeny z důvodu nutnosti uvedené akce realizovat a SSČ nemělo jistotu, že 
obdrží na tyto akce dotační prostředky. Nicméně všechny výše uvedené akce byly realizovány v 
roce 2013 a kryty z dotačních prostředků AV ČR. Proto bylo možné rezervy na opravy rozpustit do 
výnosů. 
 
V roce 2013 nebyla tvořena rezerva na opravy hmotného majetku.  
 
Opravné položky byly tvořeny za dlužníky na nájemném v bytových domech na firmu Havelka. 
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Zvláštní způsoby oceňování 
 
a) Finanční prostředky jsou oceňovány v nominální hodnotě. 
b) Zboží na skladě je oceňováno metodou průměrných cen. 
c) Dary a ostatní bezúplatně nabytý majetek je oceňován na základě znaleckého posudku 

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

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

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

f) SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31. 12. 2013.   
g) Kurzové zisky a ztráty z přepočtu účtových skupin 21, 22 a 26 se účtují podle povahy buď do 

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

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

 

Výsledek hospodaření 
 
Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012 
 
Rada SSČ dne 22. 05. 2013 schválila rozdělení zisku za rok 2012 takto:  
 
rezervní fond – zákonný 5%   17 400,68 Kč 
rezervní fond   330 612,89 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření za rok 2013 
 
SSČ vytvořilo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 1 689 763,63 Kč. 
 
- za hlavní činnost    -23 154 158,18 Kč 
- za hospodářskou činnost    24 843 921,81 Kč 
 
Použití zisku bude schvalovat Rada pracoviště v průběhu roku 2014. 
 
 
Po rozvahovém dni nebyly zaznamenány žádné významné skutečnosti ovlivňující hospodaření 
SSČ v roce 2013. 
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6. Personální vztahy 
 
 
V roce 2013 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 279,6. Z toho byly prostřednictvím 
institucionálních prostředků pokryty náklady na 148,4 zaměstnance. 
 
Celkové hrubé mzdové náklady dosáhly 127 125 tis. Kč včetně nákladů dnů nemocenského 
pojištění (DNP), které činí 380 tis Kč, při průměrné mzdě 32 360 Kč. 
 

 

Stavy zaměstnanců – průměrný přepočtený počet v roce 2013 
    
        

Organizační jednotka TH 
PRACOVNÍK 

PROVOZNÍ 
PRACOVNÍK Celkem 

47100000 – SSČ celkem 174,6     105,0     279,6     

47102000 – Úsek ředitele 31,4     
                           

-       31,4     
47103000 – Divize informačních technologií 32,9     - 32,9 
47104000 – Divize správy majetku a služeb 29,4     11,1 40,5 
47105000 – Divize konferenčních a hotelových zařízení 20,0 58,0 78,0 
47106000 – Divize Academia nakladatelství 23,6 35,9 59,4 
47107000 – Divize vnějších vztahů 34,3 - 34,3 
 
 
 
  

Přehled osobních nákladů za rok 2013 
    

  hlavní činnost jiná činnost CELKEM 

A.III. 9   Mzdové náklady 97 906     29 219     127 125    
A.III.10. Zákonné sociální pojištění 31 026          9 756     40 782     
A.III.11. Ostatní sociální pojištění                -                      -                       -       
A.III.12. Zákonné sociální náklady         4 569             748          5 317     
A.III.13. Ostatní sociální náklady         -               -     - 

CELKEM 133 502     39 723        
                     

173 225 
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7. Statutární, řídící a kontrolní orgány 

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

 

Odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům  
 
V roce 2013 byly vyplaceny odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům v celkové výši 
144 tis. Kč. 
 

8. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
 
Základ daně z příjmu je upraven dle skutečně zaplacených záloh k dani z příjmů právnických osob 
ve výši 333 000 Kč. 
 

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

Dlouhodobý majetek 
 
Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2013 

 

 Pořizovací 
ceny v tis. Kč  

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 67 020     
Software 63 438 
Ocenitelná práva            2 696    
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             626     
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                260     
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                    0     
  
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 687 369     
Pozemky 320 744     
Umělecká díla, předměty, sbírky 8 657 
Stavby       1 107 360     
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 200 718     
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 32 526    
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 175    
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 190    
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0     
  
Dlouhodobý finanční majetek celkem 5 600     
  
Dlouhodobý majetek celkem 1 356 746    
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Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dosáhl výše 17 190 tis. Kč. Jde o rozestavěné stavby, 
kde jsou největší položkou: 
- výstavba ubytovny v Krči ve výši 9 473 tis. Kč – dokončení akce je plánováno na rok 2014, 
- rekonstrukce Viola přízemí II. ve výši 4 333 tis. Kč, předpoklad zařazení v roce 2014, 
- modernizace koupelen Třešť ve výši 2 200 tis. Kč, dokončení 2014, 
- vybudování klimatizace pro odbory EU a PO v celkové částce 635 tis Kč, dokončení akce 

v roce 2014. 
 
Dlouhodobý finanční majetek je tvořen od roku 2009 podílem ve společnosti BBM, spol. s r. o., ve 
výši 28 % vlastního kapitálu. 

 

Zásoby 
Zásoby celkem 56 866 tis. Kč se skládají: 
- ze zásob vlastních výrobků ve výši 40 200 tis. Kč, které jsou tvořeny výhradně knižními tituly 

vydanými DAN. Nedokončená výroba ve výši 6 547 tis. Kč. 
- ze zboží na skladě ve výši 8 469 tis. Kč, jde o sklady prodejen DAN.  
- z materiálu na skladě ve výši 1 648 tis. Kč, zde jsou především sklady potravin v ubytovacích 

zařízeních.  

 

Pohledávky 
Celkové pohledávky k 31. 12. 2013 činily 31 636 tis. Kč.  
 
Struktura pohledávek v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Provozní zálohy                  6 527 
Divize Academia nakladatelství  5 050 
Dohadné položky      4 733 
Zálohy na daň z příjmů     333 
Jiné pohledávky služby – byty 9 877 
Z nájmů bytových jednotek  5 400 
 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti činí:  4 574 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější pohledávky jsou: 
- G707, s r. o., 1 194 tis. Kč,  
- Václav Havelka 298 tis. Kč (vytvořena zákonná opravná položka) 
 
Kladná hodnota ve výši 13 tis. Kč na řádku II.12 Rozvahy „Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem“ je tvořena:  
- zápornou hodnotou 262 tis. Kč, která je tvořena zůstatkem z dědického řízení. 
- kladnou hodnotou 275 tis. Kč, která je tvořena pohledávkou vystavenou na Akademii věd ČR 

za neuhrazený nájem a služby MUDr. Dančevové v objektu AV ČR Hybernská.    

 

Dary 
V roce 2013 obdrželo SSČ tuzemský dar na knižní titul ve výši 25 tis. Kč, dále dary od firmy 
MEPRO TRADING, s.r.o., ve výši 300 000 Kč na rekonstrukci budovy Viola a od firmy IBM, s.r.o., 
ve výši 60 000 Kč na projekt Věda pro život. 
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Závazky 
 
Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2013 činily 62 967 tis. Kč. 
 
 
Struktura závazků v tis. Kč (nejvýznamnější položky): 
 
Divize Academia nakladatelství 11 198 
Dodavatelé provozní     3 437 
Přijaté zálohy    11 599 
Dohadné položky   14 933 
Dotace – víceleté granty    7 075 
Zaměstnanci mzdy splatné v 1/2013  8 070 
DPH daňová povinnost                          867 
 
V položce Dotace – víceleté granty jde o mimorozpočtové dotace z Evropské unie, strukturálních 
fondů a ministerstva školství, kde dotace nekopírují účetní rok SSČ. Jsou to akce: 
 
ERC  (Evropská výzkumná rada)    505 tis. Kč, 
Otevřená věda III     6 434 tis. Kč,  
Euraxess T.O.P. II.          136 tis. Kč.  
 
 
Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění činily 4 512 tis. Kč, přičemž jde o běžné 
závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2013 splatné k 08. 01. 2014: 
- závazky ze sociálního pojištění        3 147 tis. Kč, 
- závazky ze zdravotního pojištění      1 365 tis. Kč.  
 
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti je: 39 tis. Kč.  
 
Účetní jednotka nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.  

Zálohy 
SSČ neeviduje žádné dlouhodobé zálohy v roce 2013.  
 
Fondy 
 
Sociální fond (SF)     v tis. Kč 
Počáteční stav SF k 01. 01. 2013   2 360 
Změna SF v průběhu roku 2013             -  171 
Konečný stav SF k 31. 12. 2013  2 189 
 
SSČ čerpalo sociální fond zejména na příspěvek na stravování, dárkové poukázky a na příspěvky 
na penzijní připojištění. 
 
Rezervní fond 
Rada SSČ na svém zasedání dne 22. 05. 2013 schválila rozdělení zisku roku 2012 a přidělila do 
rezervního fondu částku 348 013,57 Kč. 
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Fond účelově určených prostředků 
 
Fond účelově určených prostředků byl v roce 2013 tvořen zejména převodem účelově určených 
prostředků na projekt EUCYS v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, v platném znění, podle § 26 odst. 2 v celkové částce 689 220 Kč. 
 
Dále jsou zdrojem FÚUP dary od firmy MEPRO TRADING, s.r.o., ve výši 300 000 Kč na 
rekonstrukci budovy Viola a od firmy IBM, s.r.o., ve výši 60 000 Kč na projekt Věda pro život, které 
budou realizovány v roce 2014. 
 
Dotace 
      v tis. Kč 

Provozní dotace (od AV ČR) 185 741 

  výzkumný záměr  63 686 

  dotace na akce nákladné údržby  4 990  

  dotace na činnost (infrastruktura) 96 999 

Ostatní provozní dotace níže uvedené 15 983 

 Projekt EUPRO II. 5 000 

  Projekt OPPA Mazánek 412  

 
Nakladatelství Academia 104 

  Projekt Otevřená věda III 7 692 

  Projekt Euraxess T.O.P. II. 506 

 Projekt Viola – oprava fasády 1 000 

  Projekt N ADS Lvíček 965 

 Projekt MARS 76 

  Projekt Liblice – projekt  SOK 228 

Provozní dotace celkem (položka B.VII Výkazu zisku a ztrát) 201 724  

        

Investiční dotace celkem 47 334  
 

10. Nájmy 
 
SSČ pronajímalo v roce 2013 nebytové prostory v celkové výměře 13 013 m2. 
 

11. Podrozvahové účty 
 
Na podrozvahových účtech eviduje SSČ (údaje v Kč): 
 
98901  Materiál pro sklad civilní obrany        32 595,06 
98902  Materiál pro sklad požární ochrany          8 342,68 
  
989400  Operativní evidence softwaru   3 010 818,10 
989410   Operativní evidence sociální fond        45 121,50 
989421      Operativní evidence – Praha  40 292 729,22 
989422      Operativní evidence – DAN    2 014 797,97 
989423      Operativní evidence – Liblice    8 727 098,57 
989424      Operativní evidence – Třešť    3 343 030,47 
 
Zůstatky byly ověřeny fyzickou inventarizací. 









~i~e5
STO

Zpráva nezávislého auditora

k výroční zprávě veřejné výzkumné instituce

za rok 2013

středisko společných činností AV ČR v. v. i.
JUDr. Jiří M a I ý, ředitel organizace
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5.LO

Ověřili jsme soulad výroční zprávy veřejné výzkumné instituce Středisko
společných činností AV ČR v. v. i. k 31.12.2013 s účetní závěrkou, která je
obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný
statutární orgán veřejné výzkumné instituce Středisko společných činností AV ČR
v. v. i. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.

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

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě
veřejné výzkumné instituce: Středisko společných činností AV ČR
v. v. i. k datu 31. 12.2013 ve všech významných ohledech v souladu
s výše uvedenou účetní závěrkou.

Ing. Pavla C í s a ř o v ó. CSc.,
auditor, číslo oprávnění 1498

V Praze dne 10.června 2014
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